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Você já se imaginou no mundo dos negócios sem a utilização do 

email? A conveniência e a capacidade de comunicação instantânea 
que seu uso oferece, faz do email um componente essencial no 
mundo corporativo. Mais de 100 bilhões de emails corporativos são 
enviados e recebidos todos os dias! 1

Por todos os benefícios que ele oferece, o email também traz alguns 
riscos. Os hackers têm se tornado cada vez mais ágeis em seus 
ataques às organizações através de emails; incluindo a interceptação 
de mensagens para a obtenção informações sigilosas  ou  através da 
falsificação de emails (email spoofing), com o intuito de direcionar o 
usuário a sites de phishing ou a realizar downloads de arquivos 
contaminados.

Felizmente, existem soluções de segurança de email que podem 
ajudar a proteger a sua organização destas ameaças. A assinatura 
digital e a criptografia de seus emails garantem a privacidade de suas 
mensagens, evitam que informações sigilosas sejam interceptadas, e 
garantem ao destinatário a identidade do remetente, confirmando 
que a mensagem que não tenha sido alterada desde o momento de 
seu envio.

Este guia introdutório explica a necessidade da segurança de email 
nas organizações modernas. Vamos olhar mais de perto os riscos 
crescentes da utilização de emails, explorar como a assinatura digital e 
a criptografia podem ajudar a mitigar esses riscos, e explicar porque 
os emails devem ser assinados e criptografados. Oferecendo 
considerações que lhe ajudarão a escolher a melhor solução de 
segurança de email para a sua organização.

Vamos começar.

Introdução.



Capítulo 1.

A necessidade da 
segurança de

Email



Apesar de sua conveniência, os emails não estão isentos de riscos. Vamos 
analisar as duas maiores ameaças que organizações e usuários enfrentam 
atualmente.
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Os riscos na utilização de emails

Nós dependemos dos emails diariamente, e com isso, é muito fácil que 
enviemos informações sigilosas para alguém, permitindo que essas 
informações se tornem suscetíveis a caírem nas mãos erradas.

das empresas sofrem com a perda de informações 
através de email todo ano3

.

dos funcionários já receberam informações 
corporativas de risco não criptografadas via email ou 
anexos2

dos funcionários confessam enviar informações 
sem criptografá-las2

Vazamento de Dados

O custo da perda de dados é assombroso, sem mencionar os danos que a perda 
de dados podem trazer à reputação da empresa, além de quaisquer repercussões 
legais por violação de regulamentos de transmissão e armazenamento de 
informações sigilosas (Ex.: HIPAA, FIPPA, PCI).

O custo médio que a perda de dados representa 
para a empresa4

53%

21%

22%

3.5
Milhões de 
Dólares. 

$



Falsificação de Emails (Email spoofing)/Phishing

O envio de emails desde um endereço falso, chamado email spoofing, é um dos 
métodos mais populares para a realização de um ataque de phishing.  O hacker 
falsifica um endereço de email para simular o email legítimo da organização (Ex.: um 
banco), com o objetivo de ludibriar o destinatário e levá-lo a fazer o download de 
malwares, ou, a inserir informações confidenciais em um site forjado, através do 
qual o hacker terá acesso às informações.

O Phishing é uma ameça em crescimento para as organizações modernas.

Média de crescimento de emails de phishing no último ano6

Os hackers vêm se tornando cada vez mais ágeis na falsificação da identidade das 
organizações. Até mesmo os usuários que possuem maior conhecimento dos meios 
de segurança podem cair em um email de phishing bem elaborado.

Como a Assinatura Digital & Criptografia podem ajudar

Felizmente, existe uma solução para ajudar a mitigar as ameaças mencionadas 
acima.  Assinar digitalmente e criptografar os emails são métodos fáceis de garantir 
a privacidade das informações sigilosas, provar a origem do email e prevenir a 
adulteração de conteúdo.

Frequência de ataques de phishing por email51/392

300%

Dos Executivos da Fortuna 500 já caíram em um 
ataque de phishing. 7

.

33%
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Capítulo 2.

Assinaturas Digitais & 
Criptografia 101



Você precisa de um certificado digital para assinar digitalmente e criptografar 
os emails, então vamos começar por este ponto. Os certificados digitais podem 
ser usados com diferentes propósitos, incluindo o SSL e a assinatura de 
documentos, mas para simplificar, vamos apenas abordar como os certificados 
digitais se aplicam no caso de segurança de emails.

Você pode imaginar um certificado digital como um tipo de passaporte virtual -
uma forma de provar sua identidade em transações online.  Assim como o seu 
Governo local precisa verificar sua identidade antes de emitir um passaporte, 
uma entidade de verificação conhecida como Autoridade Certificadora (AC) 
precisa analisar certas informações antes de emitir um certificado digital. 
Como cada certificado é único e exclusivo, ao assinar um email usando o seu 
certificado, você está confirmando para o destinatário que o mesmo foi enviado 
por você.

