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Na GlobalSign, a segurança de nossos serviços e dos dados dos clientes é a nossa 
maior prioridade. Este documento descreve de forma geral os controles e práticas que 
implementamos para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade de nosso 
ambiente. 

Abordagem da GlobalSign à segurança da informação 

Como uma das maiores Autoridades Certificadoras (AC) com a maior confiança pública e a 
mais longa trajetória, a GlobalSign tem um longo histórico de fornecimento de soluções de 
Infraestrutura de Chave Pública (PKI) de alto nível de segurança. A segurança da informação é 
um tema importante na pauta da diretoria, e a gerência sênior participa ativa e intensamente 
da definição e implementação segura dessas políticas de segurança que garantem a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos serviços que fornecemos. 

Contamos com uma equipe dedicada de segurança e conformidade global, encarregada de 
operar nosso sistema de gerenciamento de segurança de informações. O sistema baseia-se 
na norma ISO 27001 e nos Princípios e Critérios da WebTrust para Autoridades Certificadoras, 
a estrutura globalmente reconhecida para as operações das ACs de confiança pública. Nosso 
sistema de gestão aborda todas as áreas comuns de segurança da informação, incluindo, 
entre outras, as seguintes: 

- Governança e estratégia de segurança da informação.
- Identificação contínua de ameaças, avaliação e gestão de riscos.
- Conscientização e confiabilidade do pessoal.
- Segurança física e ambiental.
- Operações de segurança e monitoramento.
- Gerenciamento de acesso.
- Desenvolvimento e manutenção do sistema.
- Gestão de incidentes e resposta a violações.
- Continuidade do negócio e recuperação de desastres.

Além de termos definido e distribuído as políticas necessárias em toda a empresa, 
implantamos controles de segurança técnica e de procedimentos para proteger nossos 
serviços de PKI: 

- Autenticação de vários fatores em todos os nossos sistemas e aplicações.
- Redes de várias camadas com fortes controles de filtragem.
- Controles avançados de detecção de malware.
- "Air gap" para materiais importantes, como chaves da AC raiz.
- Barreiras de acesso físico de nível militar que restringem o acesso a nossos centros de dados.
- Sistemas de detecção e prevenção de invasão tanto nas redes de nossos escritórios como em

nossos centros de dados.
- Criptografia de disco completa do nosso equipamento de TI.
- Avaliação periódica de vulnerabilidade (trimestral) e exercícios de teste de penetração (anuais).
- Revisão do código-fonte de aplicações críticas.
- Gerenciamento de patches responsivo.
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Além de adotar o mais alto nível de segurança em nosso próprio ambiente, a GlobalSign se orgulha por 
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) e 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). 

Conscientização e confiabilidade dos funcionários 

À medida que as ameaças à segurança da informação evoluem rapidamente, também é necessária a 
evolução das informações, da orientação e do treinamento que oferecemos aos funcionários. Assegurar 
a conscientização sobre as ameaças à privacidade dos dados e à segurança da informação é um 
processo contínuo. Isso se reflete não só no treinamento profissional dos funcionários, mas em inúmeras 
outras atividades para promover a conscientização na organização inteira. Para garantir uma 
mentalidade de vigilância constante, nossos funcionários são constantemente expostos a testes de 
phishing e simulação de outros ataques de engenharia social. 

A GlobalSign também verifica a confiabilidade dos funcionários responsáveis por funções importantes na 
organização. A verificação dos funcionários inclui a verificação de habilidades, formação acadêmica, 
empregos anteriores, referência profissional e antecedentes criminais (quando permitido na jurisdição 
local do funcionário). 

Continuidade do negócio e recuperação de desastres 

Nosso ambiente foi construído de forma resiliente e é capaz de suportar grandes desastres ambientais, 
interrupção organizada ou propositais e interrupções no fornecimento de serviços públicos e outros 
serviços. Nossa metodologia de gestão de continuidade do negócio e recuperação de desastres baseia-
se na norma ISO22301 e compreende os seguintes elementos: 

- Análise do impacto no negócio para quantificar o impacto no negócio e determinar
estratégias de continuidade adequadas.

- Alinhamento do tempo de recuperação de serviço e identificação de objetivos com os principais
indicadores de desempenho (KPIs) desejados pelos clientes.

- Procedimentos de comunicação e notificação de emergência para informar os clientes e
outras partes que contam conosco.

- Backups internos e externos contínuos das informações.

- Reavaliação anual da estratégia e dos planos de continuidade do negócio.

- Testes regulares do plano de continuidade do negócio e dos procedimentos de recuperação
para garantir o tempo de recuperação e apontar objetivos que podem ser alcançados.

- Processos de recuperação dedicados e planos para desastres específicos de AC como compromisso
essencial.

Para garantir a alta disponibilidade, contamos com centros de dados no mundo todo. Caso um deles 
sofra um desastre natural ou um evento provocado pelo homem, as operações passarão automática e 
imediatamente para outro local. Além disso, esses centros de dados, assim como a instalação de 
emissão, estão sujeitos a medidas de precaução padrão, como vários sistemas de detecção, várias 
linhas de conectividade e monitoramento ininterrupto. Isso significa que seremos alertados na primeira 
oportunidade sobre eventos que estejam ocorrendo ou prestes a ocorrer, a fim de estarmos mais bem 
posicionados para reagir da forma mais adequada e eficaz. 
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Privacidade de dados 

A GlobalSign respeita o direito à privacidade de seus clientes. Nossa política de privacidade 
está de acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia 
(GDPR) e aplica-se a toda rede da GlobalSign e a todas as informações coletadas para a 
emissão de toda a linha de produtos e serviços da GlobalSign: 

- Protegemos dados pessoais com medidas adequadas de segurança física, técnica
e organizacional.

- Solicitamos consentimento explícito para todos os dados pessoais que as pessoas podem
enviar.

- Não coletamos dados pessoais a menos que as pessoas os enviem.
- Usamos os dados enviados pelas pessoas apenas para os fins definidos em nossa política

de privacidade.
- Descartamos os dados pessoais com segurança após o uso.
- As pessoas têm o direito de revisar os dados pessoais mantidos pela GlobalSign

e verificar a consistência deles.
- As pessoas têm o direito de corrigir os dados no caso remoto de haver erros em

nossos registros.

Conformidade e auditoria 

Para avaliar e demonstrar a conformidade, o ambiente da GlobalSign é submetido a várias 
auditorias internas e externas, incluindo: 

- Auditorias anuais independentes ISAE3000 SOC3 Tipo II segundo as principais
estruturas do setor para autoridades certificadoras, pelas quais somos certificados
desde 2001, a segunda certificação mais longa do setor: WebTrust para Autoridades
Certificadoras, Validação Estendida, Requisitos Básicos de SSL, Assinatura de Código
e Assinatura de Código EV.

- Avaliação semestral de conformidade com eIDAS baseada na regulação eIDAS e nas
normas ETSI para provedores de serviço confiáveis qualificados europeus.

- Varreduras de vulnerabilidade, concentradas em filtragem de rede,
gerenciamento de patches de gerenciamento de configuração, segurança de
aplicações e segurança de infraestrutura.

- Monitoramento contínuo da eficácia do controle para garantir que os controles de
conformidade e segurança sejam projetados e implementados eficazmente.

A GlobalSign também se encontra ativamente no processo das certificações ISO 27001 
(Gestão de Segurança da Informação) e ISO 22301 (Gestão de Continuidade do Negócio). 

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:   +1 877 775 4562 

Brasil: +55 11 4680 6754 

UE:     +32 16 89 19 00 

contato@globalsign.com 

www.globalsign.com 
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