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Introdução 
Muitas empresas, grandes e pequenas, precisam fazer escolhas 
difíceis quando pensam em proteger comunicações e transferência 
de dados entre partes interessadas. Equipes virtuais compostas de 
colegas de trabalho, parceiros externos e até possíveis clientes 
admitem a necessidade de colaborar efetivamente e de forma 
segura, exigindo maneiras econômicas de autenticar a integridade 
das mensagens que recebem, além da necessidade de manter a 
confidencialidade.  
 
Agora mais do que nunca, o e-mail é uma das maiores 
preocupações dos Diretores de Segurança da Informação (CISOs) 
e executivos de segurança com soluções necessárias para 
englobar a criptografia de mensagens e dados, tanto inativos como 
durante transmissão a outras partes. Neste documento, 
destacaremos o uso de certificados S/MIME como solução para 
fornecer um modo de manter a confidencialidade e, também, 
comprovar a integridade e a origem de e-mails e seus autores. 

Riscos da comunicação por e-mail 
Spoofing de e-mail, ataques de phishing e 

comprometimento de e-mails corporativos (BEC) 
O phishing continua a ser uma das maiores ameaças enfrentadas 
pelas empresas atualmente, em termos de segurança de rede 
(95% dos ataques são resultado de spear phishing bem sucedido)2 
e prejuízo financeiro (hackers tentaram fraudar empresas em mais 
de 3 bilhões de dólares nos últimos três anos)3.  

 
Um dos métodos mais populares de ataque de phishing é o 
spoofing de e-mail, no qual hackers falsificam o endereço do 
remetente para passar uma falsa sensação de legitimidade ao 
conteúdo do e-mail e levar os destinatários a cair no golpe (por 
exemplo, baixando um arquivo malicioso, fornecendo credenciais 
ou informações confidenciais, transferindo fundos).  
 
É muito fácil criar esses e-mails falsificados e eles podem ser 
criados para endereços que já estão em uso. Como os principais 
protocolos de e-mail não oferecem uma maneira de autenticar a 
origem do e-mail, geralmente os usuários finais não conseguem 
identificar se um e-mail é falsificado ou legítimo.  

 

E-mail no Coração dos 
Negócios 

Em média, o usuário empresarial 

envia 122 e-mails por dia, 

totalizando 112.500 bilhões de e-

mails comerciais todos os dias.  

E esse número não está diminuindo 

– em 2019, espera-se um 

crescimento anual de 3%.1 

 

Problema para reconhecer 
phishing 

94% dos funcionários não sabem 
a diferença entre e-mails 

verdadeiros e de phishing.4 
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Exemplo de e-mail de spear phishing. (Fonte: FBI)5 

 

Perda de dados e vazamentos 
Dada a onipresença do e-mail, talvez não seja surpresa este ser o 
maior ponto fraco na segurança empresarial. Todos os anos, 22% 
das empresas experimentam perda de dados por e-mail.6 Setores 
tradicionalmente bem regulamentados, como saúde e finanças, 
estão acostumados à necessidade de proteger as comunicações 
por e-mail. Contudo, nos últimos anos, incidentes famosos (por 
exemplo, o Sony megahack) incentivaram outros setores também.  
 
Os incidentes recentes também mudaram a conversa em relação 
ao tipo de informação que precisa ser protegida. Além das 
informações de identificação pessoal (PII) e das informações 
financeiras corporativas, as empresas precisam considerar 
informações exclusivas – como dados de vendas, contratos com 
clientes, planos de projetos – e, em um nível mais amplo, algum 
conteúdo que, se divulgado, possa prejudicar a reputação da 
empresa.  

 

E-mails criptografados X servidores de e-mail 
É altamente recomendável e considera-se uma melhor prática 
comum que as empresas instalem um certificado de servidor 
(SSL/TLS) em seus servidores de e-mail. Pois, se não tiverem um: 
 

1. Não há como identificar se o servidor de e-mail ao qual um 

usuário está conectado é, na verdade, o servidor de e-mail 

correto. 

