
 

  
 

 

Criptografia SSL/TLS Segura e Garantia de 
Identidade 

 

Os Certificados SSL da GlobalSign oferecem a criptografia mais forte e 

recursos que agregam valor para garantir que seu site esteja protegido e 

atenda às exigências dos sites modernos de hoje, bem como opções de 

baixo custo para atender às necessidades de servidores internos. Os 

clientes e os visitantes de seu site saberão que a sessão de navegação é 

segura e que os detalhes de pagamento e as informações pessoais são 

mantidos em segurança e criptografados. 

 

Níveis de Garantia SSL/TLS e Opções de Configuração 

Todos os Certificados SSL oferecem segurança de sessão e criptografam 

todas as informações enviadas por meio do site, mas são diferentes em 

termos da quantidade de informações de identidade incluídas no 

certificado e de como elas são exibidas nos navegadores. 

 
■ Validação Estendida (EV): incluem o maior número de dados da 

empresa e aplicam os mais rigorosos requisitos de validação. Conferem 

maior credibilidade a seu site destacando a identidade verificada de seu 

negócio, exibindo claramente o nome de sua empresa em uma barra de 

endereços verde 

■ Validação Organizacional (OV): também incluem autenticação de 

negócio, ou seja, as informações sobre a empresa são incluídas, porém, 

diferentemente da EV, não são destacadas no navegador. 

■ Validação de Domínio (DV): o tipo mais básico de SSL; apenas prova 

que o dono do site demonstra controle administrativo sobre o domínio. 

■ IntranetSSL: compatíveis com nomes de servidores internos e períodos 

de validade prolongados para redes internas (observação: disponíveis 

apenas por meio da plataforma PKI Gerenciada). 

 
A GlobalSign viabiliza a proteção de vários domínios de nível 

superior ou subdomínios em um certificado. 

 
■ Vários Domínios (SAN): inclui até 100 subdomínios, domínios de 

nível superior ou endereços IP públicos em um certificado 

(observação: o tipo de domínio depende do nível de garantia). 

■ Wildcard: Protege subdomínios ilimitados (observação: não permitido 

para Certificados EV). 

 
■ Compatível com chaves RSA 2048+ 

ou ECC 256, 384 bits 

 

■ Compatibilidade universal com todos os 

navegadores e dispositivos 

 

■ O SSL único protege domínios 

www.domain.com e domain.com 

 

■ Opção AutoCSR disponível 

 
■ Selo de site seguro 

 
■ Instale em quantos servidores você quiser 

 
■ Reemissões e substituições 

ilimitadas de certificados 

 

■ Economia de vários anos e economia de 
renovação 

 
■ Programa de garantia contratado 

 
■ Conta no Centro de Certificados da 

GlobalSign para gerenciar certificados 

 

■ Acesso gratuito à Ferramenta de 

Inventário de Certificados (CIT) da 

GlobalSign e ao Teste do Servidor SSL 

 

■ Suporte global com escritórios locais no 

mundo todo 
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Comparação entre Certificados SSL EV SSL OV SSL DV 

 

Nível de Confiança 

 

 

 

 

 

 

 
Exibições no Navegador 

Barra de Endereço Verde 
 

 

Cadeado do Navegador 
 

 

Cadeado do Navegador 
 

 

 

Selo de site seguro clicável 

 

 

 

 

 

 

 
Informações exibidas no 
certificado 

Nome de domínio verificado, 

nome da organização e 
endereço de organização 

 

Nome de domínio verificado 
e nome da organização 

 
Nome de domínio 

verificado 

Velocidade de emissão 3 a 4 dias úteis 1 a 2 dias úteis 5 minutos ou menos 

 
Requisitos validação 

Direitos de uso do domínio e 

validação estendida da empresa, 

incluindo existência jurídica, 

operacional e física 

 
Direito de uso do domínio e 

validação total da 

empresa 

 
Direito de uso do 

domínio 

Período de validade 1 a 2 anos 1 a 2 anos 1 a 2 anos 

Garantia contratada US$ 1,5 milhão US$ 1,25 milhão US$ 10.000 

Opções wildcard N/A Subdomínios ilimitados Subdomínios ilimitados 

 
Opções de vários domínios 
(SAN) 

Até 100 subdomínios ou 

domínios de nível superior 

Até 100 subdomínios, 

domínios de nível superior 

ou endereços IP públicos 

 
Até 100 subdomínios 

 

Gerencie e Automatize Ciclos de Vida de SSL/TLS com a PKI Gerenciada 
A plataforma de gerenciamento de certificados baseada em nuvem da GlobalSign reduz o esforço, o custo e o tempo associados 

ao gerenciamento de Certificados SSL. A PKI Gerenciada centraliza todas as atividades de certificados, usuários e finanças e 

oferece total controle sobre os ciclos de vida dos certificados, incluindo aplicação, emissão, revogação e renovação. 

 

■ Descontos por volume de até 80% sobre o varejo. 

■ Domínios previamente avaliados significam que os certificados podem ser emitidos instantaneamente. 

■ Controle todas as funções de gerenciamento de ciclo de vida e as permissões de usuário em uma plataforma centralizada. 

■ A Ferramenta de Inventário de Certificados (CIT) gratuita localiza todos os certificados na rede independentemente da 
AC emissora. Assim, é possível monitorar as expirações futuras e acompanhar os requisitos básicos. 

Sites Populares que Usam o SSL/TLS da GlobalSign 

 
      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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