O que é um certificado digital?

O que é um S/MIME?
Você já deve ter ouvido o termo S/MIME ao pesquisar por assinaturas de email e 
criptografia. S/MIME ou Seguro/Extensão de Multi-Propósito para Correio da 
Internet, é o padrão do mercado para criptografia de chave pública de dados 
baseados em MIME. O S/MIME oferece dois componentes:

Vamos analisar o que cada componente pode lhe oferecer.

• Assinaturas Digitais
• Criptografia

O que é uma assinatura digital?
Utilizar uma assinatura digital em um email é como a antiga tradição de usar 
selos de cera ao enviar cartas. Cada indíviduo possuía um selo único, assim o 
destinatário da carta saberia quem a enviou.  Quando você utiliza seu certificado 
digital, emitido pela Autoridade Certificadora, para assinar digitalmente um email, 
o destinatário sabe que o email realmente foi enviado por você.
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Quando você assina digitalmente um email, uma operação criptográfica 
transforma seu certificado digital e o conteúdo de seu email em uma única 
impressão digital.  A singularidade dos dois componentes da assinatura - seu 
certificado e o conteúdo do email - oferece os seguintes benefícios:

Único para o assinante

Único para o documento

Autenticação – quando o seu certificado (validado por una Autoridade 
Certificadora) for utilizado para assinar um email, os destinatários 
saberão, que você é quem o assinou e enviou. Confirmando a sua 
identidade.

Integridade da mensagem - quando a assinatura é verificada, há a 
confirmação de que o conteúdo do email no momento da verificação 
corresponda ao conteúdo no momento em que a assinatura foi 
aplicada. Mesmo uma mudança mínima no documento original fará 
com que esta verificação falhe.

Por que eu devo assinar digitalmente os meus emails?

Criptografar um email é como selar a mensagem em uma caixa trancada à qual 
somente o destinatário desejado tem acesso.  Qualquer pessoa que intercepte a 
mensagem, seja em trânsito ou no servidor onde a mesma está armazenada, não 
conseguirá visualizá-la. Criptografar um email oferece os seguintes benefícios:

Por que eu devo criptografar meus emails?

Confidencialidade - O processo de criptografia utiliza informações 
particulares ao remetente e os detsinatários desejados. Assim, apenas 
estes poderão visualizar o conteúdo não criptografado.
Integridade da mensagem - parte do processo de descriptografia 
envolve a verificação de que o conteúdo do email criptografado 
originalmente e o novo email descriptografado correspondam um ao 
outro. Mesmo uma mudança mínima no documento original fará com 
que o processo de descriptografia falhe.

Observação: A criptografia em si não fornece nenhuma informação sobre o 
remetente da mensagem. Recomendamos sempre incluir a assinatura digital ao 
criptografar emails para provar a identidade do remetente.
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Capítulo 3.

Assinaturas Digitais &
Criptografia em Ação



1. Um certificado digital de uma Autoridade Certificadora compatível com 
S/MIME.

2. Um serviço de email  compatível com S/MIME. A maioria dos principais 
clientes de email suportam o S/MIME, incluindo:

O que eu preciso para assinar 
digitalmente & criptografar emails?

• Microsoft Outlook
• Thunderbird
• Apple Mail
• Lotus Notes
• Mulberry Mail

Como eu assino digitalmente um email?

Para a maioria dos clientes de email, assinar digitalmente um email é tão 
simples quanto clicar em um botão.  Muitos também oferecem a opção de 
assinar automaticamente todas as mensagens enviadas.

Adicionando uma assinatura digital a um email no 
Microsoft Outlook
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Como se parece um email assinado?

Exemplo de um email assinado digitalmente visualizado no 
Microsoft Outlook

A fita vermelha indica que o email foi digitalmente assinado.  Você também 
pode ver a identidade do assinante listada abaixo da linha “Assunto”.

O destinatário do email pode ver instantaneamente que o email foi digitalmente 
assinado e a identidade de quem o assinou.  Ele ou ela pode ter certeza de que 
o email não fora forjado e que o conteúdo do email não foi modificado desde a 
hora em que a mensagem foi enviada pelo remetente.

Ao clicar na fita vermelha verifica-se a validade da assinatura e há a opção de 
verificar mais detalhes sobre o certificado que foi utilizado para assinar a 
mensagem.
. 

Detalhes da assinatura digital visualizada no Microsoft Outlook.
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Como eu criptografo um email?
Semelhante ao processo de assinar digitalmente um email, criptografá-lo é tão 
simples quanto clicar na opção de criptografar no seu cliente de email.

Criptografando um email utilizando o Microsoft Outlook

Entretanto, existe uma diferença chave entre criptografar e assinar digitalmente 
um email.

Para enviar um email criptografado, o destinatário também deve ter um 
certificado digital e ambos devem trocar suas chaves públicas (parte dos seus 
certificados digitais).

