
 

 
 

 

 

Validação de assinatura de longo prazo 
O Serviço de Carimbo de Tempo Confiável da GlobalSign constitui de 

um método econômico e simples para aplicar carimbos de tempo 

confiáveis de acordo com a norma RFC 3161 para transações 

sensíveis ao tempo através de fontes UTC e dados 

independentemente verificados e auditáveis.  

 
Os serviços de carimbo de tempo ajudam as empresas a reduzir a 

possíveis responsabilidades derivadas de transações sensíveis ao 

tempo, pois proporcionam uma validação de longo prazo e um recurso 

de não repúdio da data e hora em que a transação ocorreu, utilizando 

uma implementação baseada em padrões facilmente reconhecível e 

compatível. 

 
Ao acrescentar carimbos de tempo confiáveis, as organizações são 
capazes de: 

■ Agregar valor a documentos assinados digitalmente ou 
eletronicamente 

■ Proteger propriedade intelectual 

■ Fornecer sólida evidência auditável para fins legais  

 
 

Agregar valor às assinaturas digitais ou eletrônicas 
Existem muitas organizações e casos práticos nos quais as 

assinaturas eletrônicas são consideradas adequadas para autenticar o 

autor. A adição de um carimbo de tempo confiável fornece uma 

garantia digital sobre a integridade dos dados e confirma com 

segurança a data e a hora em que a transação foi concluída. 

 
Caso sua empresa use assinaturas eletrônicas nos processos internos 

de fluxo de trabalho ou tenha desenvolvido relacionamentos confiáveis 

com outras empresas, o Serviço de Carimbo de Tempo da GlobalSign 

pode agregar um valor significativo às suas assinaturas eletrônicas. 

 
Os destinatários de documentos que contêm um carimbo de tempo 

confiável conseguem verificar quando o documento foi assinado digital 

ou eletronicamente. Além disso, conseguem verificar se o documento 

não foi modificado depois da data atestada pelo carimbo.

 

 
 
 

■ CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL 

SEM A NECESSIDADE DE 

CONHECIMENTO TÉCNICO 

Basta incluir a URL da ACT (Autoridade 

Certificadora do Tempo) em sua 

aplicação de assinatura. 

 
■ RECONHECIDO E COMPATÍVEL COM 

DIVERSAS APLICAÇÕES 

As assinaturas atendem à norma RFC 

3161 e são compatíveis com a maioria 

dos sistemas e aplicações, inclusive 

Microsoft e Adobe Acrobat. 

 
■ MODELO DE CARIMBO DE TEMPO 

BASEADO EM SAAS 

A GlobalSign administra de maneira 

ininterrupta (24 horas, 7 dias por 

semana) toda a manutenção, segurança 

e auditoria. 

 
■ INTEGRIDADE DE 

DOCUMENTOS/DADOS  

Os carimbos de tempo contêm uma prova 

da existência das informações em um 

momento exato, resultando em uma 

prova legalmente válida. 

 
■ IMPLEMENTAÇÃO BASEADA EM 

NORMAS  

Os carimbos de tempo da GlobalSign 

empregam uma implementação com 

base em normas, denominada RFC 3161 

com um potente algoritmo hash de 256 

bits. 
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Carimbos de tempo confiáveis para códigos 
Diversas empresas que estão desenvolvendo códigos internos também estão implementando processos mais rigorosos 

sobre como o código é registrado, como ele é verificado quanto a conter malware e como é implementado. Parte do 

processo de verificação envolve centenas de milhares de arquivos dll, executáveis e CAB que ao serem executados geram 

a validação da assinatura que perdura por muito tempo mesmo depois que a assinatura digital do editor tiver expirado. 

 
Acrescentar carimbos de tempo a códigos internos que já foram assinados digitalmente com um certificado de assinatura 

de código autoassinado oferece às empresas um serviço de carimbo de tempo compatível com a norma RFC 3161 capaz 

de verificar o código mesmo depois que o certificado tiver expirado. 

 

Como funciona o Serviço de Carimbo de Tempo da GlobalSign 
 

  01  
Implementação da URL do carimbo de tempo da 

GlobalSign no aplicativo do cliente. O cliente se 

conecta ao serviço de Autoridade de Carimbo de 

Tempo (ACT) da GlobalSign e um hash é criado. 

 

 

  02  
A ACT da GlobalSign combina o hash e o 

carimbo de tempo confiável. O resultado é 

assinado digitalmente com sua chave 

privada, criando um token de carimbo de 

tempo que é enviado de volta para o 

cliente. 

 

 

 

 

 

   

 

O aplicativo do cliente recebe o token de 

carimbo de tempo, que é registrado na 

assinatura do documento ou do código. 

 
 

 

 

 

 

 
 

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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