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1. Instalação PFX para Windows

• Agora  que  o  seu  Certificado  A1  já  foi  gerado,  você  precisa  instalá-lo  no
computador que deseja utilizar. Começando pelo Windows, siga as instruções:

• Clique duas vezes no arquivo do certificado salvo em seu computador;

Obs.: Por padrão, o Certificado Digital da AR São Paulo é salvo com o nome do
titular e o CPF, ou o nome da empresa e o CNPJ.

• Selecione “Usuário Atual”;

• Clique em “Avançar”;

• Digite a senha criada no ato da emissão do certificado digital e, em seguida,
marque as duas opções;

• Clique em “Avançar” por duas vezes, e depois em “Concluir”.

• Pronto! A instalação do seu Certificado Digital foi realizada com sucesso.
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2. Instalação PFX para MacOS

• Seguimos agora para a instalação do certificado no MacOS:

• Clique duas vezes no arquivo do certificado salvo em seu computador.

Obs.: Por padrão, o Certificado Digital da AR São Paulo é salvo com o nome do
titular e o CPF, ou o nome da empresa e o CNPJ.

• Digite a senha criada no ato da emissão do seu certificado digital.

• Após a instalação, será aberto o aplicativo 'Acesso às Chaves'. Na lista, localize o
seu certificado, que terá o nome do titular ou nome da empresa.

• Clique  duas  vezes  no  nome  do  seu  certificado,  em  seguinda  'Confiança'  e
selecione 'Confiar Sempre'.

• Pronto! A instalação do seu Certificado Digital foi realizada com sucesso.
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