
 

Image Placeholder 

web: image area 5.5417 x 1.687 " (399 px x 122 px) 

print: image area with bleed 5.6667 x 1.687 

  
 

 

 
 

 

Fornecedor Líder de Identidades que Protegem 

a Internet de Todas as Coisas 
 

As melhores práticas de segurança começam com a identidade. 

Quando cada “coisa” possui uma única identidade, tudo fica mais 

protegido. Pessoas, dispositivos, serviços, aplicativos e todas as 

coisas que se conectam à Internet precisam ter uma identidade para 

criptografar comunicações e transações, fazer a autenticação em um 

serviço, autorizar o acesso adequado e comprovar sua integridade. 

 

Como uma Autoridade Certificadora (AC) líder global, a GlobalSign 

oferece uma solução de infraestrutura de chave pública (PKI) 

baseada na nuvem e altamente escalável para fornecer identidades 

digitais confiáveis que atendam às demandas da Internet de Todas 

as Coisas (IoE). Nesta era de criptografar tudo, nossas soluções de 

segurança e identidade 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 privacidade e segurança, proteger a reputação e 

integridade da marca e conquistar uma vantagem competitiva. 

 

Serviços de segurança e identidade em nuvem 

oferecidos pela AC mais inovadora do mundo 

 

Os serviços de segurança e identidade baseados em SaaS da 

GlobalSign são fornecidos por uma infraestrutura escalável e robusta 

com centros de dados globais, redundância, altos níveis de 

disponibilidade e as melhores ferramentas do mundo para proteger a 

rede. Nossos serviços e soluções adaptam-se para atender às 

demandas de todos os clientes, inclusive do mercado da IoE que 

está surgindo e que movimenta $14,4 trilhões e das principais 

empresas fornecedoras de serviços na nuvem, onde a capacidade 

de estabelecer conexões seguras entre pessoas, serviços e 

dispositivos exige que tudo tenha uma identidade confiável passível 

de ser gerenciada. 

■ Mais de 60 milhões de certificados 

digitais/identidades digitais emitidos 

para pessoas, servidores e dispositivos 

 

■ Mais de 4 milhões de certificados 

SSL/TLS para servidores emitidos 

 

■ Mais de 50 milhões de certificados para 

IoT no mundo todo contam com as 

raízes da GlobalSign 

 

■ Mais de 55 milhões de certificados no 

mundo todo contam com a confiança 

pública oferecida pela raiz da 

GlobalSign 

 

■ Membro do Fórum Certificate Authority 

Browser (CA/B), do Certificate Authority 

Security Council (CASC), do Industrial 

Internet Consortium (IIC), do National 

Institute of Standards and Technology 

(NIST), do North American Energy 

Standards Board (NAESB) e de outras 

instituições e conselhos 
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■ SÓLIDA IDENTIDADE DE DISPOSITIVOS 

Empresas fornecedoras de serviços ou soluções 

para a IoT precisam abordar questões críticas de 

segurança, inclusive autenticação, privacidade e 

integridade. O serviço de PKI em nuvem da 

GlobalSign é capaz de emitir e administrar 

credenciais de identificação e autenticação 

permitindo que fabricantes criem e implementem 

uma estratégia de identidade sólida e robusta em 

seus produtos e ecossistemas. 
 

■ SEGURANÇA DE SERVIDORES E DA 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. 
 

■ AUTENTICAÇÃO PARA TODAS AS COISAS                                                    

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. 
 

■ ASSINATURA DE DOCUMENTOS 

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. 

■ PKI GERENCIADA                                                    

A plataforma PKI Gerenciada baseada em nuvem da 

GlobalSign centraliza todos os certificados de 

diferentes entidades corporativas em uma única 

conta. Implementação automatizada, APIs flexíveis 

para integração nos sistemas das empresas e 

gerenciamento completo do ciclo de vida resultam 

em economia de tempo e dinheiro enquanto mantém 

as empresas mais protegidas. 
 

■ E-MAIL PROTEGIDO 

Assinar digitalmente e criptografar todos os e-mails 

internos reduz 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. 
 

■ SEGURANÇA MÓVEL 

Oferece suporte às políticas BYOD (traga seu 

próprio dispositivo) e protege dispositivos 

corporativos com a PKI móvel, suporte a SCEP e 

integrações com as plataformas MDM/EMM mais 

populares, inclusive AirWatch e MobileIron. 
 

■ INTEGRIDADE 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. 
 

■ AUTORIDADES CERTIFICADORAS 

EMISSORAS/SUBORDINADAS                     

Autoridade Certificadora (AC) personalizada para 

emissão pública ou privada para sua empresa 

gerenciada pela GlobalSign. 

 
Pequenas e grandes empresas de todo o mundo, empresas fornecedoras de serviços na nuvem e empresas inovadoras na área da IoT 

contam com as soluções de identidade e segurança da GlobalSign. Entre os milhares de clientes, nosso portfólio se orgulha de 

apresentar várias das maiores empresas varejistas, o maior fornecedor de telecomunicações e um grande número de empresas de 

manufatura internacionais. 
 

 
 

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).

 

EUA.: +1 877 467-7543 

BR:   +55 11 4680-6754  

UE:   +44 1622 766-766 

 
 

contato@globalsign.com 

www.globalsign.com 
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