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Defenda-se contra 
ataques modernos 
direcionados ao seu 
aplicativo em nuvem 
número 1, o e-mail.

Detenha de forma preventiva 
phishing, BEC, fraude por 
e-mail e outras ameaças 
avançadas.

Isole e evite ameaças 
multicanal com a integração 
do Cloudflare Area 1 e do 
Isolamento do navegador da 
Cloudflare.

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

Desafios do setor:

Os sofisticados ataques de phishing atuais, como comprometimento 
de e-mail corporativo (BEC) sem malware, fraude baseada em 
controle de conta e ameaças internas, são difíceis de serem 
detectados por gateways de e-mail seguros tradicionais ou 
autenticação de e-mail. 

A solução:

O serviço de segurança de e-mail Cloudflare Area 1 rastreia 
proativamente a web para descobrir campanhas de phishing e usa 
esse insight inicial, além de técnicas de análise de e-mail contextual, 
para proteger suas caixas de entrada contra ataques de phishing, 
antes que ocorram danos. 

Construído na Google Cloud Platform, o Area 1 é implantado em 
apenas alguns minutos para oferecer a melhor camada de segurança 
anti-phishing de defesa em profundidade.

Figura 1: Opções de 
implantações em linha e de 
API do Area 1

RESUMO DA SOLUÇÃO

Cloudflare Area 1 e Google Cloud:
Segurança integrada de e-mail em nuvem e anti-phishing preventivo

http://www.cloudflare.com/pt-br/
https://blog.cloudflare.com/safe-email-links/


Cloudflare Area 1 e Google Cloud

Estudo de caso: S&P 100, líder em bens de consumo embalados  
protege executivos e usuários contra ameaças de e-mail em nuvem

Desafios do cliente Resultados com o Cloudflare Area 1

• Ameaças ultrapassando o Google Workspace e a 
infraestrutura de segurança existente

• Ataques de BEC direcionados a executivos 
seniores e membros do conselho

• A equipe de TI gasta tempo e recursos 
constantemente ajustando regras de segurança de 
e-mail e listas de bloqueio

• Mais de 8 milhões de ataques direcionados 
bloqueados em um ano

• A equipe de TI agora pode fornecer melhores métricas 
de segurança de e-mail e relatórios para as reuniões 
de diretoria 

• Melhorias na produtividade e redução significativa do 
risco de segurança cibernética

Por que usar o Cloudflare Area 1:

Segurança preventiva

Identifique a 
infraestrutura do invasor 
e os mecanismos 
de distribuição com 
antecedência para parar 
o phishing nos estágios 
iniciais do ciclo de ataque.

Proteção abrangente

Abrange toda a gama de 
tipos de ataque a e-mails 
(URLs, cargas, BEC), 
vetores (e-mail, web, rede, 
multicanal) e canais de 
ataque (externos, internos, 
parceiros confiáveis).

Análise contextual

Aproveite as técnicas 
avançadas de detecção 
(análise de linguagem, 
visão computacional, 
gráficos sociais e muito 
mais) para capturar 
BEC, fraude de e-mail 
do fornecedor e outras 
ameaças avançadas.

Proteção contínua

Assuma a defesa em 
profundidade com 
camadas de proteção 
contra ameaças antes, 
durante e depois de um 
e-mail chegar à caixa de 
entrada. 

Por que usar o Cloudflare Area 1 com o  
Google Cloud: 

• Melhora a eficiência operacional — reduz a 
complexidade substituindo os gateways de 
e-mail seguros tradicionais por uma arquitetura 
moderna que prioriza a nuvem.

• Implantação flexível e contínua — implantação 
do serviço Area 1 totalmente elástico em menos 
de 5 minutos e integração perfeita aos recursos 
nativos do Google Cloud, como antispam, DLP, 
criptografia e arquivamento.

• Segurança SaaS simplificada — além da 
segurança integrada de e-mail em nuvem do 
Area 1, a plataforma Zero Trust da Cloudflare 
fornece recursos de agente de segurança de 
acesso à nuvem (CASB) para o Google. Evita 
facilmente vazamentos de dados e violações 
de conformidade e oferece um local único para 
deter a perda de dados, phishing, ransomware, 
TI invisível e movimentação lateral em sua 
organização.

Para saber como o Cloudflare Area 1 pode aprimorar suas 
defesas contra phishing do Gmail, solicite uma avaliação de risco 
personalizada aqui.

https://blog.cloudflare.com/replace-your-email-gateway-with-area-1/
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