COMUNICADO AO MERCADO
Governo de Providence, EUA, contrata a Valid para emissão da
Carteira Municipal de Identificação
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e
Identificação S.A. (“Companhia”) (B3: VLID3 ON) tem o prazer de anunciar que, em 26 de junho de 2018, seu
cliente, a Cidade de Providence, em Rhode Island nos Estados Unidos, lançou a sua carteira municipal de
identificação. O prefeito Jorge O. Elorza estabeleceu em novembro de 2017 o Programa Municipal de
Identificação de Providence, cumprindo sua promessa de promover políticas inclusivas, complementares e
inovadoras a fim de apoiar todos os moradores de Providence. A cidade de Providence escolheu a Valid, por
meio de licitação, para ajudar o município a projetar e produzir seus cartões de identidade municipais –
formalmente denominado IDPVD. Estas carteiras beneficiam os usuários da comunidade que poderiam ter
dificuldade para conseguir e manter uma identificação adequada e um comprovante de residência para acessar
os serviços da cidade.
Na maioria das cidades, uma parte da população incluindo imigrantes, sem-teto, jovens em lar temporário, expresidiários e idosos que não dirigem, não tem documentos ou não tem todos os documentos necessários. Sem
um documento de identidade emitido pelo governo, muitas pessoas enfrentam muitos obstáculos para interagir
com entidades governamentais, buscar assistência médica, abrir uma conta bancária, solicitar serviços públicos
ou até mesmo retirar um pacote dos Correios. Algumas cidades, como Providence, começaram a lidar com essas
questões com uma carteira municipal de identidade, que ajuda a eliminar esses obstáculos e torna possível
acessar diversos serviços da cidade, através de uma solução única e aceitável. Com a Carteira de Identidade
Municipal, (IDPVD), os cidadãos podem ter acesso às bibliotecas de Providence, facilitar o acesso a
determinados serviços, assim como dar suporte ao sistema escolar local para crianças de 14 a 18 anos. Além
disso, o IDPVD está disponível para todos os residentes com o benefício extra de oferecer descontos em
estabelecimentos locais e espaços especiais.
A solução de carteira municipal usada pela cidade de Providence é fornecida pelo programa de Identidade
Municipal como um Serviço (MIDaaS) da Valid. Com o MIDaaS, a Valid oferece uma solução hospedada em
nuvem de ponta a ponta, com segurança e proteção dos dados e permite que os municípios ofereçam aos seus
residentes acesso seguro aos serviços da cidade. A Valid usa uma plataforma de software baseada na Web,
WebLink ID, para administração das identidades a fim de oferecer suporte à inscrição segura e à verificação das
identidades do solicitante, e também a administração da produção das credenciais de identificação emitidas de
forma centralizada. As carteiras do MIDaaS contam com recursos significativos de segurança incorporados para
proteger o usuário contra a falsificação da identidade ou da carteira. As carteiras de identidade são enviadas
diretamente para os usuários ou para um escritório local da cidade, onde podem retirar o documento
pessoalmente. O MIDaaS da Valid protege as informações pessoais dos cidadãos da cidade de Providence em
centrais de dados de alta disponibilidade e alta segurança e permite o rastreamento de uma carteira de
identidade desde a pré-produção até a entrega ao usuário final.
Tanto o MIDass quanto os cartões de Identidade Municipais fazem parte do portfolio da Valid para as iniciativas
relacionadas a Smart Cities utilizando um conjunto de soluções projetadas para melhorar a qualidade da
utilização dos serviços de administração da cidade de Providence.

Sobre a Valid:
A Valid (BM&FBOVESPA: VLID3 ON) é uma empresa global com mais de 60 anos de experiência no mercado e um vasto portfólio de soluções tecnológicas de segurança para os
mercados financeiro e bancário, assim como de telefonia móvel, identificação, gerenciamento de dados, Internet das Coisas (IoT) e Track & Trace. Com 6 mil funcionários e um
faturamento de USD 493 milhões de dólares em 2017, a Valid está presente em 16 países. Atualmente, a empresa tem uma participação de mercado de mais 60% no segmento de
emissão de documentos de identificação no Brasil, sendo a 5ª maior produtora de SIM Cards do mundo e ficando entre as 10 maiores companhias fabricantes de cartões bancários
do planeta. Os serviços da Valid se adaptam facilmente às necessidades únicas de cada região onde atua para criar soluções personalizadas e integradas para seus clientes. Para
mais informações, acesse www.valid.com.

“A Valid se sente honrada em poder trabalhar com a Cidade de Providence nesta iniciativa. Estamos muito
satisfeitos que as credenciais que produzimos proporcionam segurança e funcionalidade para ajudar os
residentes de Providence a acessar os serviços da cidade”, disse Michael Fox, diretor comercial da Valid.
“A maioria de nós só percebe o valor da carteira de identidade até percebermos como é difícil realizar atividades
cotidianas sem uma.”, disse o prefeito Jorge O. Elorza. “O IDPVD é de fácil acesso e mostra aos residentes da
cidade que eles são parte da comunidade de Providence. Em um momento no qual as forças que nos separam
parecem mais fortes do que nunca, estamos muito animados de anunciar um programa como esse, que promove
a aceitação. Agradecemos à Valid pelo suporte na concretização dessa ideia ousada e por nos fornecer a
tecnologia e os serviços que maximizam a segurança das carteiras de identidade e protegem a privacidade de
nossos residentes”.
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações com Investidores.
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