
SecuSUITE  
FOR ENTERPRISE
Tecnologia confiável que foi 
desenvolvida para segurança 
governamental, agora adaptada e 
otimizada para proteger as 
comunicações de sua empresa.



A AMEAÇA É REAL
Quando se trata de conversação de voz e mensagens 
de texto, muitos empresários imaginam que essa 
ameaça existe apenas para altos escalões do 
governo. A verdade é que a espionagem está 
acontecendo em empresas de todos os tamanhos,  
internamente e externamente, nesse exato momento 
empresas de todos os portes estão sendo 
espionadas. Proteger suas comunicações de voz não é 
apenas bom senso, e sim uma necessidade crítica 
para as empresas.

" Atualmente em poucos segundos 
decriptadores comerciais  

conseguem interceptar ligações, 
muitas vezes mais rápido que o 
tempo que o usuário leva para 

atender uma chamada."

Karsten Nohl, Security Research Labs 

Proteção contra espionagem eletrônica

SecuSUITE® para Empresas é uma solução baseada em 
software que provê chamadas de voz e mensagens de 
texto seguras em dispositivos móveis, protegendo 
conversas sensíveis da sua empresa contra espionagem 
eletrônica.  O SecuSUITE fornece conexões seguras com as 
pessoas que você precisa conversar, dentro e fora da sua 
empresa, através das redes de telefonia mundiais.
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Use em todos os lugares

SecuSUITE para empresas 
opera em múltiplos sistemas 
operacionais, incluindo iOS®, 
Android™ e BlackBerry® 10.1

Conexão segura com 
mais pessoas

Hospedado na infra-estrutura 
segura da BlackBerry, o 

SecuSUITE para Empresas 
fornece ligações diretas para 
mais de 600 operadoras ao 

redor do mundo. Se as 
pessoas que você precisa 
falar usarem o SecuSUITE 

você pode se comunicar com 
elas de forma segura. É 

simples assim.

Tecnologia confiável

Proteja a sua empresa contra 
espionagem eletrônica e 

ataques de terceitros usando 
criptografia e autenticação 

comprovados. O SecuSUITE 
para Empresas mantém a 

solução de segurança  nível 
governamental, utilizando TLS, 

S / MIME e SRTP para 
autenticação e criptografia 

segura end-to-end, permitindo 
livre comunicação sem 

preocupações.
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FÁCIL E INTUITIVO 
DE USAR
SecuSUITE para Empresas foi desenvolvido para ter uma 
utilização intuitiva, dessa forma você não precisa aprender uma 
nova maneira de fazer ligações ou enviar mensagens. 
Concentre-se na conversação ao invés de aprender uma nova 
tecnologia.
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Funciona com diversos S.O

Em dispositivos iOS e Android , abra o app 
para fazer chamadas seguras e se 
comunicar com mensagens de texto 
criptografadas. Em dispositivos BlackBerry 
10, o SecuSUITE  para Empresas é 
completamente integrado, dessa forma 
você faz suas chamadas como sempre fez.

Sem curva de aprendizado 
O SecuSUITE é fácil de configurar e 
não há perda de tempo tentando 
fazer a tecnologia trabalhar para 
você.

Qualidade de voz cristalina
Chamadas de voz que conectam rapidamente 
com qualidade cristalina. Você nunca mais 
precisará lutar para ouvir e ser ouvido.

Sem impacto na usabilidade
Os processos de autenticação e 
encriptação rodam no background do 
seu aparelho, sem impactar o seu 
desempenho.

Toda energia que você precisa 
Uma abordagem on-demand que 
garante que sua bateria não será 
drenada.



+ NOME
+ EMAIL
+ NÚMERO  CEL

SEGURO CONTRA 
HACKERS, MAS 
FÁCIL PARA A 'TI'

Você compra as licenças de 
uso na PROTECTSOFTWARE

Economize tempo e dinheiro, sem 
necessidade de suporte de hardware ou 
software. Você estará sempre rodando a 
versão mais atual.
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+ NAME
+ EMAIL
+ MOBILE NUMBER

Implantar o SecuSUITE , 
independe de qual solução 
MDM / EMM você está 
utilizando hoje.

Obtenha os benefícios da 
segurança behind-the-firewall, 
sistema on-premise, com a 
conveniência de implementação 
em nuvem e uma solução 
baseada em software.

Desfrute de um baixo custo 
mensal por usuário protegido, 
a título de licença anual.

