
Aprimore as defesas 
de e-mail do 
Microsoft 365 com 
o Cloudflare Area 1
Estenda o Zero Trust para sua 
ferramenta de comunicação nº 1 
— o e-mail em nuvem
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Mantenha as caixas de entrada da Microsoft 
livres de ameaças com segurança de e-mail 
preventiva e nativa de nuvem

O Microsoft 365 oferece excelente proteção contra ameaças de alto volume, como spam e 
vírus, e oferece proteção adicional para clientes do Microsoft Advanced Threat Protection 
(ATP). 

No entanto, a Gartner® observa que1, “À medida que a segurança integrada ... melhorou, 
os agentes de ameaças também estão ficando mais sofisticados, geralmente visando os 
e-mails usando páginas de login falsas como forma de coletar credenciais. Ameaças de 
e-mail sofisticadas incluem sites comprometidos e documentos usados como armas para 
implantar malware. Muitas gangues de ransomware como serviço usam o e-mail como 
ponto de entrada inicial. Além do malware, as ameaças de comprometimento de e-mail 
corporativo (BEC) e de controle de conta continuam a aumentar, resultando em perdas 
financeiras significativas.”

Ameaças sofisticadas e de baixo volume, como as mencionadas antes, são criadas 
basicamente com infraestrutura e técnicas de ataque que o Cloudflare Area 1 tem 
a capacidade única de descobrir “em estado primitivo”. Ao identificar e bloquear 
automaticamente as campanhas no início do ciclo de vida do ataque (em média 24 dias 
antes do lançamento), o Area 1 mantém as caixas de entrada livres de ameaças. 

Como parte da plataforma  Zero Trust da Cloudflare, o 
serviço de segurança de e-mails Area 1 também:

• Expõe fraudes financeiras sem malware, geralmente 
conduzidas em várias conversas por e-mail com 
fornecedores “confiáveis”

• Bloqueia ataques nunca antes vistos em tempo real, 
sem a necessidade de “ajustar” um SEG ou aguardar 
atualizações de assinatura/política

• Descobre contas e domínios comprometidos, bem 
como domínios novos, semelhantes e de proximidade 
que os invasores usam para contornar DMARC/SPF/DKIM 

• Isola e bloqueia ataques combinados e adiados com 
integração ao Isolamento do navegador da Cloudflare 
(beta)
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https://www.gartner.com/document/4006566
https://www.cloudflare.com/pt-br/products/zero-trust/email-security/
https://www.cloudflare.com/pt-br/products/zero-trust/
https://blog.cloudflare.com/email-link-isolation/
https://www.cloudflare.com/pt-br/products/zero-trust/browser-isolation/
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“Até 2023, pelo menos 40% de todas as organizações 
usarão recursos de proteção integrados de provedo-
res de e-mail em nuvem ao invés de um gateway de 
e-mail seguro (SEG), acima dos 27% em 2020.”

“Até 2025, 20% das soluções anti-phishing serão 
entregues via integração de API com a plataforma de 
e-mail, contra menos de 5% hoje.”

— Gartner® Market Guide for Email Security  
de 2021 

Como você pode bloquear mais ameaças com a abordagem de 
segurança de e-mail em nuvem do Area 1? 
 
O Microsoft 365 oferece excelente segurança contra ameaças de 
e-mail de alto volume; no entanto, ataques de phishing altamente 
direcionados e de baixo volume, que causam mais de 90% das 
violações cibernéticas, ainda podem escapar. 
  
Como as organizações que usam o Microsoft 365 e ainda enfrentam 
a falha de detecção de phishing devem lidar com as ameaças 
modernas?

Combinandoas soluções integradas de segurança de e-mail em 
nuvem (ICES). De acordo com a Gartner®, “As soluções que se 
integram diretamente ao e-mail em nuvem por meio de uma API, em 
vez de um gateway, facilitam a avaliação e a implantação e melhoram 
a precisão da detecção, enquanto ainda aproveitam a integração 
da maior parte da proteção contra phishing com a plataforma 
principal.”2

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviços da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, sendo usada no presente mediante 
permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os 
usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem 
nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou 
implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.  

O Area 1 Horizon (agora segurança de e-mail Cloudflare Area 1) é 
um fornecedor representativo na categoria Integrated Cloud Email 
Security (ICES) no relatório Gartner Market Guide.

Visão geral da solução

Em um mundo que prioriza a 
nuvem, os gateways de e-mail 
seguros tradicionais (SEGs) são 
inflexíveis e ineficazes contra 
ameaças em constante evolução, 
como  comprometimento de 
e-mail corporativo, falsificação e 
ransomware.

O Cloudflare Area 1 oferece 
segurança de e-mail preventiva e 
nativa de nuvem para interromper 
de forma abrangente esses 
e outros ataques de phishing 
direcionados.

As organizações que combinam 
o Microsoft 365 com o 
Cloudflare Area 1 recebem: 

• Proteção abrangente contra 
phishing para e-mails internos 
e externos, web e tráfego de 
rede 

• Redução da complexidade de 
TI e do tempo de resposta a 
incidentes de phishing 

• Implantação simples em 
minutos com uma abordagem 
de API em primeiro lugar

• Investigações de SOC 
aceleradas com retrações 
de mensagens pós-entrega e 
integrações SIEM/SOAR  
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https://www.computerweekly.com/news/252506088/Experts-warn-on-Office-365-phishing-attacks
https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/email-security/business-email-compromise-bec/
https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/email-security/business-email-compromise-bec/
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Ao contrário de outras soluções, a solução Area 1 rastreia a web de forma 
contínua e proativa para descobrir novas campanhas de phishing e 
infraestrutura de invasores em estado primitivo. Em média, o Area 1 detecta 
preventivamente sites maliciosos e cargas úteis 24 dias antes do lançamento 
dos ataques.

