
■  Os Parceiros Regionais 
Certificados atuam como nossos 
representantes locais nas 
respectivas regiões, trabalham 
exclusivamente com a GlobalSign 
e estão estrategicamente alinhados 
conosco. Eles estão entre os 
melhores fornecedores de soluções 
de segurança de TI das respectivas 
regiões e fornecem serviços e 
soluções para os mercados de 
PME e de grandes corporações.

■  Você é um líder reconhecido em 
sua região?

■  Você tem a experiência com foco 
em segurança de TI e digital?

■  Você tem como comprovar a 
presença nos setores governamen-
tal e/ou empresarial?

■  Você tem condições de montar 
uma equipe dedicada para 
desenvolver a atividade da 
GlobalSign?

Em caso afirmativo, gostaríamos 
de ouvi-lo. 

JUNTE-SE A NOSSOS 
PARCEIROS

PROGRAMA DE PARCEIRO REGIONAL 
CERTIFICADO DA GLOBALSIGN

Nosso Programa de Parceiros Regionais Certificados destina-se a facilitar 
a adoção global da gama de soluções de segurança e identidade da 
GlobalSign por empresas locais nas respectivas regiões. Os Parceiros 
Regionais Certificados conseguirão incluir uma suíte completa de soluções 
de certificado digital da GlobalSign em seu portfólio para complementar os 
produtos existentes.

Líder de TI reconhecido em sua região, com experiência de produto no 
fornecimento de serviços e soluções para seus clientes, a GlobalSign pode 
lhe oferecer o Programa de Parceiro Regional Certificado. Ele inclui todas 
as soluções, inclusive nossas plataformas gerenciadas para SSL e PKI, e 
nossas parcerias de integração e tecnologia. Esta combinação poderosa 
permite que parceiros desenvolvam suas empresas e sejam mais do que 
um revendedor tradicional ou um modelo de revenda com valor agregado 
e sejam um fornecedor de soluções completas em seu mercado.

Na condição de Parceiro Regional Certificado da GlobalSign, você 
receberá um conjunto abrangente de benefícios:

■  Gere novos fluxos de receita diferenciando seus produtos atuais.

■  Maximize a capacidade das soluções, marca e experiência no setor da 
GlobalSign.

■  Benefícios de marketing para orientar vendas de forma mais rápida e 
com mais satisfação do cliente.

CAPACITAÇÃO DE PARCEIROS
Com todos os novos empreendimentos, o retorno sobre o investimento 
precisa superar os custos de associado, portanto, o Programa de Parceiro 
Regional da GlobalSign faz mais do que apenas fornecer soluções 
inovadoras. Acompanhamos os parceiros durante todo o processo, desde 
o treinamento, até o suporte técnico, vendas e esforços de marketing. 
Sabemos que não há duas empresas iguais, portanto, temos uma 
variedade de ferramentas e recursos para ajudá-lo a ter êxito em seu 
mercado alvo para gerar lucro e ampliar seus negócios. Nossos parceiros 
fazem um treinamento de quatro etapas dentro de até dois anos para obter 
credenciamento completo.
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REQUISITOS PARA PARCEIROS
A parceria com a GlobalSign exige um nível elevado de 
experiência e capacidade de solucionar os problemas dos 
clientes rapidamente. Portanto, como Parceiro Regional 
Certificado da GlobalSign, precisamos que você se 
comprometa a:

■  Manter exclusividade com a GlobalSign e sua marca. 
Os parceiros não devem oferecer produtos ou serviços 
de concorrentes se a GlobalSign tiver uma solução 
equivalente em seu portfólio.

■  Ampliar as ofertas de segurança empresarial da 
GlobalSign para clientes na região, promovendo suas 
plataformas de SSL (MSSL) gerenciada e PKI (MPKI) 
gerenciada.

■  Tornar-se um fornecedor de solução de segurança 
reconhecido, confiável e respeitado com uma sólida 
presença de marca na região, comunicando-se com os 
clientes em seu idioma nativo ao prestar serviços de 
venda, técnico e suporte.

■  Já ter presença nos setores governamental e/ou 
empresarial na região visando continuar a 
desenvolver esses mercados.

■  Entender e observar a legislação vigente na região.
■  Ter bom conhecimento de certificados digitais e de 

sua aplicação com foco existente em segurança de 
TI. 

■  Estar na posição de implementar um departamento 
de vendas, verificação de identidade e suporte 
técnico para providenciar a capacidade de lidar 
com ocorrências de suporte nível 1 e 2.

■  Manter-se financeiramente estável e estar 
preparado para se submeter a uma verificação da 
empresa feita por uma agência de crédito 
terceirizada.

■  Ter uma plataforma de cobrança distinta para alocar 
a despesa para os clientes.

■  Concluir todas as etapas de treinamento e obter 
credenciamento completo dentro de um período de 
dois anos.

■  Gerente de contas dedicado
■  Conta no sistema de parceiro empresarial
■  Suporte e material de marketing
■  Comunidade de parceiros e ferramentas para 

revendedores
■  Promoção da marca no website da GlobalSign

Como Parceiro Regional Certificado, queremos 
garantir que você esteja totalmente equipado 
com os recursos necessários para ampliar e 
desenvolver seu negócio. Todos os parceiros 
receberão o seguinte:

RECURSOS DO PROGRAMA
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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).

SELO DO SITE
Nosso programa garante que você tenha todo o 
suporte necessário para revender nossas 
soluções de forma eficiente e que você seja 
recompensado pelo comprometimento em todos 
os níveis. Você pode subir de nível a medida 
que sua empresa cresce.
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