
Exportação de Certi�cado



Exportação para celular 



No computador em que o certi�cado está instalado, acesse o site 
webpkiapp.com

Clique em Selecionar.

1

2 Você deverá selecionar o arquivo que foi gerado ao �nal da instalação do 
certi�cado no computador, no formato .PFX



Após selecionar o arquivo, será gerado um QRCode.3

4 No celular que deseja utilizar o certi�cado, baixe e instale o 
aplicativo WEB PKI.



Após instalado, abra o aplicativo e vá em Certi�cados.5

6 Clique no ícone +



Leia o QRCode gerado no computador.7

8 Informe a senha cadastrada no processo de criação do certi�cado.

Pronto! O certi�cado foi importado para o seu celular.



Exportação para
outro computador 



No computador que deseja adicionar o certi�cado, com o navegador Google 
Chrome, faça uma pesquisa por “web pki google chrome”. Clique no primeiro 
resultado da pesquisa. 

1

2 Clique em Usar no Chrome.



Clique em Adicionar Extensão.3

4 Clique no símbolo de quebra cabeças, localizado no canto superior direito, 
em frente a barra de endereços de seu navegador. Depois clique em WEB PKI.



Clique em Instalar.

Será feito o download do programa Web PKI. Clique no arquivo baixado 
para iniciar a instalação.

5

6

Clique em Instalar.

Será feito o download do programa Web PKI. Clique no arquivo baixado 
para iniciar a instalação.



Aceite os Termos do Contrato de Licença e clique em Instalar.

Clique em Concluir.
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Novamente no navegador, clique no ícone do Web PKI. Na aba de Certi�cados, 
clique em Importar PFX.

Em Local do Repositório, selecione Usuário Atual e clique em Avançar.
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Você deverá selecionar o arquivo que foi gerado ao �nal da instalação do 
certi�cado no computador principal, no formato .PFX. Altere a opção de 
visualização para Todos os Arquivos, para que seu computador consiga 
localizar o arquivo correto.
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Clique em Procurar.



Após selecionar o arquivo, clique em Avançar.

Digite a senha cadastrada durante o processo de criação do certi�cado e 
marque as três caixas em Opções de Importação. Clique em Avançar.
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Clique em Concluir.
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Marque a primeira opção e clique em Avançar.



Clique em De�nir Nível de Segurança.

Altere o nível de segurança para Alto e clique em Avançar.
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Clique em Ok.
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Crie uma senha para a Assinatura dos Documentos e clique em Concluir. 
Todo documento que precisar ser assinado esta senha será solicitada.



Para con�rmar a importação, clique no ícone do Web PKI no navegador. 
Deverá aparecer um certi�cado com seu nome na guia de certi�cados.
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Pronto! O certi�cado foi importado para o seu computador.



Exportação de celular 
para computador 



No computador que deseja adicionar o certi�cado, com o navegador Google 
Chrome, faça uma pesquisa por “web pki google chrome”. Clique no primeiro 
resultado da pesquisa. 

1

2 Clique em Usar no Chrome.



Clique em Adicionar Extensão.3

4 Clique no símbolo de quebra cabeças, localizado no canto superior direito, 
em frente a barra de endereços de seu navegador. Depois clique em WEB PKI.



Clique em Instalar.

Será feito o download do programa Web PKI. Clique no arquivo baixado 
para iniciar a instalação.
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Aceite os Termos do Contrato de Licença e clique em Instalar.

Clique em Concluir.
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Novamente no navegador, clique no ícone do Web PKI. 
Na aba de Celulares, clique em Adicionar.

Será gerado um QR Code. 
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Para ler este QR Code, abra o aplicativo Web PKI no seu celular 
e vá ao menu Usar no Computador.11

Clique no + para adicionar um computador.12



Leia o QR Code gerado no computador.

Pronto. Seu certi�cado foi importado para o computador.

Importante: ainda é necessário que o Certi�cado esteja instalado no seu celular. 
Por este motivo, você não deve desinstalar o aplicativo de seu celular, pois não é 
possível recuperá-lo.
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