Glossário 

Phishing – ataque em larga 
escala em que um hacker falsifica 
um e-mail para que ele pareça ter 
vindo de uma empresa legítima 
(por exemplo, um banco), 
geralmente com a intenção de 
enganar o destinatário ingênuo a 
baixar um malware ou digitar 
informações confidenciais em um 
website de phishing ao qual o 
hacker tem acesso (um website 
que finge ser legítimo e que, na 
verdade, é falso e usado para 
enganar as pessoas a fornecer 
seus dados).  
 
Spear phishing – tipo de 
phishing que geralmente envolve 
um ataque direcionado a um 
indivíduo ou uma empresa. Esses 
tipos de ataques costumam ser 
bem pesquisados, personalizados 
para a vítima e enviados a partir 
de um endereço falsificado de um 
contato conhecido – tornando-os 
bastante verossímeis e “reais”.  
 
Comprometimento de e-mails 
corporativos – golpes 
sofisticados que têm como alvo 
empresas que trabalham com 
fornecedores e/ou empresas 
internacionais que realizam 
pagamentos regulares por 
transferência eletrônica. O golpe é 
realizado por meio do 
comprometimento de contas de e-
mail corporativo legítimas através 
de engenharia social ou técnicas 
de invasão de computadores para 
realizar transferências de fundos 
não autorizadas.5  
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2. A conexão entre o navegador do usuário ou o cliente de e-

mail e o servidor de e-mail não é criptografada, o que 

significa que os e-mails transmitidos entre os dois podem 

ser interceptados. 

Sem um certificado, as empresas ficam vulneráveis a um ataque 
MITM (man-in-the-middle), pelo qual partes mal-intencionadas se 
infiltram entre usuários e servidores de e-mail para interceptar e 
acessar e-mails. Claramente, não há como negar a necessidade de 

um certificado SSL no servidor de e-mail, mas infelizmente isso 
pode proporcionar uma falsa sensação de segurança. 

 
Embora um Certificado SSL proteja e-mails em trânsito que entram 
e saem do servidor de e-mail, ele não protege os e-mails quando 
eles passam por outros servidores que não tenham SSL. Além 
disso, proteger o servidor de e-mail não protege também e-mails 
inativos. Por exemplo, um golpe em que os invasores obtêm 
acesso aos sistemas de e-mail, como o que mencionamos da 
Sony no final de 2014, não teria sido evitado por um certificado de 
servidor. Se as empresas desejam ter uma solução que realmente 
reduza o risco de perda de dados por e-mail, é essencial que elas 
considerem as opções que protegem os e-mails em trânsito e os 
inativos.  

Uma abordagem prática à proteção de e-
mails: o protocolo 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. O S/MIME fornece integridade e privacidade 
de mensagens por meio da criptografia de dados, além de 
comprovar a origem da mensagem e garantir o não repúdio 
através da inclusão de assinaturas digitais.  
 
O S/MIME é um padrão controlado pela Força-Tarefa de 
Engenharia da Internet (IETF) e definido por várias Solicitações de 

Comentários (RFCs), incluindo 5652, 5750, 5751 e 5754. O 
S/MIME funciona usando um envelope de dados para 
envolver a entidade de dados. Esse envelope é inserido em 
uma Entidade MIME PKCS7 no momento da criptografia. Na 
verdade, o protocolo S/MIME é utilizado por meio de Certificados 
Digitais X.509. 

Hábitos arriscados do 
usuário 

53% dos funcionários receberam 
dados corporativos não 

criptografados e perigosos via e-
mail ou anexos de e-mail. 7 

Glossário 

Criptografia de chave pública – 
também conhecida como 
criptografia assimétrica, é um 
esquema de criptografia que usa 
duas chaves relacionadas 
matematicamente, mas não 
idênticas – uma chave pública e 
uma chave privada. É inviável 
computar a chave privada com 
base na chave pública. 
 