É fácil adicionar seus funcionários ao SecuSUITE. Ele vem 
com um portal de administração baseado em nuvem de uso 
amigável, onde você pode inscrever ou desativar usuários, 
bem como ajustar as suas configurações. Não há mais nada 
a acrescentar, gerenciar, manter ou se preocupar.
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CRIPTOGRAFIA 
END-TO-END 
PARA MENSAGENS E 
CONVERSAS SEGURAS

Veja como funciona
1  Na primeira vez o SecuSUITE  

se conecta a infraestrutura 
BlackBerry , o cliente gera um 
armazenamento de chaves 
criptografadas com chaves 
únicas. O acesso a esse 
armazenamento de chaves 
requer um PIN de nove dígitos 
que o usuário final escolhe.

2     Essas chaves exclusivas são 

usadas para estabelecer uma 
chave de sessão secreta 
conjunta entre dois 
interlocutores. Cada chamada 
tem sua própria chave de 
sessão secreta que nunca 
deixa o armazenamento de 
chaves do dispositivo, e é 
excluído após a chamada.

3    Criptografia de curva 

elíptica permite o uso de 
chaves de comprimento 
curtas, resultando em 
cálculos de chaves mais 
rápidos, em tempos de 
chamada quase 
instantâneo.

Chamadas Seguras 
O SecuSUITE para Empresas utiliza 
criptografia de voz baseado em um 
esquema / SRTP SDES que permite a troca 
de chaves mestras com um convite SIP 
handshake. As chaves mestras da  sessão 
são estabelecidas utilizando o procedimento 
de troca de chaves Diffie Hellman de curva 
elíptica. A aceitação da chave ocorre através 
de uma conexão segura TLS.
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No SecuSUITE as chamadas e mensagens de texto são criptografadas de 
ponta a ponta entre os smartphones das duas partes que se comunicam. A 
comunicação só pode ser descriptografado pelos dispositivos dos usuários 
que participam da comunicação e não na infraestrutura da BlackBerry®.

Mensagens de texto seguras 
No SecuSUITE mensagens de texto são 
criptografadas ponta a ponta entre os 
dispositivos das duas partes. Tal como 
acontece com chamadas seguras, a 
comunicação só pode ser descriptografada 
pelos dispositivos participantes.

› Mensagens protegidas por S/MIME 
Criptografia, utilizando o método de 
Curvas Elípticas Diffie-Hellman.

› As mensagens são transferidas como padrão 
Mensagens SIP através da conexão segura 
TLS através do servidor SIP para o 
destinatário.

› No caso de um contato não disponível 
temporariamente, o servidor 
armazena e envia posteriormente ao 
destinatário.

4   Devido a troca de chaves está acontecendo 
entre um extremo e outro, a infraestrutura 
da BlackBerry nao pode ler ou armazenar 
as chaves mestras da sessão.

5    Depois de uma chamada ser configurada 
através do servidor SIP e a chave de 
sessão ter sido estabelecida, o fluxo de 
voz é criptografado com AES-128 e 
trocado usando SRTP. AES-128
foi escolhido especificamente para esta 
finalidade como padrão do NIST (Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia,) e é 
aprovado pela NATO/OTAN para a 
criptografia de voz.



PORQUE A 
BLACKBERRY 
PARA 
CHAMADAS E 
MENSAGENS 
SEGURAS?
BlackBerry oferece seguran a comprovada, e tem a 
confian a de milhares de empresas em todo o mundo, para 
proteger seus ativos mais importantes - a sua privacidade e 
seus dados de negócios.

› Lider do segmento com mais de 70 certificações 
para atender às suas necessidades de segurança e conformidade

› BlackBerry 10 é aprovado pela NATO/OTAN para 
comunicações classificadas como nível "Restrito" “(BES®10 and 
BlackBerry 10 smartphones foram os primeiros a receber essa 
aprovação)

› 16 dos governos do G20 confiam e usam BlackBerry2

› As maiores 10 firmas de advocacia do mundo confiam e usam BlackBerry2

› 5 das 5 maiores empresas de óleo e gás do mundo confiam e usam BlackBerry2
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PROTECTSOFTWARE.COM.BR
1   BlackBerry 10 v10.3.2 e posteriores recomendáveis,  Android 4.3 e posteriores, 

iOS 7, iOS 8, iPhone 5 and later. 
2   Na data de 14/10/2015 

© 2015 BlackBerry. Trademarks, including but not limited to BLACKBERRY, EMBLEM Design, BBM, BES, 
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