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Visão geral corporativa da DigiCert

Sobre a empresa

DigiCert é o provedor líder mundial de soluções escaláveis de 

TLS/SSL, IoT e PKI para identidade e criptografia. A empresa 

é reconhecida por sua plataforma de gerenciamento de 

certificados de nível empresarial, suporte ao cliente rápido e 

bem informado e soluções de segurança líderes de mercado. 

Para obter as últimas notícias e atualizações da DigiCert, 

visite digicert.com ou siga @digicert.

As empresas mais inovadoras, incluindo 88% das Fortune 

500 e 98 dos 100 maiores bancos globais, escolheram a 

DigiCert por sua experiência em identidade e criptografia 

para servidores da web e dispositivos da Internet das Coisas. 

O DigiCert desempenha um papel importante na economia, 

protegendo mais de 28 bilhões de conexões da web todos os 

dias.

Sediada em Lehi, Utah, a DigiCert é uma empresa privada 

e emprega cerca de 1.200 funcionários com suporte de 

16 escritórios na Califórnia e em outros países. A DigiCert 

tem os melhores talentos e recursos do setor para acelerar 

a inovação de soluções SSL e PKI e continuar a moldar o 

trabalho de padrões do setor que mantém seus clientes 

na vanguarda das ameaças e soluções de segurança em 

evolução.

Sobre os produtos

A DigiCert inova para desenvolver soluções baseadas em TLS 

e PKI para proteger a empresa e os mercados emergentes, 

como IoT, nuvem e DevOps. DigiCert CertCentral® é uma 

plataforma de gerenciamento TLS de nível empresarial 

premiada. DigiCert ONE é uma abordagem moderna e 

holística para o gerenciamento de PKI. Com base em um 

design avançado baseado em contêiner, o DigiCert ONE 

permite que os clientes implantem de forma rápida e flexível 

em qualquer ambiente, automatize o registro e personalize os 

fluxos de trabalho.

A DigiCert é pioneira em produtos, ferramentas e plataformas 

voltadas para o cliente que promovem uma segurança forte, 

incluindo ser a primeira autoridade de certificação (CA) a:

• Oferecer kit de teste PQC

• Oferecer remissões ilimitadas e habilitar certificados 

de Wildcard

• Oferecer serviço de monitoramento de registro CT

• Fazer parceria com a Microsoft para habilitar o EV 

Code

• Assinatura de certificados desde o primeiro dia

• Lançar um Servidor de Registro de Transparência de 

Certificado Independente

• Oferecer TLS para o navegador Tor

• Desenvolver certificados de múltiplos domínios (SAN) 

em parceria com a Microsoft

• Emitir certificados que atendam ao protocolo Direct 

e sejam certificados cruzados com o FBCA dos EUA 

para troca segura de registros de saúde

• Promover licenças de servidor ilimitadas e reemissões 

gratuitas

• Promover certificados duplicados gratuitos

• Emitir certificados para fornecer identidade para 

drones

Atendendo às necessidades de seus clientes por soluções de 

segurança baseadas em PKI que aumentam e economizam 

custos, a DigiCert se concentra em ofertas baseadas em 

padrões que se integram aos sistemas e plataformas do 

cliente e direcionam a automação na empresa por meio 

de APIs e protocolos de registro de certificados líderes. A 

empresa oferece uma equipe de suporte premiada, disponível 

online ou off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana e em 

vários idiomas.

Missão

A DigiCert pretende continuar a conduzir o mercado 

de confiança online em direção às melhores práticas, 

fornecendo maior confiança e valor aos seus consumidores. 

A DigiCert define objetivos elevados para a inovação de seus 

produtos, suporte aos padrões da indústria e experiência 

superior do cliente.
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