Chave pública – metade de um 
par de chaves criptográficas, 
usada para criptografar dados e 
verificar assinaturas digitais. Pode 
ser compartilhada livremente e 
armazenada em um Certificado 
Digital para transporte e 
compartilhamento seguros. 
 
Chave privada – metade de um 
par de chaves criptográficas, 
usada para descriptografar dados 
e criar assinaturas digitais. Deve 
ser mantida em sigilo e 
geralmente armazenada no 
software ou sistema operacional 
do usuário final ou em hardware 
criptográfico.  
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Aplicações empresariais do S/MIME 
O S/MIME e a criptografia de chave pública em geral oferecem 
duas importantes aplicações empresariais: 

• Assinaturas digitais – o conteúdo é assinado digitalmente 

com a chave privada de um indivíduo e é verificado pela 

chave pública do indivíduo 

 

• Criptografia – o conteúdo é criptografado usando a chave 

pública de um indivíduo e só pode ser descriptografado com 

a chave privada do indivíduo 

O que é S/MIME? 
A utilização do S/MIME oferece vários benefícios de segurança, 
incluindo a abordagem dos riscos discutidos acima, mas também 
confere alguns benefícios de administração, o que pode simplificar 
a implantação e diminuir o custo total de propriedade. 

 

Benefícios de segurança  
Levando em conta que a chave privada permaneceu secreta e que 
o indivíduo para quem foi emitida é a única pessoa com acesso a 
ela, o S/MIME oferece os seguintes benefícios de segurança:  
 

Prova de origem da mensagem/autenticação do remetente 

Como mencionado anteriormente, os principais protocolos de e-
mail não têm como autenticar a origem da mensagem, mas o 
S/MIME oferece esse recurso por meio de assinaturas digitais. As 
assinaturas digitais contêm informações de identidade sobre o 
remetente (de seu Certificado Digital), para que os destinatários 
possam verificar e validar a identidade do remetente.  

 

Integridade da mensagem 

Parte da descriptografia de uma mensagem ou da verificação de 
uma assinatura digital envolve verificar se o conteúdo do e-mail 
corresponde ao que estava lá quando a assinatura foi aplicada. 
Até mesmo a menor alteração no documento original ocasiona 
falha nessa verificação e dispara uma mensagem avisando ao 
destinatário que o e-mail foi adulterado. 

 

Confidencialidade – em trânsito e em inatividade 

A tecnologia de criptografia básica do S/MIME significa que 
apenas o destinatário intencionado dos e-mails pode realmente lê-
los. Isso nos remete ao par de chaves – a chave pública de um 

Glossário 

Certificado Digital – um pequeno 
arquivo de dados que vincula 
digitalmente a identidade de um 
usuário a uma chave pública 
criptográfica. 
 
Autoridades Certificadoras 
(ACs) de Terceiros – entidades 
rigorosamente regulamentadas 
que emitem Certificados Digitais 
com confiança pública. 
 
Autoridades Certificadoras 
(ACs) Internas – Autoridade 
Certificadora própria e operada 
internamente que emite 
Certificados Digitais que 
geralmente não possuem 
confiança fora das redes internas. 
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usuário é usada para criptografar o e-mail e APENAS a chave 
privada correspondente pode descriptografá-lo. Isso significa que, 
se um hacker, ou qualquer outro destinatário indesejado, tentar 
interceptar uma mensagem em trânsito ou obter acesso a sistemas 
de e-mail empresariais, ele não conseguirá ler o conteúdo.  

 

Não repúdio 

Como as assinaturas digitais são aplicadas usando a chave 
privada de um indivíduo, que supostamente deve ser de posse 
exclusiva do indivíduo, ele não pode afirmar posteriormente que 
não foi ele quem aplicou a assinatura.  

