
Principais Benefícios 

■  Integre assinaturas digitais 
confiáveis às soluções atuais de 
fluxo de trabalho de documento 

■  Terceirize criptografia e PKI a uma 
AC externa confiável 

■  Todos os componentes 
criptografados incluídos – emissão 
de certificado de assinatura, 
registro de data e hora, serviço 
OCSP ou CRL 

■  Fácil integração por meio de APIs 
ou SKD e alta escala de 
rendimento para atender à 
demanda por assinatura 

■  Não há hardware no local para 
gerenciar

■  Assine com identidade individual 
ou no nível do departamento

■  Mantenha a conformidade com os 
regulamentos quanto a 
assinaturas eletrônicas

 

Tudo de que você precisa para implantar assinaturas 
digitais em um serviço em nuvem escalável

Com o Serviço de Assinatura Digital em nuvem altamente escalável da 
GlobalSign, você pode implantar assinaturas digitais em qualquer 
aplicativo com uma integração simples da API REST. Isso significa que 
todos os componentes criptográficos com suporte, incluindo certificados 
de assinatura, gerenciamento de chave, servidor de registro de data e 
hora e serviço OCSP ou CRL, são fornecidos em uma chamada de API 
com mínima necessidade de desenvolvimento ou sobrecarga necessária 
e nenhum hardware local para gerenciar.   
O Serviço de Assinatura Digital é a primeira solução no mercado a fazer 
isso. Outras implantações exigem que você adquira esses componentes 
separadamente e configure seu aplicativo para fazer chamadas 
separadas a cada serviço, o que requer recursos de desenvolvimento 
internos com conhecimento avançado de criptografia.
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Serviço de 
Assinatura Digital

Serviço de assinatura digital Implantações tradicionais de 
assinatura digital 

Integração a 
aplicativos de 
assinatura de 
documentos 

Via API REST simples 
Requer conhecimento 
criptográfico interno para 
configuração e manutenção 

Componentes 
criptográficos de 
assinatura (por 
exemplo, certificados, 
OCSP, CRL, registro 
de data e hora) 

Incluídos em uma API, não há 
necessidade de recursos de 
desenvolvimento ou conhecimento 
criptográfico avançados 

Adquirido separadamente, a 
configuração requer chamadas 
separadas de recursos de 
desenvolvimento internos e de 
aplicativo 

Escalabilidade 
Altamente escalável – não há 
necessidade de configuração ou 
integração adicional 

Pode exigir hardware e 
configuração adicionais 

Alta disponibilidade e 
recuperação de 
desastre 

Distribuído por meio da robusta 
infraestrutura auditada pela 
WebTrust da GlobalSign, com data 
centers globais, redundância e 
instrumentação de classe mundial 
protegendo a rede 

Requer investimento adicional 
em hardware local 

Gerenciamento e 
armazenamento de 
chave privada 

Processado pela API REST – não há 
necessidade de hardware nem 
recursos internos 

O cliente é responsável por 
adquirir armazenamento e 
gerenciamento de chave (ou 
seja, via HSM local ou em 
nuvem) 

Identidades de 
assinatura 

Há suporte para identidades 
individuais ou no nível do 
departamento (por exemplo, João da 
Silva, contabilidade) 

Nem todas as implantações dão 
suporte aos dois tipos de 
identidade  



 

Serviço de Assinatura Digital DATASHEET

Confiança e conformidade
Assinaturas digitais publicamente confiáveis são essenciais para que aplicativos Adobe e Microsoft confiem em 
seus documentos assinados por padrão. A GlobalSign é membro da Approved Trust List (AATL) da Adobe e do 
programa Microsoft Root Trust, assim, a confiança nas suas assinaturas é automática. 

Conformidade regulatória é essencial para a situação jurídica das suas assinaturas digitais. As assinaturas da 
GlobalSign podem ajudá-lo a cumprir os requisitos de muitos regulamentos nacionais e específicos do setor, 
incluindo: 

Quem precisa de assinatura digital escalável?
O Serviço de Assinatura Digital tem como objetivo tornar as assinaturas digitais acessíveis a todas as 
organizações, esteja você criando ou ativando um aplicativo personalizado e buscando integrar assinatura 
digital a ele ou procurando usar um aplicativo perfeitamente integrado.

