
Controle todos os acessos a seus
recursos corporativos

Autenticação baseada
em Certificado

Benefícios da Autenticação por Certificado
Fácil de imlementar e gerenciar – nossa plataforma em 
nuvem para gerenciamento de certifcados e as integrações 
opcionais com o Diretório Ativo e as plataformas MDM/EMM 
tornam a emissão e revogação de certificados simples e fácil

Uma solução para todos os endpoints – certificados podem 
ser emitidos para todos os endpoints, incluindo usuários, 
máquinas e dispositivos 

Sem necessidade de hardware adicional – custos reduzidos, 
sem administração de tokens e fácil de usar (nota: para casos 
de uso com altos níveis de confiança, os certificados podem ser 
parte de uma solução de autenticação duplo fator, quando 
armazenado em tokens, TPMs ou smartcards)

Autenticação mútua – emitindo certificados para todos os 
endpoints, ambas as partes envolvidas na comunicação se 
identificam, seja uma comunicação entre usuários ou 
usuário-máquina ou entre máquias

Uso de políticas de acesso existentes – aproveite as políti-
cas de grupo e permissões existentes para permitir o acesso 
por cargo/função e controlar quais usuários e máquinas 
poderão acessar differentes aplicações e redes

Aplicável a usuários externos – permite que usuários fora da 
empresa, como parceiros, freelancers ou contractors, acessem 
suas redes sem precisarem de um software adicional instalado 
em suas máquinas ou treinamento

As senhas deixaram de ser um método confiável 
para a autenticação de usuários. Com ameaças 
crescentes de máquinas não-autorizadas de 
partes mal-intencionadas e dispositivos próprios 
de funcionários (BYOD) têm feito com que 
muitos profissionais de TI busquem formas para 
controlar o acesso e a operação de usuários e 
máquinas em suas redes. O uso de certificados 
digitais como um fator de autenticação permite 
que o TI identifique os endpoints e restrinja o 
acesso apenas a usuários, máquinas e disposi-
tivos aprovados.

O que é uma Autenticação 
baseada em Certificado?
A Autenticação baseada em Certificado utiliza 
um Certificado Digital para identificar o usuário, 
a máquina ou o dispositivo, antes de garantir o 
acesso a recursos, redes, aplicações, etc. No 
caso de autenticação de usuários, a implemen-
tação é feita, geralmente, combinada com méto-
dos tradicionais, como usuário e senha.
Diferentemente de outras soluções aplicáveis 
apenas a usuários, como biometria e one time 
passwords (OTP), a autenticação baseada em 
certificado pode ser usada para todos os 
endpoints  – usuários, máquinas, dispositivos, e 
o crescimento da Internet das Coisas (IoT).
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EXEMPLOS DE USO

Windows Logon

E-mail corporativo, redes internas ou 
intranets

Serviços e aplicações em nuvem (ex. Google 
Apps, Office365, SharePoint, Salesforce...)

EMISSÃO E GESTÃO DE CERTIFICADOS
Autenticação escalável para atender negócios de 
todos os portes, oferecendo tecnologias de 
automação para simplificar a emissão e gestão de 
altos volumes de certificados. 

Plataforma PKI Gerenciada - MPKI
A MPKI simplifica o gerenciamento de certificados, 
oferece descontos significativos por volume, central-
iza a informação de faturamento e, ainda, permite 
que os administradores emitam, renovem e 
revoguem certificados de maneira fácil e eficiente.

Integração com Diretório Ativo
Implementações de alto volume podem ser otimiza-
das, utilizando a arquitetura existente do Diretório 
Ativo da empresa e sua política de grupo para emitir 
e instalar certificados automaticamente para os 
usuários associados à um domínio.  

Integração MDM/EMM
A integração da GlobalSign com as plataformas 
MDM/EMM como AirWatch e MobileIron, elimina a 
necessidade de instalar os certificados manual-
mente em cada dispositivo. O certificado digital da 
GlobalSign é automaticamente emitido para cada 
novo dispositivo inscrito na plataforma MDM/EMM.

Identificação de máquinas externas (on-lo-
cation/in-field) que precisam se comunicar 
com serviços de back-end (ex. quiosques 
de auto-atendimento)

Identificação de todos os laptops e celu-
lares de funcionários, antes de garantir 
acesso a redes WiFi, VPNs, Serviços 
online, portais de acesso, etc.

Identificação de todos os servidores na 
empresa para permitir autenticação mútua
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Fundada em 1996, a GlobalSign é uma empresa líder provedora de identidade e segurança digitais. Suas soluções permitem que empre-
sas, provedores de serviços de nuvem e organizações que fazem parte da IoE (Internet de Todas as Coisas) ao redor do mundo todo 
protejam suas comunicações online, gerenciem milhares de identidades digitais e, ainda, automatizem seus processos de autenticação 
e criptografia de maneira eficiente e segura. 

Sobre a GlobalSign

Para mais informações sobre nossos produtos, 
casos de sucesso e informes oficiais, acesse 
www.globalsign.com/pt-br

US: +1 877 775 4562
BR: +55 11 4680 6754
contato@globalsign.com

Autenticação de Usuário

Autenticação de Máquinas e Dispositivos

Substitua senhas e adicione um segundo fator 
de autenticação para controlar seus acessos: 

Proteção contra o acesso de máquinas não 
autorizadas e quaisquer dispositivos através de: 

COMO FUNCIONA?
O servidor solicita um Certificado Digital do 
endpoint, para verificar e validar a sua identi-
dade, antes de conceder o acesso. 

O certificado deve ser X.509 e precisa ser 
assinado por uma Autoridade Certificadora 
(AC) confiável, já que o servidor checará as 
informações a partir de uma lista de certifica-
dos registrados e somente, após essa verifi-
cação, o acesso seguro será garantido.

Endpoints Servidores

1. Solicitam acesso às informações 
protegidas  

2. Requerem certificados SSL e 
solicitam o certificado do endpoint

3. Informam o certificado

4. Verificam o certificado informado 
conforme a cópia válida no servidor
e, sendo válido, o acesso é garantido