 

Considerações administrativas 

Transparência para o usuário final/facilidade de uso 

O uso do S/MIME é normalmente simples e transparente para o 
usuário final. Geralmente, precisa de pouco treinamento de 
usuários, o que também ajuda a agilizar a implantação e minimiza 
qualquer ônus sobre TI. Para a maioria dos clientes de e-mails, 
assinar digitalmente e/ou criptografar uma mensagem é tão 
simples quanto clicar em um botão. Muitos também oferecem a 
opção de fazer isso automaticamente em todos os e-mails 
enviados. 

  

Assinando e criptografando um e-mail enviado no  
Outlook 2016 
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Símbolos claros tornam fácil que o destinatário veja quando um e-
mail foi criptografado e/ou assinado digitalmente, com detalhes 
disponíveis para confirmar a integridade da assinatura e a origem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Exemplo de e-mail criptografado e assinado digitalmente com 
detalhes de click-through no Outlook 2016. 

Funções S/MIME 

Assinar digitalmente um e-mail 
oferece: 

• Autenticação do remetente 
do e-mail 

• Não repúdio 

• Integridade da mensagem 
 
 
Criptografar um e-mail oferece: 

• Confidencialidade (em 
trânsito e em inatividade) 

• Integridade da mensagem 
 
Observação: A criptografia por si só 
não fornece nenhuma informação 
sobre o remetente da mensagem. 
A melhor prática é sempre incluir 
uma assinatura digital ao 
criptografar para autenticar a 
identidade do remetente.  
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Compatibilidade nativa com os principais clientes de e-mail 

A maioria dos principais clientes de e-mail corporativo (Outlook, 
Thunderbird, Apple Mail, Lotus Notes, etc.) é nativamente compatível 
com S/MIME, portanto, não há necessidade de software, dispositivos 
ou gateways adicionais. A compatibilidade com as plataformas de e-
mail baseadas na web é mais complexa, o Outlook 365 começou a 
oferecer suporte ao S/MIME em 2014, ao passo que o Gmail exige o 
uso de um complemento ou plug-in adicional. Vários clientes de e-mail 
móveis também podem ser configurados para S/MIME (por exemplo, o 
aplicativo do Windows 10 Mail, o aplicativo de e-mail nativo da 
Samsung, o aplicativo de e-mail nativo do iOS); basta instalar o 
certificado do usuário no dispositivo.  
 

Aproveite o Active Directory e a Política do Grupo 

Como o S/MIME é baseado em PKI, ele pode ser integrado aos 
ambientes Active Directory existentes. Independentemente de usar 
uma implantação de AC interna ou um serviço de AC de terceiros, as 
empresas podem aproveitar as informações de identidade do usuário 
existentes do Active Directory para otimizar o registro de certificados e 
usar a Política do Grupo para determinar quais usuários exigem 
certificados S/MIME. Assim, os certificados podem ser 
automaticamente emitidos e instalados nas máquinas dos usuários 
apropriados, sem a necessidade de intervenção de TI ou dos próprios 
usuários.  
 

Uma solução para dispositivos móveis e desktop 

Os certificados S/MIME podem ser instalados em dispositivos móveis e 
desktops, permitindo que os usuários assinem digitalmente e 
criptografem e-mails, independentemente do dispositivo utilizado. Uma 
solução unificada também pode simplificar as implantações e diminuir 
os custos de TI. As integrações com as plataformas de Gerenciamento 
de Dispositivos Móveis (MDM) automatizam o provisionamento e o 
gerenciamento de certificados.  

Conclusão 
Quando se trata de segurança de e-mail, as empresas precisam de 
uma solução econômica que proteja a empresa das ameaças 
crescentes, como phishing e comprometimento de e-mails corporativos 
(BEC), e também de riscos, como perda e violação de dados, mas que 
também seja adotada por usuários finais e não sobrecarregue a TI. O 
S/MIME representa o equilíbrio entre segurança e usabilidade, 
abordando os principais vetores de ataque a e-mails sem exigir um 
amplo treinamento do usuário nem a implantação e gerenciamento de 
recursos de TI.  
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