
 

 

 

Implementações de assinaturas digitais para organizações 

que usam software automatizado de geração de documentos, 

fluxo de trabalho ou gerenciamento 

Durante anos, a opção mais comum para as organizações que desejavam 

integrar assinaturas digitais em fluxos de trabalho de documentos 

desenvolvidos internamente ou padrão era usar um HSM (tanto 

internamente como na nuvem) e configurar a integração entre o HSM, o 

software de documentos e os diversos componentes criptográficos 

necessários para implantar assinaturas digitais (por exemplo, assinatura 

de certificados, gerenciamento de chaves, servidor de carimbo de tempo, 

serviço OCSP ou CRL). Isso exigia recursos de desenvolvimento internos 

com conhecimento avançado de criptografia. 

Felizmente, a GlobalSign desenvolveu um novo Serviço de Assinatura 

Digital (DSS) baseado em nuvem para simplificar esses tipos de 

integração e tornar assinaturas digitais confiáveis e em conformidade com 

os regulamentos mais acessíveis a organizações de todos os portes. A 

maior diferença é que ao contrário das implementações de HSM, em que 

você adquire esses componentes separadamente e configura seu 

aplicativo para fazer chamadas separadas a cada serviço, o DSS inclui 

todos esses componentes em uma API REST. Portanto, há uma 

necessidade mínima de desenvolvimento ou sobrecarga. 

As organizações que estão usando, ou que planejam usar, uma 

implementação de assinatura digital baseada em HSM devem considerar 

a migração para o serviço de assinatura com o intuito de: 

■ Eliminar a necessidade de investir ou manter um HSM(s). 

■ Simplificar o esforço de integração e desenvolvimento para implantar 
assinaturas digitais no software de documentos, eliminar a 
necessidade de conexão nativa ao HSM, e outros componentes 
criptográficos (ou seja, salvar recursos de desenvolvimento internos e 
eliminar a necessidade de experiência em PKI interna). 

■ Obter mais flexibilidade com identidades de assinatura (ou seja, as 
soluções HSM só podem assinar com identidades de nível 
organizacional; o DSS suporta identidades individuais). 

■ Facilitar a escalabilidade da implementação, se necessário (ou seja, as 
implementações de HSM podem precisar de partições adicionais ou 
configurações para conseguir fazer isso). 

■ Eliminar a necessidade de gerenciamento de chaves privadas internas 
(isso é processado pela API do DSS). 

■ Garantir alta disponibilidade por padrão, sem investimento em HSM 
redundante. 

 

■ INTEGRAÇÃO SIMPLES COM 

SOFTWARES DE FLUXOS DE 

TRABALHO DE DOCUMENTOS 

Os componentes criptográficos 

necessários para assinaturas são 

adquiridos por meio de uma API REST 

simples, em vez de serem adquiridos por 

várias chamadas para cada componente. 
 
■ SEM NECESSIDADE DE EXPERIÊNCIA 

EM PKI INTERNA 

A integração com software de 

documentos é bem mais simples e o 

gerenciamento de chaves privadas é 

processado pelo serviço (ou seja, 

GlobalSign). 

 
■ FLEXIBILIDADE DE IDENTIDADE DE 

ASSINATURAS 

Identidades individuais ou 

organizacionais são compatíveis, ao 

contrário das implementações em HSM 

que geralmente suportam apenas 

identidades organizacionais. 

 
■ ECONOMIZE TEMPO E RECURSOS 

Não há necessidade de investir em um 

HSM e de mantê-lo. Além disso, a 

integração simplificada economiza 

recursos de desenvolvimento e despesas 

com hardware. 
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Comparação entre implementações em HSM e o Serviço de Assinatura Digital da GlobalSign 

 
 

Implementação em HSM Serviço de Assinatura Digital 

Integração com aplicativos de assinatura 

de documentos 

Requer experiência criptográfica interna 

para configuração e manutenção 

 
Através de uma API REST simples 

 
Identidades de assinatura 

Admitem-se apenas identidades de nível 
organizacional ou departamental (como 

Contabilidade, Finanças) 

Identidades individuais ou 

departamentais são compatíveis (por 

exemplo, John Smith, Contabilidade) 

 
Escalabilidade 

Pode exigir partições HSM 

adicionais e configuração  

Não necessita configuração ou 

integração adicional 

 

Opções de fluxo de trabalho de 
documento 

 
Possibilidade de integrar um fluxo de 

trabalho de assinatura personalizado ou 

existente utilizando PKCS#11 

Integre facilmente seu fluxo de 

trabalho de assinatura digital ou use 

um dos fluxos de trabalho 

perfeitamente integrados de nossos 

parceiros 

 
Gerenciamento de chaves privadas 

O cliente é responsável por obter o 

gerenciamento de chaves 

Processado pela API REST 

(sem necessidade de recursos 

internos) 

 
Componentes criptográficos de assinatura 

(por exemplo, certificados, OCSP, CRL, 

carimbo de tempo) 

Adquirido separadamente, a configuração 

requer chamadas separadas de recursos 

de desenvolvimento internos e de 

aplicativo 

Incluídos em uma API, não há 

necessidade de recursos de 

desenvolvimento ou conhecimento 

criptográfico avançados 

 

  
 

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 
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