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Parabéns! Você acaba de adquirir um Certificado Digital Modelo A3, que garante a sua

identidade no mundo virtual.

O Certificado Digital oferece validade jurídica aos atos eletrônicos de cunho legal, fiscal e

financeiro. Por se tratar de certificado ICP-Brasil, permite também sua identificação e

autenticação no mundo digital com segurança.

Com ele é possível assinar contratos, declarações, acessar os serviços da Receita Federal, usar

o e-CAC, SPED, SISREL, e-DOC, e-PET, CertJUS, PROUNI, ECD, eCNHsp – DETRAN, Conectividade

Social ICP, entre outras aplicações públicas e privadas.

INTRODUÇÃO



O processo de instalação do seu certificado inicia com o acesso ao site da Safeweb. Uma vez na

página, vá em Suporte conforme indicado na imagem abaixo.
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https://safeweb.com.br/


Para iniciar o download, clique em Certificação Digital e depois em Tokens.
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Você pode utilizar navegadores diferentes para download do Assistente de Certificado Digital 

Safeweb, porém este manual contempla o Google Chrome e Internet Explorer. Para iniciar o 

download, clique no botão Download abaixo do ícone Safenet.



Quando utilizado o Internet Explorer, é solicitado confirmação do download, conforme a imagem 

apresenta. Salve o arquivo, que por padrão fica na pasta Download do seu computador. 
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O Google Chrome armazena automaticamente o arquivo, conforme apresentado na imagem abaixo. 

Para isso, clique em Download. 
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Ao finalizar o download, você deve executar o arquivo de nome sac_pt_NEW-x64-8.3.msi para iniciar 

a instalação do Safenet.  Clique em Next para seguir com a instalação.  
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É necessário escolher o idioma, por isso escolha a opção Portuguese e depois vá em Next. 
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O passo seguinte é aceitar os termos de licenciamento. Para isso, marque a opção I accept license 

agreement, em seguida em Next. 
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Selecione a opção Standard e siga em Next. 
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O próximo momento é informar o local de instalação. Mantenha o local recomendado no assistente 

de instalação e prossiga em Next. Este processo leva alguns segundos, aguarde. 
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Ao final é apresentado a tela de conclusão da instalação. Clique em Finish. 
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Para saber se o token foi instalado corretamente e seu computador já o reconheceu, você deve inserir 

o token na porta USB e seguir o caminho: Iniciar > Todos os Programas > SafeNet > SafeNet 

Authentication Client Tools.
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Clique na engrenagem para visualizar os certificados que estão instalados no seu token, conforme 

mostra a imagem. 
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Selecione Safeweb do lado esquerdo e com o botão direito do mouse vá em Modificar Senha 

conforme imagem. 
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Nesta etapa é solicitado a senha atual do token, depois a nova senha e a confirmação da mesma. 

Para finalizar a etapa, clique em OK. 
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Para o desbloqueio de senha, você deve acessar como administrador (botão direito do mouse) 

escolha a opção Fazer log on como Administrador. 

DESBLOQUEIO
SENHA PIN



Nesta etapa, você precisa informar a senha de administrador PUK criada no momento da validação 

presencial (entregue juntamente com um folheto explicativo). 
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Após logar como Administrador, é exibido novas funcionalidades, como Configurar Senha do 

Usuário. 
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O próximo passo é a criação de uma nova senha de usuário PIN, conforme imagem. Ao criar e 

confirmar a senha, clique em OK e o processo está finalizado. 
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Aproveite todos os benefícios do seu Certificado Digital Safeweb!

Junto com o certificado você tem acesso ao manual de
instalação, Suporte Técnico especializado sete dias por semana
através dos telefones 4007 2410 / (51) 3018 0300 ou e-mail
suporte@safeweb.com.br.

Av. Princesa Isabel 828 - Porto Alegre/RS | www.safeweb.com.br


