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1º Passo  
Acessar a página comodobr.com. 
Selecionar: Produtos > InstantSSL Pro (no valor anual de R$ 420) > Compre aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante1  
Para contratação é necessário ter contato com o administrador de sistemas ou 
a equipe técnica do seu provedor de hospedagem, assim como o responsável pelo site. 
 
Importante2  
Para instalação do certificado é necessário que o domínio possua um IP fixo (dedicado). No caso da 
Locaweb o custo é de R$ 20,00 mensais. 
 
2º Passo  
Após a solicitação do IP fixo, a Locaweb irá trabalhar na primeira fase da ativação, e enviará um email com 
instruções para a segunda fase com mais alguns procedimentos no painel de controle. 
Para gerar a chave CSR é necessário entrar no painel de controle do domínio e acessar a área Garanta a 
segurança dos seus sites> Adicionar o certificado SSL. 
Nesta tela será necessário preencher alguns dados antes do botão Solicitar. Esta chave gerada (grande 
código) deverá ser colada na área indicada da tela de compra do site da ComodoBR. 
 
3º Passo  
Preenchimento de todos os campos solicitados pelos formulários de compra, com a inclusão da chave CSR 
enviada pelo serviço de hospedagem.  
 
4º Passo  
Pagamento e confirmação da compra pela parte da ComodoBR através de ligação para o cliente.  
 

http://comodobr.com/
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Importante3  
A ComodoBR realiza uma última etapa da validação, que é a verificação de autorização. A verificação é 
feita através de uma chamada telefônica para o Contato Organizacional cadastrado no pedido.  
Para esta ligação, utilizam um telefone obtido através de terceiros de confiança da Comodo (como as 
companhias telefônicas ou os sites do Telelistas.net e do GuiaMais.com.br). Essa informação demora 
alguns dias para ser publicada, é interessante já efetuar o cadastro da empresa no início do processo de 
compra. Pode se usar também notas fiscais emitidas pela empresa e que possuam o telefone para esta 
confirmação, nesse caso, enviar um email para validacao@comodobr.com com a nota anexada. 
 
5º Passo  
A ComodoBR requisita que um código seja validado enviando o mesmo para um dos domínios 
administrativos cadastrados.  
 
6º Passo  
A ComodoBR irá retornar com alguns códigos (chave privada, Certificado, Certificado CA), estes devem ser 
colados na mesma página de Garanta a segurança dos seus sites> Adicionar o certificado SSL acessada 
anteriormente no painel.  
 
7º Passo  
É importante na área de configurações de hospedagem, no item Seguraça> Suporte SSL, selecionar na aba 
o certificado que foi montado.  
 
8º Passo  
Para checar se o certificado está rodando corretamente, é possível entrar no site 
https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html e digitar o domínio, ele fará uma leitura e deverá indicar 
um grupo de items com checks verdes de ok. 
 
9º Passo  

Você deve lembrar de incluir também o selo, seguindo o passo a passo disponível no link 
abaixo, para esta fase, é necessário auxílio dos responsáveis pelo site. 
https://www.comodobr.com/trustlogo/corner_install.php 
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