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Executive Management Profiles

Dr. Amit Sinha 
CEO

O Dr. Amit Sinha é o CEO da DigiCert. Antes da DigiCert, o Dr. Sinha foi presidente da Zscaler. Durante seus 12 anos de 
mandato, a Zscaler cresceu de uma empresa em funcionamento para uma empresa NASDAQ-100 e se estabeleceu 
como um líder dominante em segurança empresarial. O Dr. Sinha é membro independente do Conselho da Zscaler e 
da DataRobot, uma empresa de plataforma de nuvem AI, e consultor de várias startups.

Antes da Zscaler, Dr. Sinha serviu como CTO para o negócio de Redes Empresariais e Comunicações da Motorola, 
fornecendo soluções Wi-Fi. Ele foi o CTO da AirDefense, líder de mercado no espaço de segurança sem fio, o que 
levou a sua aquisição bem-sucedida pela Motorola em 2008. Antes da AirDefense, Dr. Sinha atuou como Co-Fundador 
e Tecnólogo Chefe na Engim, uma empresa de semicondutores Wi-Fi.

O Dr. Sinha obteve seu mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pelo Massachusetts 
Institute of Technology, Cambridge, e seu B.Tech. em Engenharia Elétrica pelo Indian Institute of Technology, Delhi, 
onde se graduou summa cum laude e recebeu a Medalha de Ouro do Presidente da Índia. Ele é autor de mais de 25 
artigos em revistas/conferências, contribuiu para 3 livros e é o inventor de 39 patentes americanas concedidas ou 
pendentes.

Deepika Chauhan

EVP

Deepika Chauhan comanda IoT, PKI e Estratégia na DigiCert. É responsável por fornecer soluções de segurança para 
o mercado de Internet das Coisas usando a tecnologia de PKI. Também é responsável por liderar a Estratégia geral da 
DigiCert.

Deepika tem uma experiência diversa em desenvolvimento de produto, estratégia de negócios, marketing, vendas 
e transformação organizacional. Antes de trabalhar na DigiCert, Deepika supervisionou o setor de Estratégia e 
operações de negócios na unidade de Negócios de segurança de sites da Symantec. Anteriormente à Symantec, ela 
atuou na McKinsey & Company no Vale do Silício, onde trabalhou com uma série de empresas de tecnologia de áreas 
distintas em algumas das suas iniciativas mais estratégicas. Antes da McKinsey, Deepika chefiou o desenvolvimento 
de produto como parte da equipe de navegador móvel da Nokia por vários anos.

Deepika cresceu em Délhi, na Índia, onde se formou em Engenharia de Instrumentação e Controle pela Universidade 
de Délhi, antes de se mudar para os Estados Unidos. Já nos EUA, ela fez mestrado em Engenharia da Computação 
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na Universidade de Cincinnati. Depois de atuar alguns anos em várias empresas de tecnologia, como EMC e Nokia, 
Deepika tornou-se mestre em Administração de Empresas pela Universidade Dartmouth.

David Morton 
CFO

David Morton ingressou na DigiCert em novembro de 2021. Morton é responsável pela estratégia financeira da 
DigiCert e comanda os departamentos globais de contabilidade, tesouraria, planejamento financeiro, impostos, 
aquisições e relações com investidores para por em prática a ambiciosa estratégia de crescimento da DigiCert.

Morton é um profissional experiente, com mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia, incluindo funções 
de liderança global. Mais recentemente, Morton ocupou o cargo de diretor financeiro da Anaplan, tendo sido 
responsável pela supervisão das operações financeiras, contábeis e jurídicas e aquisições, TI e instalações. Antes 
disso, foi diretor contábil da Tesla e dedicou mais de 20 anos à Seagate Technology, onde atuou como diretor 
financeiro por três anos.

Christophe Bodin 
CRO

Bodin ingressou na DigiCert em março de 2022. Como diretor de receita, ele comanda funções de vendas globais e de 
marketing, sendo responsável pelo dimensionamento de equipes a fim de ampliar receitas e aprimorar as estratégias 
de go-to-market da empresa.

Bodin traz um histórico de sucesso comprovado para a DigiCert, incluindo sua passagem pela Anaplan, onde 
desempenhou um papel crucial no dimensionamento de receitas durante e depois do extremamente bem-sucedido 
IPO (oferta pública inicial) da empresa em 2018. Bodin tem mais de 25 anos de experiência no setor de software 
e é um líder comprovado de equipes de vendas, marketing e sucesso do cliente. Ele ocupou cargos de diretoria na 
Tradeshift, Anaplan, SBI Growth Advisory, IBM, Oracle e BEA Systems.

Jason Sabin 
CTO

Jason Sabin ingressou na DigiCert em fevereiro de 2012 e, antes de ser promovido a CTO em abril de 2020, ocupou 
os cargos de vice-presidente de Pesquisa e desenvolvimento, CSO e CIO. Quando era CIO, comandou sua equipe em 
direção à melhor tecnologia disponível no mercado em todas as plataformas e sistemas da DigiCert. Além disso, 
liderou a migração de instâncias no local para SaaS e serviços em nuvem.

Jason é um nerd declarado e orgulhoso que descobriu a programação na quinta série. Tem mais de 20 anos de 
experiência em engenharia e pesquisa e desenvolvimento aplicados ao setor de identidade e segurança, tendo 
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trabalhado na NetIQ, na Novell e na Volera antes de se juntar à DigiCert. É um palestrante talentoso de congressos 
sobre segurança, IoT e tecnologias. Ele foi indicado duas vezes ao prêmio “Utah Genius” como melhor inventor e tem 
mais de 50 patentes.

