
 

 
 

Os 5 principais motivos no âmbito técnico  
 
Potencialização da segurança e da confiança através da PKI para empresas provedoras de serviços  

■ Automatização: integração com o Active Directory, conectores para Gerenciamento de Dispositivo Móvel, 
compatibilidade para os protocolos SCEP e ACME e implementação automatizada para o registro MAC em ambientes 
mistos. 

■ Gerenciamento: Plataforma PKI Gerenciada baseada em nuvem que centraliza todas as atividades relacionadas 
com os certificados, usuários e faturamento. 

■ Integração: APIs flexíveis para automatizar ciclos de vida de certificados nos fluxos de trabalho existentes.  

■ Habilitação como provedor de serviços: ferramenta que lhe oferece uma vantagem competitiva e distingue seus 
serviços com soluções de identidade e segurança, ao mesmo tempo que libera da sobrecarga das tarefas técnicas, 
habilitando a criptografia padronizada a fim de proporcionar uma experiência do usuário e da navegação mais segura 
e protegida. 
 

Sólida identidade de endpoint 
 

■ Aborda preocupações cruciais de segurança de dispositivos, inclusive autenticação, privacidade e integridade. As 
soluções de PKI Gerenciadas da GlobalSign são altamente escaláveis e capazes de emitir e administrar credenciais 
de identificação e autenticação pela nuvem, capacitando as empresas a criarem e implementarem uma estratégia de 
endpoint sólida e robusta em seus respectivos ecossistemas. 

 

Autenticação e segurança de usuários em servidores web 
 

■ Comprove a legitimidade de seus servidores e sites públicos e privados, proteja envios de dados e proporcione a 
melhor experiência de navegador com o SSL/TLS mais forte disponível no mercado. Certificados com caso de uso 
específico, interno e de hierarquias privadas suportam ambientes de servidores dinâmicos para garantir que serviços 
e comunicações vitais em rede continuem protegidos e sejam ininterruptos. 

■ Implemente autenticação sólida sem sobrecarregar os usuários finais com aplicativos ou tokens de hardware e 
garanta que apenas máquinas, dispositivos e usuários aprovados consigam operar em redes corporativas. 
Autenticação de dispositivos móveis compatível com as políticas BYOD (traga seu próprio dispositivo) e proteção de 
dispositivos corporativos com a PKI móvel, suporte a SCEP e integrações com as plataformas MDM/EMM mais 
populares, inclusive AirWatch e MobileIron. 

 
Assinatura digital para e-mails, documentos, códigos e muito mais 

 

■ Assinar digitalmente e criptografar todos os e-mails internos diminui o risco de perda de dados e phising, pois há uma 
verificação explícita da origem da mensagem para que os destinatários possam distinguir e-mails legítimos de e-mails 
de phishing e garantir que apenas os destinatários intencionados consigam acessar o conteúdo dos e-mails. 

■ Assinaturas digitais substituem assinaturas em tinta e criam um selo inviolável para proteger sua propriedade 
intelectual e fazer a integração com os fluxos de trabalho de documentos existentes automatizados para que todo o 
processo permaneça on-line, reduzindo significativamente os custos e cronogramas. 

■ Assinatura de código garante aos usuários finais que o código é legítimo e é proveniente de uma fonte verificada, 
protegendo o código contra violações e ameaças de injeções de malware. 

 
Serviços personalizados de autoridade certificadora emissora/subordinada  

 
■ A GlobalSign oferece tecnologia, serviços e suporte para ajudá-lo a criar uma Autoridade Certificadora (AC) 

personalizada para emissão pública ou privada para sua empresa, hospedada e gerenciada pela GlobalSign, a líder 
em PKI empresarial. 
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https://www.globalsign.com/en/lp/pki-automation-for-mixed-endpoints/
https://www.globalsign.com/en/lp/pki-automation-for-mixed-endpoints/
https://www.globalsign.com/en/blog/managed-ssl-platform-updates-2017/
https://www.globalsign.com/en/resources/apis/
https://www.globalsign.com/en/cloud-service-providers/
https://www.globalsign.com/en/managed-pki/
https://www.globalsign.com/en/blog/what-is-certificate-based-authentication/
https://www.globalsign.com/en/lp/solve-3-major-mobile-device-security-challenges-with-pki/
https://www.globalsign.com/en/blog/should-all-intra-company-email-be-digitally-signed/
https://www.globalsign.com/en/lp/trusted-digital-signatures-regulations-deployment-on-demand/
https://www.globalsign.com/en/code-signing-certificate/
https://www.globalsign.com/en/lp/webinar-its-time-to-replace-your-microsoft-ca/
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Os 5 principais motivos no âmbito comercial 

 
A GlobalSign é uma empresa inovadora em PKI 
 
■ Por meio de sua tecnologia exclusiva em automação, a GlobalSign permite que empresas de qualquer tamanho 

reduzam despesas de segurança e aumentem a produtividade dos funcionários. 
■ A GlobalSign concentra os investimentos de P&D em melhorar o ecossistema de certificado digital e a experiência do 

usuário. 
■ As inovações da GlobalSign resultaram no reconhecimento com os prêmios SSL Certificate Product Line Strategy 

Award (Estratégia da Linha de Produtos do Certificado SSL) e Customer Value Enhancement Award (Aumento do 
Valor do Cliente) concedidos pela Frost & Sullivan. 