Provedores de aplicativos ou fluxos de trabalho de documento que desejam integrar selos ou 
assinaturas digitais ou os ofereçam como recursos premium aos clientes
O Serviço de Assinatura Digital torna fácil para os prestadores de serviço de gerenciamento ou fluxo de trabalho 
de documento implementarem selos e assinaturas digitais usando uma chamada de API restful. Não é 
necessário conhecimento criptográfico interno e o serviço pode ser ajustado para acomodar o aumento nas 
bases de clientes (até milhares de assinaturas por segundo). 

O serviço flexível dá suporte a vários modelos de negócio. Por exemplo, prestadores de serviço podem 
adicionar uma camada extra de segurança e confiança aos documentos dos seus clientes aplicando selos 
digitais ou de certificação, incluindo um registro de data e hora de terceiros, e ajudar a proteger o conteúdo dos 
documentos contra adulteração. Outra opção é oferecer selos ou assinaturas digitais no nome da empresa 
cliente como um serviço premium, oferecendo uma verdadeira solução completa de assinatura. 

Empresas que desejam integrar selos ou assinaturas digitais em soluções de fluxo de trabalho de 
documento existentes
O Serviço de Assinatura Digital oferece todos os componentes criptográficos de que você precisa para adicionar 
selos ou assinaturas digitais às atuais soluções de fluxo de trabalho de documentos sem exigir conhecimento 
interno em PKI nem manutenção de hardware. Selos digitais ou assinaturas de certificação para aplicar um 
carimbo de data e hora e criar um selo à prova de adulteração do conteúdo dos documentos, enquanto 
assinaturas digitais oferecem uma maneira segura e confiável de substituir assinaturas à tinta e permitem que 
setores que tenham regulamentos de assinatura eletrônica (por exemplo, arquitetura, engenharia, construção 
[AEC], farmacêutico, biociências, saúde, financeiro etc.) mantenham a conformidade. 

Integradores de sistema que deseja adicionar assinaturas e selos confiáveis aos seus pacotes de 
soluções
Graças em parte a regulamentos recentes, como eIDAS, a demanda por assinaturas digitais legais e confiáveis 
nunca foi tão grande. O Serviço de Assinatura Digital da GlobalSign ajuda os integradores de sistema a atender 
a essa demanda reunindo todos os elementos criptográficos necessários para criar assinaturas em 
conformidade em um único serviço, que se integra facilmente a aplicativos ou fluxos de trabalho de documento 
existentes com uma chamada de API.  Integradores de sistema podem fornecer aos seus clientes uma 
verdadeira solução completa de assinatura que elimine muitas das barreiras tradicionais à adoção, como custo, 
manutenção e conhecimento interno em PKI. 
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Sobre a GlobalSign
A GlobalSign é uma empresa líder provedora de identidades e segurança digital, cujas 
soluções permitem que empresas, provedores de serviços de nuvem e organizações 
da IoE ao redor do mundo todo protejam suas comunicações online, gerenciem 
milhares de identidades e, ainda, automatizem seus processos de autenticação e 
criptografia de maneira eficiente e segura. Sua Infraestrutura Escalável de Chaves 
Públicas (PKI) e suas soluções de identidade suportam bilhões de serviços, 
dispositivos, pessoas e coisas que compreendem a Internet de Todas as Coisas (IoE). 

US: +1 877 775 4562
BR: +55 11 4680 6754

contacto@globalsign.com
www.globalsign.com/pt-br
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■  ESIGN (Assinaturas eletrônicas em comércio 
global e nacional) dos EUA 

■  UETA (Lei de transações eletrônicas uniformes) 
dos EUA

■  Lei modelo de assinatura eletrônica das 
Nações Unidas 

■  eIDAS (assinaturas avançadas, selos 

■  FDA CFR 21 Parte 11 

■  Selos Professional Engineering (PE) estaduais dos 
EUA 

■  Capacidades de assinatura eletrônica EMA 

■  Sarbanes-Oxley (SOX)

■  HIPAA
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