O que é
O Conectividade Social ICP representa a evolução do canal eletrônico
Conectividade Social, trazendo inovações ao antigo canal, onde destacamos:
melhoria da acessibilidade, inserção de novas funcionalidades, atualização dos
protocolos de segurança, dentre outras mudanças significativas.

O Conectividade Social ICP é um canal 100% web, com acesso ao sítio do
Conectividade Social ICP, por qualquer computador ligado à rede mundial de
computadores, sem instalação de programas.

Outra mudança importante é o acesso ao canal com a utilização de Certificado
Digital emitido no padrão ICP-Brasil, que agrega a segurança e dinamismo ao
processo.
Serviços para o empregador
•

Conectividade Social

•

Visualizador de Relatórios

•

Consulta CRF

•

Edital eletrônico

•

Depósito recursal

•

Acompanhe seu FGTS – SMS

Vantagens
Veja algumas das vantagens em acessar o Conectividade
Social ICP.

•

Seguro
A utilização do Certificado Digital emitido no padrão ICP-Brasil torna o
processo ainda mais seguro.

•

Simplificado
Torna mais simples a interação entre empregadores e a gente.

•

Facilitador
Traz maior agilidade, facilitando o processo de troca de informações e
recolhimento do FGTS.

•

Eficiente
Ganho de eficiência decorrente das melhorias e novas funcionalidades.

•

Acessível
Um canal de comunicação direto com o FGTS.
Como acessar

Como acessar
Veja como acessar
1. Certifique-se
Para acesso ao Conectividade Social é necessário possuir Certificado
Digital padrão ICP-Brasil, emitido por qualquer autoridade Certificadora
credenciada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI
2. Acesse
De posse do certificado digital, acesse o link do Conectividade Social
ICP
disponibilizado
neste
site
ou
digite
o
endereço www.conectividade.caixa.gov.br e quando solicitado, informe
sua senha.
3. Aproveite
Desfrute de todas as funcionalidades e benefícios do canal.
Condições
o
o

O Conectividade Social ICP é obrigatório para a transmissão do arquivo SEFIP
e da GRRF e requer a certificação digital do usuário.
Obtenha seu certificado digital e utilize as funcionalidades.
Documentos

o
o
o

CNPJ
Documento de identidade e CPF dos representantes
Documentos de constituição que qualifiquem e autorizem os representantes
legais a praticar atos jurídicos em seu nome

Fonte: http://www.caixa.gov.br/empresa/conectividade-social/Paginas/default.aspx

