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A Tauá Biomática é uma empresa 100% nacional, especializada no desenvolvimento de 
equipamentos de segurança da informação, utilizando as mais modernas tecnologias de 
identificação biométrica, de certificação digital, de sistemas antiviolação (FIPS 140-2 nível 3), 
de criptografia, com o sistema operacional Linux embarcado.

A empresa foi criada para desenvolver o ZYT®, único equipamento no mercado  resistente 
a violação (tamper-resistant hardware security module) que integra a autenticação 
biométrica e um visualizador seguro de transações. Com isso, ele cobre todos os pontos 
vulneráveis de uma transação, gerando assinaturas digitais em conformidade com a 
legislação nacional e internacional.

A Tauá Biomática tem como diferenciais o conhecimento único no Brasil do 
desenvolvimento de equipamentos, em conformidade com as mais estritas normas de 
segurança internacional, expertise no desenvolvimento de hardware de autenticação 
biométrica e um vasto conhecimento de comunicação de dados e suas vulnerabilidades.

Nossa missão é prover os meios necessários para garantir aos nossos clientes o mais alto 
grau de segurança nas suas transações eletrônicas, através do fornecimento de 
equipamentos totalmente confiáveis, desenvolvidos segundo nossas especificações.

A empresa pertence ao grupo Aurizônia Empreendimentos Ltda., que detém investimentos 
nas áreas de petróleo, mineração, navegação e empreendimentos imobiliários.
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Um dos maiores problemas da Internet é a dificuldade de identificar a pessoa que está conectada.   

O método mais amplamente empregado para a autenticação é o uso de senhas. Mas o fato de saber 

um conjunto de letras e números não garante que o usuário que está se identificando é realmente 

quem deveria ser.

O roubo de senhas é muito mais fácil e comum do que se imagina. Não é preciso ser um hacker para 

introduzir mecanismos em um computador para espionar as transações bancárias e de cartão de 

crédito sem o conhecimento do usuário e posteriormente, ou mesmo simultaneamente, usar as 

senhas roubadas para efetuar transações fraudulentas. Todas as pesquisas sobre e-business 

mostram que há uma grande preocupação com segurança entre os usuários da Internet.                     

No entanto, as pessoas temem que sua senha seja roubada através de cavalos de tróia, engenharia 

social ou simplesmente por alguém que olhe sobre seus ombros. Todos os dias tomamos 

conhecimento pela imprensa de fraudes na Internet. Ainda que nos últimos tempos a tecnologia e a 

lei tenham progredido para melhorar a garantia das transações eletrônicas, a insegurança 

permanece.

A Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) é um conjunto de entidades, equipamentos, software, 

protocolos, serviços, padrões e legislação destinados a identificar de forma segura o usuário de uma 

aplicação eletrônica e garantir a integridade das transações eletrônicas assinadas digitalmente. Em 

uma ICP são atribuídas a cada usuário duas chaves criptográficas complementares (par de chaves), 

que consistem numa chave pública e outra privativa (secreta). A confidencialidade da chave 

privativa é de importância capital. Conseqüentemente, a eficácia da ICP depende basicamente da 

proteção das chaves privativas dos usuários. Há diversos métodos de armazenamento de uma 

chave privativa, a saber (do menos para o mais seguro) disco rígido, CD, token, smart card e o 

Hardware Security Module (HSM) - hardware externo ao PC resistente a violação. Nenhum deles, 

porém, permite que o usuário visualize a transação num hardware seguro ou se identifique 

positivamente usando a biometria (impressão digital).
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Imagine como seria fantástico ter certeza de que o cliente do outro lado da Internet é realmente 

aquele que você pensa que é. E que você, como cliente, está assinando digitalmente a transação 

que realmente deseja realizar. Isto é o ZYT, um dispositivo bom para os dois lados, que dá           

à empresa e aos clientes a confiança necessária para fazer muito mais negócios na Internet      

com tranqüilidade.

A Tauá Biomática desenvolveu um produto inovador, o ZYT, criado para oferecer o nível mais 

elevado de segurança nas transações na Internet. Foi projetado para assinar digitalmente 

transações e documentos integrando as mais modernas tecnologias de identificação biométrica, de 

certificação digital e de criptografia. É composto de um sensor de impressão digital para 

identificação positiva do usuário, um leitor de smart card para armazenamento da chave privativa e 

do certificado digital, um display de cristal líquido para exibir as transações e uma porta USB para 

comunicação com o PC.
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"Certificados (. . .) não resolvem um 

problema crítico: autenticação. O 

acesso ao certificado é geralmente 

baseado num 'user ID' e numa senha. 

Um intermediário com acesso à 

estação do usuário e com 

conhecimento desses dados pode 

facilmente mascarar-se como o 

usuário. Aplicações que requeiram 

níveis mais altos de segurança devem 

utilizar tokens e biometria.”

Gartner Group
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Confiança

AplicaçõesCaracterísticas

RSA 1024 – 2048 bits

SHA-1

Autenticação biométrica 

Microsoft CAPI

PKCS#11

APIs JAVA, OCX e C++

Display de cristal líquido

Sensor térmico de impressão digital

Leitor de smart card 

Interface USB

PKCS#7

Vantagens

ZYT:
Transformando a

Internet num Lugar

Seguro para Seus Negócios

@ >>>>
Banco Internet Usuário

Visualizador seguro

Autenticação biométrica (impressão digital) e não-repúdio

Smart card para armazenamento das chaves privativas e do certificado digital

Gerador de número randômico real (True random number generator)

Interface transparente para smart card (PC/SC)

Rastreabilidade: cada ZYT tem chave privativa e certificado
digital próprios

Alta segurança no processo de assinatura digital

resistente a violação (FIPS 140-2 level 3)

Assinatura digital executada no interior de um hardware confiável, 

Internet banking

E-commerce

Virtual Private Network (VPN)

Identificação biométrica seguras
(controle de acesso físico e lógico)

Aplicações governamentais

seguras (estações seguras)

Digitalização de documentos 
com validade jurídica

Cartórios
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Av. Presidente Vargas, 417 - 5º andar 
Centro - Rio de Janeiro - CEP 20071-003  

Tel.: (55 21) 2508 8442 - Fax.: (55 21) 2221 1033
www.taua-biomatica.com.br
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