


Passo 1

Acessar o sistema através do seguinte Link: 
http://www.ippex.com.br/sistemacod/, digitar o 

usuário e depois clicar em certificado digital.

http://www.ippex.com.br/sistemacod/


Passo 2

O sistema irá verificar se você já tem o aplicativo instalado, como 
não estará instalado, aparecerá a mensagem mostrada abaixo.

Clique em ok, e será redirecionado para a página de download.



Passo 3

Já na tela de download, clicar em 
Clique aqui para baixar o instalador, 

e em seguida o download irá começar.



O arquivo setup.exe será baixado no canto inferior 
esquerdo da tela.

Depois clique em “Mostrar na pasta”. O arquivo irá aparecer na 
pasta de downloads.

Clique com o botão direito no arquivo “setup.exe”, e depois clique 
na opção “Executar como administrador”. 

Clique em “Exibir todos”



Passo 4

Clicar em “Mais informações” e depois clique em 
“Executar assim mesmo”.



Passo 5

Em seguida iniciará a instalação. Clique em “Avançar”



Passo 6

Marque a opção Eu aceito os termos do contrato 
e clique em “Avançar”.



Passo 7

Na próxima janela clique em “instalar”.



Passo 8

Em seguida aparecerá um aviso de segurança, pedindo para 
instalar o certificado do assinador. Clique em “sim”.

E então aparecerá a mensagem que a cadeia de certificação foi 
instalada com sucesso. Clique em “OK”.



Passo 9

Para finalizar clique em “Concluir” no final na da instalação.



Passo 10

Finalizada a instalação aparecerá a seguinte janela no canto direito 
inferior da tela. Clique em “Fechar”.

Finalizada a instalação deve aparecer o seguinte ícone, 
mostrado abaixo.



Passo 11

Acesse o sistema novamente, no mesmo link do primeiro passo. 
Após digitar seu usuário, clique em “Certificado Digital”.



Passo 12

Seu certificado agora encontra-se na lista de certificados 
disponíveis, selecione o seu certificado e clique em “Logar”.



Passo 13

Caso tenha feito todos os passos anteriores e mesmo assim, a 
seguinte tela continue aparecendo.

 faça o seguinte procedimento:

Na barra de endereço do google, digite o seguinte link:

chrome://flags/#allow-insecure-localhost

a mensagem “Allow invalid certificates for resources loaded from 
localhost.” Deverá aparecer em amarelo na tela que irá aparecer, é 

possível ver no exemplo abaixo:



Na coluna direita, no botão de seleção onde aparece escrito 
“Disable”, marque a opção “Enable”, e depois clique em “Relaunch” 

para reiniciar o Chrome, conforme pode ser observado na 
imagem abaixo:



Para suporte entre em contato com a sua respectiva 
Federação Emissora

SANTA CATARINA - FACISC 
(48) 3952-8844 (ramal 8836) / (48) 9 8431-7155 
certificadodeorigem@facisc.org.br

PARANA - FACIAP 
(41) 3307-7001 /7002 / 7003 
ippex@faciap.org.br

Rio de Janeiro - FACERJ 
(21) 2221-0143 
comercioexterior@facerj.org.br

MS - FAEMS 
(67) 3431-4169 
cidojesus@hotmail.com
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