
Proteja o Código de Distribuição e Aumente as Taxas 

de Download ao Eliminar Avisos de Segurança 
O software sem assinatura está sujeito a violações, como a inserção de 

spyware ou malware; portanto, recomenda-se que os usuários finais não 

executem códigos sem assinatura. Fazer download ou executar aplicativos 

sem assinatura gerará avisos de segurança informando sobre "Fonte 

Desconhecida". 

A assinatura digital de código garante que o software assinado é legítimo, 

advém de um provedor conhecido e que seu código não foi violado desde o 

momento de sua publicação. Os avisos de segurança com códigos sem 

assinatura são substituídos com notificações contendo as informações do 

fabricante do software, aumentando a confiança do aplicativo. 

Assinatura de Código Padrão vs. Assinatura de Código com 

Validade Estendida (EV) 
Os Certificados EV de Assinatura de Código baseiam-se nos benefícios 

existentes dos certificados padrões de assinatura de código, mas oferecem 

níveis mais fortes de garantia para assegurar que a identidade do autor é 

correta e que foi verificada. 

■ Um processo de verificação mais rigoroso verifica mais informações

sobre o autor, dificultando ainda mais a imitação de um desenvolvedor

legítimo e a obtenção de uma credencial falsificada.

■ Verificação imediata de reputação com o filtro SmartScreen da

Microsoft, remove mensagens de alerta de pânico enviadas aos

usuários de que o aplicativo possa ser malicioso.

Os Certificados de Assinatura de 

Código da GlobalSign podem ser usados 

para assinar digitalmente o código nas 

seguintes plataformas: 

■ Aplicativos do Microsoft Windows

e drivers do modo kernel

■ Macros do Microsoft Office e do VBA

■ Applets Java

■ Adobe AIR

■ Perfis macOS e aplicativos locais

A GlobalSign também oferece certificados 

de assinatura de código privado para 

suportar casos de uso internos (por 

exemplo, assinatura de firmware). 

■ Token USB^

■ HSM*

■ Azure Key Vault

Comparação de Recursos Padrão Validade Estendida (EV) 

Informações exibidas no certificado Nome da organização 

Nome da organização 

Endereço da organização 

Tipo de organização 

Remove avisos de segurança provenientes de "Fontes Desconhecidas" ✓ ✓ 

Assinatura não expira quando o selo de tempo é aplicado 
Selo de tempo disponível 

e recomendado 

Selo de tempo disponível 

e recomendado 

Assinatura ilimitada de aplicativos ✓ ✓ 

Compatível com as principais plataformas ✓ ✓ 

Opções de armazenamento de chave privada*^ 

Token USB criptográfico 

(não incluído) HSM 

Key Vault da Microsoft 

Token USB criptográfico 

(incluído) HSM 

Key Vault da Microsoft 

Reputação imediata com o Microsoft SmartScreen Não ✓ 

^Token USB incluído nos pedidos de EV de Assinatura de Código.
*Observação: O par de chaves associado ao Certificado EV de Assinatura de Código (solicitação) precisa ser armazenado em um módulo de segurança de 
hardware (HSM) certificado compatível com FIPS 140-2 Nível 2 ou superior.

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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