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Certificados de Assinatura de 
Documentos da GlobalSign Principais

Características Como membro da Lista de Confiança 
(AATL) do Adobe, a GlobalSign possui 
certificados para assinatura de docu-
mentos com ótimo custo-benefício, 
fáceis de usar e compatíveis com os 
principais programas, podendo ser apli-
cados na assinatura de documentos 
PDF, Microsoft e e-mails.

Um documento assinado com certifica-
dos da GlobalSign assegura ao desti-
natário a autenticidade e veracidade de 
seu conteúdo e sua origem, evitando 
falsificação e alteração de documentos. 
Além disso, nossa característica de assi-
natura de aprovação agiliza o procedi-
mento de homologação da entidade, 
capturando as aprovações feitas por 
indivíduos ou departamentos e incorpo-
rando-as ao documento original.

Nenhum plug-in ou software adicional necessários

Solução escalável com opções disponíveis para 
desktop ou servidor dedicado

Selo de Tempo (TimeStamping), impossibilitando 
a manipulação da data e hora

Certificados em conformidade com as regulamen-
tações de assinatura digital e válidos juridicamente

Assegura a autenticidade e integridade do 
conteúdo do documento desde a sua assinatura

Assinaturas podem ser customizadas com difer-
entes fontes, tamanhos e imagens

Documentos assinados são 100% aptos a passar 
por trilhas de auditoria, devido à impossibilidade 
de manipulação de data, hora e conteúdo

Assinatura Digital de Documentos
E�ciente, Segura e Con�ável

Assine documentos PDF, Word, 
LibreO�ce e emails,  usando os
nossos certi�cados con�ados
pela Adobe AATL
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Opções de Implementação

Em HSM Hospedado: Ideal para empresas que 
realizam geração automatizada de PDF e têm 
que gerenciar grandes quantidades de docu-
mentos. A credencial de assinatura é armazena-
da numa partição virtual HSM SafeNet Luna, de 
posse e gerida pela GlobalSign.

Em HSM Próprios: Ideal para empresas que 
usam softwares de geração automatizada de 
PDF e desejam gerenciar grandes quantidades

documentos internamente. A credencial de assi-
natura é armazenada num HSM local gerencia-
do internamente pela empresa.Em Token: Ideal para assinar digitalmente até 

5.000 documentos por ano ou para indivíduos e 
empresas que não utilizam uma solução para 
geração automatizada de PDF.

As Assinaturas de Aprovação capturam as 
aprovações eletrônicas feitas por indivíduos ou 
departamentos, incorporando-as no documento 
original. Além disso, elas podem ser customiza-
das para incluir imagens e detalhes, como uma 
assinatura manuscrita, selo oficial, local, data, 
razão de assinatura, etc.

Como é um PDF assinado?
Documentos PDF certificados mostram uma fita 
azul no topo do documento, contendo o nome 
do assinante e o emissor do certificado.

Como funciona a assinatura de
documentos Office?
Assinatura visível: com linha de assinatura e 
ideal para que mais pessoas possam assinar o 
mesmo documento (ex.: contratos e acordos).

Assinatura não visível: para prover autentici-
dade, integridade e veracidade de conteúdo e 
origem do documento, sem a necessidade de  
uma linha visível de assinatura. Nesse caso, será 
exibida uma fita vermelha na barra de tarefas.

GlobalSign x ICP Brasil
A ICP Brasil é a Infraestrutura de Chaves Públicas do Gov-
erno Brasileiro e sua raíz não se encontra integrada em 
plataformas como a raíz GlobalSign, que é uma AC inter-
nacional. Sendo assim, documentos e e-mails assinados 
com certificados ICP Brasil exibem alertas de segurança 
aos leitores, apesar de sua validade jurídica no Brasil. 

• Nossos certificados possuem integração com as plata-
formas Adobe e Microsoft e 99.99% dos sistemas opera-
cionais, navegadores e plataformas
• Nossas assinaturas são verificadas e reconhecidas
• Não há mensagens de erro ou identidade não verificada; 
esses alertas aparecerão apenas se houver manipulação 
ou fraude no documento

Validade Jurídica dos Certificados da GlobalSign: De acordo com o art. 10, da MP n° 2.200-2, os documentos eletrônicos assinados digitalmente 
com o uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil têm a mesma validade jurídica que os documentos em papel com assinaturas manu-
scritas. Importante frisar que os documentos eletrônicos assinados digitalmente por meio de certificados emitidos fora do âmbito da ICP-Brasil 
também têm validade jurídica, mas esta dependerá da aceitação de ambas as partes, emitente e destinatário, conforme determina a redação do 
§ 2º do art. 10 da MP n° 2.200-2.


