
GARANTINDO SEGURANÇA EM 
UM MUNDO EM MOVIMENTO

IDENTIDADES FORTES E CONFIÁVEIS
Ajudamos a estabelecer e manter identidades confiáveis tanto para usuários, 
quanto para máquinas, criando uma base sólida para experiências como o 
trabalho híbrido e estruturas como Zero Trust — tudo com a tecnologia de 
criptografia e identidade mais avançada do mundo para ajudar a prevenir as 
ameaças à segurança que são cada vez maiores.

Em uma era de constante movimento como a que vivemos, a Entrust atua para criar experiências confiáveis e seguras de identidades, 
dados e infraestrutura digital.  
Oferecemos um conjunto incomparável de soluções de segurança para implantações multinuvem, identidades móveis, trabalho híbrido, 
identidade de máquina, assinaturas eletrônicas, criptografia e muito mais. Com mais de 2.800 funcionários, uma rede de parceiros globais e 
clientes em mais de 150 países, é claro que as organizações mais confiáveis do mundo confiam em nós.

PAGAMENTOS SEGUROS
Ajudamos a proteger pagamentos no mundo moderno com a emissão de 
credenciais físicas e digitais seguras para que as pessoas possam pagar como e 
quando quiserem. Nosso portfólio diferenciado inclui emissão de cartões digitais, 
emissões de cartões físicos em alto volume e emissão instantânea de cartões 
totalmente personalizados em agência. 

INFRAESTRUTURA CONFIÁVEL
Nossas soluções usam identidades confiáveis, criptografia aplicada, PKI 
e outras tecnologias de segurança avançadas para prevenir ameaças de 
cybersegurança, proteger dados e possibilitar a vida digital. O resultado é 
uma base de confiança que confere autonomia às organizações e usuários 
para adotarem novas tecnologias, resolver desafios de negócios e conduzir 
a transformação com confiança.

A ENTRUST EM NÚMEROS

44 escritórios em 20 países

SAIBA MAIS EM ENTRUST.COM

+ de 2.800 funcionários

+ de 1.000 parceiros de 
tecnologia e distribuidores

+ de 50 anos de inovação

+ de US$ 850 mi em receitas

http://entrust.com


PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES DE IDENTIDADE E 
PAGAMENTOS

PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA 
DIGITAL

Entrust e o logotipo da Hexagon são marcas comerciais, marcas registradas e/ou marcas de serviço da Entrust Corporation nos EUA  
e/ou outros países. Todas as outras marcas ou nomes de produtos são propriedade de seus respectivos donos. Como estamos sempre 
tentando melhorar nossos produtos e serviços, a Entrust Corporation se reserva o direito de alterar especificações sem aviso prévio. 
A Entrust é uma empregadora que valoriza a igualdade de oportunidades. © 2022 Entrust Corporation. Todos os direitos reservados. 
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FALE CONOSCO EM ENTRUST.COM

info@entrust.com    entrust.com/contact

Aceleramos o crescimento 
e a transformação 
digital ao proteger 

identidades, pagamentos 
e infraestrutura digital

Emissão de ID 
Credenciais de identificação que atendem a todos os 
tipos de requisitos, desde cartões de identificação com 
foto até credenciais de identidade de alta confiança para 
documentos. 

Verificação de Identidade 
Verificação digital de alta confiança de identidades de 
cidadãos para governos e prestadoras de serviço de 
viagens.  

Identificação do Usuário 
Oferece autenticação de usuário, autorização e controle de 
acesso aos recursos certos, a qualquer hora e em qualquer 
lugar para uma abordagem Zero Trust. 

Identificação do Dispositivo/Máquina 
Práticas de segurança de identidade de dispositivo/
máquina ampliáveis com Code Signing, criptografia e 
identidade confiáveis, além das ferramentas para gerenciar 
essas identidades ao longo de todo o ciclo de vida. 

Assinatura Digital 
Assinaturas digitais, integridade de documentos e Non-
Repudiation de alta garantia.

Gerenciamento de Política de Confiança 
Uma abordagem corporativa para descobrir, gerenciar, 
proteger e auditar ativos criptográficos e suas políticas 
em ambientes híbridos e multinuvem.  

Segurança de ambientes multinuvem  
Proteção de ambientes multinuvem e híbridos com 
segurança de chaves, certificados, VMs, contêineres e 
dados.  

Segurança do aplicativo 
Segurança comprovada e fundamental para aplicativos 
de negócios locais e na nuvem. 

Segurança do Bando de Dados 
Plataforma de segurança de base de dados unificada 
para garantir que dados críticos estejam sempre 
seguros e disponíveis para que suas operações 
transcorram sem interrupções.

Integridade Digital 
Verificação digital de credenciais de clientes 
financeiros para dar suporte a abertura de conta e 
integração remotas. 

Emissão de Cartões Financeiros 
Credenciais de pagamento físicas e digitais confiáveis 
para bancos e cooperativas de crédito.
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