Isto se dá devido ao processo criptográfico. A chave privada do remetente e a 
chave pública do destinatário são utilizadas para criptografar o conteúdo do 
email, então você precisará delas para iniciar o processo de criptografia.

Caso o usuário já tenha recebido um email digitalmente assinado pelo 
destinatário (seu recipiente), ele já possui a chave pública do mesmo (já que 
ela está inclusa na assinatura).  Caso negativo, deverá solicitar-se ao 
destinatário que envie um email digitalmente assinado.

Para detalhes sobre criptografia de chaves públicas, a função de chaves 
públicas e privadas, e como elas são utilizadas em assinaturas digitais para 
criptografia, por favor, leia nosso artigo http://www.globalsign.com/ssl-
information-center/what-is-public-key-cryptography.html
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Como se parece um email criptografado?

Exemplo de um email assinado digitalmente e criptografado visualizado pelo 
Microsoft Outlook

Novamente, a fita vermelha indica que o email foi digitalmente assinado e a 
identidade do assinante está listada abaixo da linha  “Assunto”. O usuário 
também poderá visualizar um cadeado indicando que o email foi criptografado.

O destinatário do email pode ver instantaneamente que o email foi digitalmente 
assinado, quem o assinou e que o mesmo foi criptografado.  Ele ou ela poderá 
ter certeza da identidade do remetente, que o email não fora forjado e que o 
conteúdo do email não foi modificado desde a hora em que a mensagem foi 
enviada pelo remetente e nem visualizado por mais ninguém.

Ao clicar no cadeado verifica-se que o email fora criptogrado e há a opção de 
visualizar mais detalhes sobre o certificado digital utilizado para assinar e 
criptografar.

Detalhes da assinatura digital visualizada no Microsoft Outlook
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Capítulo 4.

Selecionando a 
Melhor

Solução de Segurança 
de Email



É evidente que assinar digitalmente e criptografar emails pode ajudar a mitigar 
ameaças de segurança, como falsificação de emails e perda de informações. 
Mas você ainda pode estar se perguntando se esta é a melhor solução de 
segurança de email para você.  Existem inúmeras soluções e provedores de 
segurança de email, então, compilamos algumas perguntas para você ter em 
mente ao pesquisar sobre as possíveis opções:

Qual solução de segurança de email eu devo 
utilizar?

• Você precisa enviar informações sigilosas através de email?
• Que tipos de regulações você precisa seguir? (ex.: regulações 

referentes a transmissão de informações sigilosas como: HIPAA, 
FIPPA, PCI) 

• Sua organização já foi vítima de falsificação de email ou outra 
ameaça de phishing?

• Como a solução autentica o remetente do email?
• A solução assegura que os conteúdos de emails não foram 

alterados desde o momento em que foram enviados?
• Como é o processo de implementação? Haverá alguma 

sobrecarga para TI?
• Esta solução será fácil para você e outros usuários finais?
• Que tipos de clientes de email você precisa ter suporte?

Existem vários fatores para se ter em mente ao pesquisar por soluções de 
segurança de email, mas ninguém conhece sua empresa melhor do que você.  
Suas maiores preocupações (phishing, perda de dados, etc.), a infraestrutura 
existente de email, regulações que você precisa respeitar - são todos únicos à 
sua empresa e indicarão qual solução melhor se encaixa a ela.  Toda 
organização terá seus próprios requerimentos e prioridades, mas esperamos 
que as perguntas acima o ajudem a moldar sua avaliação.
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A comunicação via email tem papel principal no ambiente 
corporativo e continua crescendo, assim como os riscos de utilizá-
la. Com ameaças como o phishing e o vazamento de informações 
cada vez mais frequentes, a segurança de email deveria estar no 
topo da lista de todas as empresas.

Agora, você conhece os riscos de utilizar o email. Aprendeu como 
as assinaturas digitais e a criptografia podem ajudar a mitigar os 
riscos. Recebeu dicas para comparar soluções. Então, agora é hora 
de você implementar um plano de segurança para os emails de sua 
empresa.

Você tem perguntas? Nós temos as respostas. 
www.globalsign.com|contato@globalsign.com

Conclusão
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Assinar digitalmente e criptografar seus emails prova a 
origem do email, previne adulteração da mensagem e 
protege informações sigilosas contra olhares indiscretos. 
Assine para uma demonstração grátis da solução de 
assinatura de email e criptografia da GlobalSign para que 
você veja como a segurança de email pode ser fácil.

.

A GlobalSign torna fácil a 
assinatura digital e 
criptografia de seus emails

RECEBA HOJE UMA 
DEMOSNTRAÇÃO 
GRÁTIS
DA GLOBALSIGN
Você pode entrar em contato
através do número
+1 603‐570‐7076 ou do e‐mail
contato@globalsign.com


