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Certificados S/MIME para proteção de e-mails

PRINCIPAIS BENEFICIOS

Os criminosos cibernéticos aprimoraram-se cada vez mais para atacar 
empresas e o e-mail é o vetor de ataque inicial em 91% dos casos. 
Como as informações estão disponíveis publicamente, basta um 
mínimo de esforço para eles conseguirem adaptar e-mails e se passar 
por funcionários e diretores, imitando a comunicação da empresa. 
Os certificados S/MIME assinam e criptografam digitalmente e-mails, 
ajudando as empresas a se protegerem dessas ameaças pois autenticam 
o remetente dos e-mails e criptografam as informações confidenciais 
contidas neles.

O que é S/MIME? 

S/MIME, ou Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, é o padrão do 
setor para certificados de segurança de e-mail. Os certificados S/MIME 
fornecem duas funções criptográficas: 

 ■ Assinaturas digitais - autentica o remetente do e-mail e cria uma 
impressão digital exclusiva (ou um hash) para impedir adulterações, 
garantindo ao destinatário que o e-mail se origina de uma fonte 
confiável e seu conteúdo não foi alterado em trânsito.

 ■ Criptografia - Protege criptograficamente um e-mail para que ele só 
consiga ser aberto pelo destinatário desejado e nenhum indivíduo sem 
a chave privada correspondente consiga lê-lo.

Intensifique a segurança dos e-mails autenticando 
remetentes e criptografando comunicações 
confidenciais 

 ■  COMPROVA A ORIGEM DA 
MENSAGEM 
A assinatura digital de e-mails 
autentica a identidade do remetente, 
garantindo aos destinatários que o 
e-mail é legítimo. 

 ■  CRIPTOGRAFRA MENSAGENS 
EM TRÂNSITO E ESTÁTICAS 
Criptografar e-mails garante 
que apenas os destinatários 
intencionados consigam 
acessar o conteúdo dos e-mails, 
independentemente de onde se 
encontra o e-mail.

 ■  INTEGRIDADE DO CONTEÚDO   
As assinaturas digitais 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.). 

 ■  IMPLANTAÇÃO AUTOMATIZADA 
EM ESCALA  
Usar o AEG (Portal de Auto 
Registro Corporativo) e seu 
recurso Ready S/MIME automatiza 
o provisionamento, instalação e 
gerenciamento de certificados S/
MIME em larga escala.   

 ■  ESCOLHA SEU ALGORITMO DE 
ASSINATURA
Escolha SHA256RSA ou 
RSASSA-PSS (somente para 
usuários PKI gerenciados)
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Assine e-mails digitalmente 
Verifique a origem dos e-mails e a identidade do remetente
  
Spearphishing e Fraude de CEO são dois dos tipos mais 
comuns de ataque de phishing. Eles tentam confundir os 
funcionários se passando por colegas de trabalho e diretores 
da empresa.   

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 criminoso cibernético. 
 

Certificados S/MIME para proteção de e-mails

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 – como o Portal de Auto Registro Corporativo (AEG) da Globalsign – para simplificar 
implementações com alto volume.

PLATAFORMA DE PKI GERENCIADA 
As empresas que exigem mais de cinco certificados podem se beneficiar da GlobalSign. 
A plataforma de PKI gerenciada (MPKI), 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
Use o Portal de Auto Registro Corporativo da 
GlobalSign para automatizar implantações, 
aproveitando a arquitetura existente do Active 
Directory e a Política do Grupo  para fornecer e 
instalar tranquilamente certificados para endpoints 
com Windows e Apple OSX ingressados em domínios. 

CERTIFICADOS INDIVIDUAIS  
Para empresas que exigem apenas alguns 
certificados (<5), os pedidos podem ser feitos 
diretamente pelo site da GlobalSign. O lembrete 
de renovação será enviado por e-mail quando um 
certificado estiver prestes a expirar.  

Exemplo: E-mail assinado digitalmente no 
Microsoft Outlook

Ejemplo: Correo electrónico cifrado en Microsoft Outlook

Criptografe e-mails 
Proteja comunicações de e-mail em trânsito e em servidores de 
correio eletrônico 

E-mails criptografados podem ser descriptografados apenas 
pelo destinatário intencionado. Isso porque o S/MIME usa 
infraestrutura de chave pública para criptografar a mensagem 
e seu conteúdo. 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 nenhum indivíduo sem a chave privada 
correspondente consiga lê-lo, caso um estranho tenha acesso 
ao servidor de e-mail da sua empresa ou caso o e-mail tenha 
sido obtido em trânsito. 
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