
FEATURES

■  ASSINATURAS DIGITAIS 
CONFIAVEIS

 Assinaturas digitais baseadas em 
PKI oferecem maior garantia do 
que outros tipos de assinaturas 
eletrônicas e asseguram uma 
conformidade regulatória mais 
rigorosa

■  MEMBRO DA LISTA DE 
CONFIANÇA AUTORIZADOS DO 
ADOBE (AATL)

 As assinaturas são compatíveis 
com programas Adobe e Microsoft 
Office, que os classificam 
automaticamente como confiáveis

■  VARIAS OPÇÕES DE 
IDENTIDADE DE ASSINATURA

 As credenciais de assinatura 
podem ser emitidas para 
indivíduos (p.ex.: John Smith) ou 
em nível de departamento (p.ex.: 
contabilidade, finanças)

■  IMPLANTACÕES E 
INTEGRACÕES 
DIMENSIONÁVEIS

 Escolha entre implantações 
baseadas em token ou servidor, 
dependendo das necessidades de 
identidade e volume, incluindo 
integrações com principais 
softwares de geração de 
documentos

■  AUTORIDADE DE CARIMBO DE 
TEMPO

 Todas as assinaturas digitais da 
GlobalSign incluem 
automaticamente um carimbo de 
tempo confiável de terceiros, 
suportando transações de 
documentos urgentes e registros 
de auditoria 

Assinatura de documentos dimensionável – do 
desktop ao global

As necessidades das pequenas, médias ou grandes empresas de hoje 
exigem alguma forma de assinatura digital para garantir conformidade, 
segurança e verificação. Arquiteto de vitrines, consultório médico, escola 
primária, loja de varejo ou banco de cidade do interior, empresa de 
engenharia multinacional, laboratório de pesquisa, universidade, cadeia 
de varejo ou instituição financeira global – para todos os tipos de 
negócios, as assinaturas confiáveis e extremamente seguras estão 
rapidamente se tornando uma necessidade para exercer sua atividade 
com segurança e proteção.
A GlobalSign oferece diversas opções de tecnologia de assinatura digital 
– de desktop à nuvem e em toda a organização – possibilitando que 
empresas de todos os portes otimizem fluxos de trabalho de documento 
e mantenham a conformidade. 

Assinaturas digitais legalmente aceitas e compatíveis 
As assinaturas digitais da GlobalSign ajudam a cumprir as exigências 
de muitas regulamentações nacionais e específicas do setor referentes 
à aceitação legal de assinaturas eletrônicas para substituir assinaturas 
em tinta, inclusive

■  ESIGN (Assinaturas eletrônicas em comércio global e nacional) dos 
EUA

■  UETA (Lei de transações eletrônicas uniformes) dos EUA  
■  Lei modelo de assinatura eletrônica das Nações Unidas  
■  eIDAS (assinaturas e selos eletrônicos avançados, certificados 

qualificados para assinaturas e selos eletrônicos)  
■  FDA CFR 21 Part 11 
■  Selos Professional Engineering (PE) estaduais dos EUA
■  Capacidades de assinatura eletrônica EMA  
■  Sarbanes-Oxley (SOX)
■  HIPAA
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Opções de implantação
Os certificados e serviços de assinatura de documentos da GlobalSign são projetados para atender empresas 
de todos os tamanhos – desde pessoas físicas a grandes empresas. Segundo a regulamentação, os 
certificados de assinatura digital devem ser armazenados em hardware compatível com FIPS, como tokens 
USB ou HSM. A GlobalSign oferece várias opções para isso, dependendo do volume de assinaturas e do fluxo 
de trabalho de documentos, incluindo um novo serviço em nuvem que elimina completamente a necessidade de 
hardware gerenciado pelo cliente.
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Sobre a GlobalSign

A GlobalSign é o fornecedor líder de soluções confiáveis de identidade e segurança 
digital que permitem às pequenas e grandes empresas de todo o mundo, bem como às 
empresas fornecedoras de serviços na nuvem e às empresas inovadoras na área da 
Internet das Coisas (IoT), assegurar as comunicações on-line, gerenciar milhões de 
identidades digitais verificadas e automatizar a autenticação e criptografia. A sua 
infraestrutura de chave pública (PKI) escalável e suas soluções de identidade suportam 
bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que compõem a Internet de Todas as 
Coisas (Internet of Everything - IoE).

US: +1 877 775 4562
UK: +44 1622 766766
EU: +32 16 89 19 00

sales-pt@globalsign.com
www.globalsign.com/pt-br
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Certificados de assinatura armazenados em USB
TImplementações baseadas em token são ideais para pouco volume de assinaturas. As credenciais de 
assinatura de nível individual (p.ex.: John Smith) ou de departamento (p.ex.: Contabilidade) são armazenadas 
em um token USB portátil compatível com FIPS para que o signatário detenha a posse exclusiva (um 
componente essencial de muitas regulamentações) e atendam a funcionários em viagem ou remotos.

Serviço de Assinatura Digital Baseado em Nuvem
O Serviço de Assinatura Digital da GlobalSign é baseado em nuvem, permitindo que as empresas se beneficiem 
de uma assinatura digital confiável e duradoura – validação de identidade do signatário, integridade de 
conteúdo, carimbos de tempo confiáveis, não repúdio – sem a necessidade de gerenciar hardware físico ou 
construir integrações personalizadas. Esta opção é ideal para

Certificados de assinatura armazenados em HSM
As empresas que desejam se integrar a um aplicativo de documentos automatizado desenvolvido internamente 
ou disponível no mercado podem usar uma implementação de HSM. É necessário ter experiência em PKI 
interna para configurar a integração entre o HSM e o fluxo de trabalho do documento.

A credencial de assinatura, emitida pela GlobalSign, é emitida para identidades em nível corporativo ou 
departamental (como Contabilidade, Finanças) e é armazenada e protegida em um módulo de segurança de 
hardware (HSM) compatível com FIPS.

■  Assine com identidade individual, corporativa ou no nível do departamento
■  Atenda às exigências de assinatura digital nacionais e específicas do setor
■  Acrescente assinaturas de aprovação personalizáveis, como uma imagem de sua assinatura física ou um 

selo de engenharia
■  Assine vários tipos de documentos com uma única credencial

■  Processo completo de assinatura digital para usuários corporativos do Adobe Sign
■  Adicione assinaturas e selos digitais em processos de documentos personalizados
■  Afixe digitalmente selos em documentos do cliente gerenciados nos fluxos de trabalho aplicativos de 

documentos SaaS

■  Crie assinaturas digitais em fluxos de trabalho de documentos existentes e automatize o processo de 
assinatura

■  Assine com identidade empresarial ou no nível do departamento
■  Comporte alto volume de assinaturas
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