Jeremy Rowley  
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DE PRODUTO

O vice-presidente executivo de Produto Jeremy Rowley comanda as equipes de Desenvolvimento de produto, 
incentivando a inovação na plataforma de gerenciamento de certificados da empresa, além de propiciar o 
desenvolvimento de soluções líderes para proteger servidores da Web e assinar código e documentos digitais. Rowley 
também encabeça uma equipe que desenvolve soluções de autenticação, criptografia e integridade para a IoT, troca 
segura de dados de prontuários médicos e outros dados confidenciais, blockchain e criptografia pós-quântica, entre 
outros campos emergentes.

Rowley também representa os interesses da DigiCert em uma série de instituições normativas do setor e criou vários 
dos padrões em vigor no momento. Seguindo a visão da DigiCert de orientar o setor em direção a práticas melhores e 
mais confiáveis, Rowley é participante ativo de grupos como CA/Browser Forum, IETF, Mozilla Forum, NIST e ICANN. 
Rowley foi um participante fundamental na elaboração das Diretrizes de EV, Requisitos de Linha de Base e Diretrizes 
de Segurança de Rede do CA/Browser Forum e ainda redige novas políticas e diretrizes.

Antes de trabalhar na DigiCert, Rowley foi consultor corporativo de outra grande autoridade de certificação, ajudou 
a desenvolver programas para aumentar a eficiência em firmas de advocacia e foi arquiteto-chefe de software em 
um grupo global de software de química. Rowley formou-se em Direito pela Universidade Brigham Young, além de 
se graduar em Engenharia Química e fazer um mestrado na mesma área nessa instituição. Rowley é membro e 
presidente da divisão de direito da Internet da American Bar Association (ABA) de Utah.

Mark Packham  
 VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DE MARKETING

Mark Packham começou a trabalhar na DigiCert em julho de 2016 e supervisiona os setores de Estratégia de marca, 
Geração de leads, Estratégia de conteúdo, Relações públicas, Marketing digital e Relações com analistas. Ele contribui 
com seus mais de 20 anos de experiência como profissional de marketing estratégico e gerente de marca global, já 
tendo encabeçado parcerias de marketing internacionais com empresas como Salesforce.com, Microsoft, Verizon e 
Abbott. Packham acrescenta à equipe administrativa da DigiCert habilidades criativas e variadas, como estratégia de 
marketing, desenvolvimento de marca, mensagens corporativas e design de experiência.
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Antes de atuar na DigiCert, Packham foi parceiro e cofundador da Contravent, uma agência de design de experiência. 
Também passou 15 anos liderando parcerias com clientes para agências de publicidade internacionais de primeira 
linha, como Publicis e McCann WorldGroup. Packham se formou em Comunicação pela Universidade Brigham Young.

Jamie Elvidge  
VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DE OPERAÇÕES

Jamie Elvidge trabalha na DigiCert desde 2008. Como vice-presidente executivo de Operações, Elvidge supervisionou 
o Gerenciamento de programas, o Suporte técnico e os Serviços de validação. Suas responsabilidades incluem 
fomentar uma cultura de colaboração, liderar o atendimento ao cliente global e operações de processamento de 
pedidos, encabeçando projetos estratégicos multifuncionais patrocinados por executivos e ajudando a coordenar 
atividades de fusões e aquisições de todos os grupos funcionais. Anteriormente, na DigiCert, Elvidge comandou os 
departamentos de Suporte técnico, Validação, Vendas corporativas e Mercados emergentes. Além disso, Elvidge 
gerenciou o Trusted Root Program da DigiCert e já liderou uma série de esforços de auditoria de pré-aquisição e de 
integração pós-aquisição.

Elvidge é mestre em Administração de Empresas pela Jon M. Huntsman School of Business da Utah State University, 
além de ser bacharel em Gestão de Negócios pela Woodbury School of Business da Utah Valley University.

Mike Johnson  
ASSESSOR JURÍDICO E SECRETÁRIO CORPORATIVO

Como assessor jurídico, Mike supervisiona todos os assuntos legais da DigiCert e trabalha junto ao restante da 
equipe executiva e ao conselho de diretores. Antes de se tornar consultor interno, Mike atuou como advogado nos 
escritórios Simpson Thacher & Bartlett e Kirkland & Ellis. Mike começou a trabalhar na DigiCert em junho de 2016 
após atuar como advogado especialista em licenças comerciais na Splunk Inc., onde contribuiu com sua experiência 
de muitos anos na consultoria em assuntos relativos a tecnologia e na negociação de uma variedade de contratos 
comerciais. Na DigiCert, Mike é responsável por supervisionar questões de governança corporativa, fusões e 
aquisições, licenciamento, suporte de produto e propriedade intelectual.

Mike passou no exame para a ordem dos advogados da Califórnia, de Nova York e de Utah. Além disso, formou-se 
em Direito pelo Law Center da Universidade Georgetown e formou-se em Ciência Política pela Universidade Brigham 
Young.
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Sinead Godkin 
CHIEF PEOPLE OFFICER

Sinead está na DigiCert desde 2018, promovendo uma cultura de engajamento, feedback e desenvolvimento. Desde 
março de 2020, ela lidera a resposta da DigiCert à pandemia da COVID, priorizando a saúde e a segurança de nossas 
pessoas, ao mesmo tempo em que apoia os líderes para a continuidade dos negócios. Sinead elaborou a função de 
Aprendizado e Desenvolvimento da DigiCert, que implementou um programa para os futuros líderes da empresa. 
Antes da DigiCert, Sinead trabalhou em empresas como Google, Veritas e Symantec, onde sua experiência incluiu 
orquestrar transições estratégicas e complexas em períodos de pós-aquisição e recuperações comerciais agressivas.