 
A GlobalSign é veterana no setor de PKI com mais de 20 anos de experiência 
 
■ A GlobalSign foi uma das primeiras empresas de identidade de Internet e o primeiro certificado digital foi emitido em 

1996. 
■ Atualmente, fornecemos certificados de segurança SSL para mais de 250 mil domínios no mundo todo, processando 

e acelerando bilhões de solicitações de validação todos os meses. 
■ Entre os milhares de clientes da GlobalSign no mundo todo, nosso portfólio se orgulha de apresentar várias das 

maiores empresas varejistas, fornecedores de telecomunicações e um grande número de empresas automobilísticas 
internacionais. 
 

A GlobalSign oferece um atendimento “5 estrelas” ao cliente     
 
■ A equipe de Atendimento ao Cliente da GlobalSign dedica-se a ajudar os clientes em cada etapa do processo, e 

temos orgulho de nossa excelente reputação pelo foco no cliente. 
■ A GlobalSign tem escritórios no mundo inteiro e oferece suporte em muitos idiomas. Nós nos consideramos seu 

parceiro de segurança e não um fornecedor, portanto, definimos padrões elevados de consultoria de produtos, 
planejamento de soluções e integração de clientes. Usamos o sistema Net Promoter Scoring (pontuação por 
recomendações) para manter uma cultura de melhoria contínua dentro de toda a organização. Conheça as 
classificações de “5 estrelas” dadas pelos nossos clientes.  

 
A GlobalSign apoia a comunidade empresarial e da Internet aderindo às melhores práticas e aos padrões de 
segurança 
 
■ A GlobalSign orgulha-se em ser membro há anos das organizações e entidades mais importantes que normatizam o 

setor, inclusive o Fórum Certificate Authority Browser (CA/B), o Certificate Authority Security Council (CASC), o 
Industrial Internet Consortium (IIC), e está em conformidade com o North American Energy Standards Board 
(NAESB), o National Institute of Standards and Technology (NIST) e o National Cybersecurity Center of Excellence 
(NCCoE). 

■ A GlobalSign garante o cumprimento das suas melhores práticas em termos de segurança operacional ao enviar suas 
atividades e infraestrutura às auditorias anuais da Ernst & Young. 

■ A GlobalSign é certificada WebTrust desde 2001, o que nos torna a segunda organização de maior trajetória de todo 
o setor. Nossos serviços certificados são fornecidos por uma infraestrutura de PKI robusta com centros de dados 
globais, mecanismos de recuperação a desastres, redundância, altos níveis de  disponibilidade e as melhores 
ferramentas do mundo para proteger a rede. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.globalsign.com/en/company/customers/
http://www.sslshopper.com/globalsign-certificate-authority-reviews.html
http://www.sslshopper.com/globalsign-certificate-authority-reviews.html
https://cabforum.org/
https://casecurity.org/
http://www.iiconsortium.org/
https://www.naesb.org/
https://www.nist.gov/
https://www.nist.gov/programs-projects/national-cybersecurity-center-excellence
https://www.globalsign.com/en/blog/why-you-should-trust-globalsign-to-manage-your-ca-in-the-cloud/
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A GlobalSign é uma empresa única e exclusiva para você 
 
■ A GlobalSign oferece descontos por volume para todos os clientes de sua plataforma gerenciada de PKI, com termos 

comerciais flexíveis e opções de licenças para atender suas necessidades de SSL/TLS, incluindo planos de emissão 
ilimitada, licenças SAN e depósitos em massa. Não há necessidade de adquirir tokens nem pacotes de certificados; e 
não há cobrança por hospedagem, configuração ou gestão de usuários. 

■ A GlobalSign permite gerenciar certificados e usuários de diferentes entidades corporativas em uma única conta. Com 
vários “perfis”, as organizações podem agrupar diferentes escritórios, filiais ou outras organizações em uma única 
conta que lhes proporcione gestão completa e centralizada de todos os seus certificados, facilitando o gerenciamento, 
a cobrança e o uso flexível de recursos monetários para outros fins. 

■ A GlobalSign proporciona ainda mais flexibilidade com a opção de estabelecer funções e privilégios de usuários de 
acordo com perfis específicos, ou até mesmo um domínio dentro de um perfil, permitindo que você controle quais 
membros da equipe podem requerer, aprovar, renovar e revogar certificados. Este processo de verificação e emissão 
simplificado permite que as empresas emitam certificados imediatamente, clicando em apenas um botão nos perfis 
verificados. Além disso, oferece a possibilidade de sincronizar os vencimentos dos seus certificados para impedir 
períodos sem cobertura e também de gerar relatórios detalhados de todas as suas atividades, inclusive gastos e 
renovações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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). 
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BR:   +55 11 4680-6754  

UE:   +44 1622 766-766 
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