O Area 1 também usa uma variedade de técnicas de detecção mais avançadas, 
incluindo NLU, NLP, análise de gráficos sociais (padrões de comunicação por 
e-mail) e reconhecimento de imagem, para detectar e interromper os ataques 
mais sofisticados, incluindo ameaças novas e altamente direcionadas que 
ameaçam usuários na forma um para um e um para muitos.

Figura 1: Interrompa preventivamente os ataques de phishing, antes 
que eles cheguem à sua caixa de entrada, com o Cloudflare Area 1

Figura 2: Análise do conteúdo, do contexto e dos gráficos sociais das 
comunicações por e-mail para impedir ameaças modernas como BEC
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Com uma abordagem de API que se integra perfeitamente 
ao Microsoft 365, o Area 1 leva apenas alguns minutos 
para ser implantado. Detecte e bloqueie phishing com 
mais precisão e eficácia, sem a complexidade de TI 
necessária para “ajustar” constantemente um SEG 
tradicional ineficaz. 

Implantação simples em minutos Area 1:

• Pode ser implantado em menos de cinco minutos, sem 
nada para instalar e sem impacto em sua infraestrutura 
existente;

• Oferece opções de implantação mais flexíveis 
(incluindo MX/inline, conector e API) em comparação 
com outras soluções;

• Se integra perfeitamente com outros recursos de 
segurança de e-mail do Microsoft 365, como antispam, 
DLP, criptografia e arquivamento; 

• Pode remover sem esforço todas as mensagens 
maliciosas diretamente das caixas de correio do 
Microsoft 365 com correção interna e retração de 
mensagens; e

• É completamente transparente para seus usuários 
finais, ao mesmo tempo em que fornece detecção e 
correção de phishing abrangentes e de ponta a ponta. 

Os benefícios de proteger seus ambientes de e-mail do Microsoft 365 com o Cloudflare Area 1 incluem:

A melhor segurança de e-mail  
em nuvem da categoria

Fluxos de trabalho contínuos Maior eficiência operacional

• Aumenta as defesas nativas 
da Microsoft para proteção 
abrangente contra ameaças 
modernas, incluindo 
BEC, ataques à cadeia de 
suprimentos de e-mail, 
contas de fornecedores 
comprometidas, ameaças 
internas e muito mais. 

• Maior visibilidade de ameaças 
e perícia melhoram as 
investigações e os tempos de 
resposta.

• Integração intensa com 
ambientes, APIs e fluxos de 
trabalho da Microsoft. 

• Integração ao ADFS, envia alertas 
para o Teams e encaminha logs 
para o Azure Sentinel. 

• Os usuários finais permanecem 
em painéis nativos da Microsoft 
para produtividade contínua e 
sem distrações. 

• Construído em infraestrutura 
nativa de nuvem e 
dinamicamente escalável para 
lidar com picos de tráfego em 
nuvem. 

• Substitui os SEGs tradicionais 
para melhor segurança e 
eficiência operacional. 

• Detecção avançada, triagem 
e resposta em uma única 
plataforma para defesa em 
profundidade.

Figura 3: Exemplo de opção de implantação 
de segurança de e-mail do Area 1
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Para saber como o Cloudflare Area 1 pode 
aprimorar suas defesas contra phishing do 
Microsoft 365, solicite uma avaliação de 
risco personalizada aqui.

Mantenha suas caixas de entrada livres de ameaças com 
segurança abrangente e integrada de e-mail em nuvem: 

Microsoft + Cloudflare: tornam possível uma nuvem 
mais segura e privada

A Cloudflare criou integrações profundas com a Microsoft 
para ajudar as organizações a dar o próximo passo em 
sua jornada Zero Trust. Essas integrações capacitam 
as organizações a tornar as implementações do cliente 
operacionalmente eficientes, ao mesmo tempo em que 
proporcionam uma experiência do usuário perfeita e 
operações de escala.

Além do Area 1, as integrações de serviços Zero Trust da 
Cloudflare incluem:

• Azure Active Directory (AD) — Aproveita ferramentas 
de autenticação poderosas, incluindo autenticação 
multifator (MFA), políticas de acesso condicional e 
controles baseados em risco.

• Microsoft Cloud App Security (MCAS) —Inicia a 
integração com o M365 para pesquisar e apresentar 
aos clientes novos problemas de segurança 
relacionados a usuários, dados e serviços no 
aplicativo M365.

• Zero Trust para aplicativos Azure — Habilita o acesso 

seguro a aplicativos locais ou aplicativos hospedados 
no Azure, sem necessidade de VPN.

• Microsoft Endpoint Manager — Avalia a postura do 
cliente no momento da entrada via Microsoft Intune, 
tornando possível que a Cloudflare permita ou negue 
o acesso com base em sinais de segurança ou postura 
do dispositivo.

• Microsoft 365 — Oferece uma experiência do usuário 
mais rápida e segura otimizando a conectividade do 
usuário com o Microsoft 365 por meio da Cloudflare e 
do Microsoft Networking Partner Program.

Para saber mais sobre as integrações de parceiros da 
Cloudflare com a Microsoft, entre em contato conosco. 
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https://www.cloudflare.com/pt-br/lp/emailsecurity/
https://zerotrustroadmap.org/
https://www.cloudflare.com/pt-br/partners/technology-partners/microsoft/azure-ad/
https://www.cloudflare.com/partners/technology-partners/microsoft/casb-integration
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/manage-apps/secure-hybrid-access#secure-hybrid-access-through-azure-ad-application-proxy
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