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QUEM
SOMOS

Oferecer os melhores produtos e serviços, além de atuar para

melhorar o ambiente de negócios. Esse é o objetivo do Instituto

Fenacon, que agrega soluções de tecnologia para empresas, com a

Certificação Digital e o portal de assinaturas, e cursos de

capacitação e atualização profissional on-line. O Instituto ainda tem

um clube de benefícios, o Clube + Fenacon.

Tudo isso com o legado e o suporte do Sistema Fenacon

Sescap/Sescon, que promove ações nos poderes públicos em favor

do setor produtivo do país, sempre visando contribuir com a

atividade empresarial e, consequentemente, com a geração de

emprego e renda no país.



AC INSTITUTO FENACON
DE CONTADOR PARA CONTADOR

Autoridade Certificadora, a Fenacon|CD está apta a credenciar Autoridades

de Registro (AR) e emitir Certificados Digitais para pessoas físicas e jurídicas,

além de oferecer soluções para auxiliar na gestão dos Certificados.

Com sede em Brasília e pontos de atendimento em todo o país, o Instituto

Fenacon está habilitado pela Receita Federal do Brasil e de acordo com as

normas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).



O FenaconDOC substitui processos longos e burocráticos com

apenas um clique, em que o usuário pode assinar documentos de

forma on-line, de qualquer lugar, e com total validade jurídica.

Permite o acompanhamento em tempo real do andamento de

cada processo, libertando a empresa do papel como suporte

físico, gerando mais economia, agilidade e transparência.

Faz a guarda de todos os documentos eletrônicos de forma

segura, por até 6 anos.

SOBRE O PRODUTO
FENACON|DOC



QUAIS DOCUMENTOS?
FENACON|DOC

Exemplos de Documentos que podem ser 
assinados com o FENACON|DOC:

CONTRATOS DE 
ALUGUEL

CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS
PETIÇÕES

DIPLOMAS PRESCRIÇÕES 
MEDICAS

ATAS DE 
REUNIÕES



QUAIS BENEFÍCIOS?
FENACON|DOC

Agilidade

Não gaste mais 
tempo e 
dinheiro 
recuperando 
seus 
documentos em 
papel

Redução de 
Custos com:

• Impressão
• Armazenamento
• Transporte 

Transparência

Defina os 
signatários e 
acompanhe as 
assinaturas

Mobilidade

Assine de 
qualquer lugar 
do mundo, 
apenas com um 
computador, 
tablet ou 
smartphone



SUSTENTABILIDADE
FENACON|DOC

Para se produzir uma folha de papel A4, são necessários, em média, 10

litros de água, segundo a organização mundial Water Footprint

Network. Cálculos da revista O Papel mostram ainda que a fabricação

de uma folha de papel A4 consome 0,013% do tronco de uma árvore

de eucalipto. Um tronco inteiro, gera 7.550 folhas de papel.

Considerando o consumo per capita de papel no Brasil, de cerca de 50

quilos por ano – o equivalente a 10.600 folhas A4 –, significa que cada

pessoa consome anualmente quase uma árvore e meia de

eucalipto.

Agora, multiplique este número por 211 milhões de brasileiros!



DIFERENCIAIS E FUNCIONALIDADES
FENACON|DOC

• A assinatura digital utiliza um Certificado Digital ICP-Brasil para comprovar a

autoria da assinatura, garantindo autenticidade, integridade e não repúdio.

• Permite a criação de fluxos de participantes de acordo com sua

necessidade. Você pode escolher entre Assinar, Autorizar ou Observar.

• Cada participante receberá notificações por e-mail sobre a pendência de

assinatura em um documento. Também é possível configurar para que os

participantes recebam o documento final após a coleta de todas as assinaturas.

• Criação de pastas dentro da conta. Assim, é possível gerenciar múltiplas

empresas, individualizando a gestão e a assinatura dos documentos.

• Armazenamento por 6 (seis) anos.



PACOTES E PREÇOS
FENACON|DOC

Consulte-nos para planos 
corporativos ou de 

organizações

R$ 35,00
10 créditos

FenaconDOC 10

R$ 166,25
50 créditos

FenaconDOC 50

R$ 315,00
100 créditos

FenaconDOC 100

R$ 446,25
150 créditos

FenaconDOC 150

R$ 560,00
200 créditos

FenaconDOC 200

R$ 1.225,00
500 créditos

FenaconDOC 500

R$ 1.750,00
1000 créditos

FenaconDOC 1000

Você escolhe o pacote ideal para a
sua demanda, e a forma de
consumo é bem simples:

• Documento com uma assinatura
= 1 crédito;

• Documento com duas ou mais
assinaturas = 2 créditos.



OBRIGADO !


