
Criptografe comunicações confidenciais internas e 

valide origens de e-mail para combater phishing 

Os indivíduos mal-intencionados estão se aprimorando cada vez 
mais na arte de atingir organizações por e-mail, incluindo a 
interceptação de mensagens para visualizar informações 
confidenciais e/ou spoofing de e-mails com a intenção de forçar o 
direcionamento para sites de phishing ou disparar downloads de 
malware. O uso de certificados S/MIME para assinar digitalmente e 
criptografar e-mails ajuda as organizações a se proteger contra 
essas ameaças, garantindo que apenas os legítimos destinatários 
consigam acessar o conteúdo das mensagens. Além disso, permite 
verificar a origem do e-mail para ajudar a distinguir entre e-mails 
legítimos e/ou maliciosos. 

O que é S/MIME? 

S/MIME, ou Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, é o 
padrão do setor para criptografia de chave pública para dados 
baseados em MIME (baseados em mensagens). Os certificados 
S/MIME oferecem duas funções principais de segurança de e-mail: 

■ Assinatura digital – comprova a autoria e impede violações,
garantindo ao destinatário do e-mail que a comunicação
realmente veio de você, não de um impostor, e que o conteúdo
do e-mail não foi alterado em trânsito.

■ Criptografia – garante que a mensagem só pode ser aberta pelo
legítimo destinatário e impede que informações confidenciais
caiam nas mãos erradas.

■ COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA
MENSAGEM
Assinar e-mails digitalmente permite
verificar a origem da mensagem,
garantindo aos destinatários que o e-
mail é legítimo e não falsificado.

■ CRIPTOGRAFE MENSAGENS EM
TRÂNSITO E ESTÁTICAS
Criptografar e-mails garante que
apenas os legítimos destinatários
podem acessá-los, independentemente
de onde se encontra o e-mail. 

■ INTEGRIDADE DO CONTEÚDO
As assinaturas digitais e/ou criptografia
de e-mails criam um selo inviolável no
conteúdo da mensagem, garantindo a
integridade da mensagem.

■ COMPATIBILIDADE NATIVA
Não é necessário ter outro software e é
compatível com os principais clientes de
e-mail corporativo (Outlook, Thunderbird,
Apple Mail, Lotus Notes, etc.).

■ FACILIDADE PARA USUÁRIOS FINAIS
Requer pouquíssimo treinamento por
parte do usuário. Para a maioria dos
clientes, assinar digitalmente e/ou
criptografar um e-mail é tão simples
como clicar um botão. Muitos clientes
também oferecem a opção de fazer isso
automaticamente em todas as
mensagens enviadas. 

■ ESCOLHA DO ALGORITMO DE
ASSINATURA
Selecione SHA256RSA ou RSASSA-
PSS (disponível somente para usuários
de PKI Gerenciada).
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Certificados S/MIME para Proteção de E-mails 
 
 
 
 

Mitigue e-mails de phishing e spoofing 
Verifique a origem dos e-mails e a identidade do 
remetente 

O envio de e-mails a partir de um endereço de 
remetente falsificado, chamado spoofing de e-mails, 
é um dos métodos mais populares de se realizar um 
ataque de phishing. 
 
A assinatura digital de e-mails combate essa ameaça 
ao apresentar de forma clara as informações 
verificadas sobre a identidade do remetente do e-
mail. Os destinatários do e-mail têm a certeza de que 
o e-mail veio de uma fonte legítima e verificada e não 
de um endereço falsificado. 

 

Exemplo: E-mail assinado digitalmente no Microsoft Outlook 

Evite perda e vazamento de dados 
Proteja comunicações de e-mail em trânsito e 
em servidores de correio eletrônico 

 

E-mails criptografados apenas podem ser 
descriptografados pelo legítimo destinatário, devido ao 
processo criptográfico que ocorre durante a criptografia. 
O e-mail é criptografado com a chave pública do 
destinatário e só é possível descriptografá-lo com a 
chave privada correspondente. 

 
Isso significa que ninguém mais pode descriptografar o 
e-mail e ler seu conteúdo, caso um estranho tenha 
acesso ao servidor de e-mail da sua empresa ou caso o 
e-mail tenha sido interceptado em trânsito. 

 

 

Exemplo: E-mail criptografado no Microsoft Outlook 

Fornecimento e Gestão de Certificados 

Os certificados S/MIME da GlobalSign são projetados para atender empresas de todos os tamanhos, 
de pessoas físicas a pequenas, médias e grandes empresas, com gerenciamento do ciclo de vida do 
certificado e tecnologias de automação para simplificar implementações de alto volume. 

 
■ PLATAFORMA DE PKI GERENCIADA 

As organizações que exigem mais de 
cinco certificados podem se beneficiar da 
Plataforma de PKI Gerenciada (MPKI) da 
GlobalSign, que oferece descontos 
significativos de acordo com o volume em 
comparação à compra de certificados 
individuais, centraliza as informações de 
faturamento e permite que os 
administradores emitam, renovem e 
revoquem certificados de forma eficiente, 
quando necessário. 

■ INTEGRAÇÃO COM O ACTIVE 
DIRECTORY  
Automatize as implementações usando a 
arquitetura existente do Active Directory y 
Group Policy para fornecer e instalar 
tranquilamente certificados para endpoints 
com Windows e Apple OSX vinculados a 
domínios. 

 
■ CERTIFICADOS INDIVIDUAIS 

Para organizações que exigem apenas alguns 
certificados (<5). Os pedidos podem ser feitos 
diretamente pelo site da GlobalSign. E-mails 
com lembretes de renovação são enviados 
conforme as datas de vencimento se aproximem 
para cada certificado. 

 

 
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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