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CRIPTOGRAFIAS
A HORA DE ADOTAR É AGORA
O motivo é simples: a necessidade nunca foi tão grande - e a tecnologia nunca esteve tão disponível

uperficialmente, a cripto-
grafia sempre pareceu
uma escolha óbvia. Para

quê expor informação confidencial
a olhos bisbilhoteiros se você pode
protegê-la embaralhando-a? Po-
rém, apesar de amplamente dispo-
níveis há mais de 10 anos, as tec-
nologias de criptografia demora-
vam a decolar.

Agora, finalmente, este cenário
está mudando. Uma sucessão de
infortúnios expressivos, como lap-
tops roubados, fitas perdidas e pro-
cessos judiciais associados a vulne-
rabilidades de dados, atraiu a aten-
ção dos executivos, e não apenas a 
do analista de TI. Enquanto isso,
fornecedores de hardware e soft-
ware reduziram as barreiras tradi-
cionais à criptografia, incluindo
prejuízo à performance e dificulda-
de de gerenciar chaves.

As empresas com grande volu-
me de dados sigilosos estão come-
çando a migrar de produtos pon-
tuais táticos para "plataformas" de
criptografia de alto nível que forne-
cem serviços para aplicativos, ban-
cos de dados e redes corporativas.
"Estamos implementando uma ar-
quitetura que nos dará a capacida-
de de gerenciar a criptografia com
alta integração em múltiplos siste-
mas operacionais e sistemas back-
end, além de criptografar tudo que
considerarmos sigiloso", diz Har-
vey Ewing, diretor sênior de segu-
rança de TT da Accor North Ameri-
ca. Os dados criptografados po-
dem ser informações pessoais, co-
mo nome, endereço, RG e número
de telefone, dados médicos ou fi-
nanceiros sujeitos a regulamenta-
ções governamentais.

A Accor, que administra cadeias
de hotéis, como Novotel e íbis, uti-
liza o Key Manager da RSA Secu-
rity para gerenciar centralmente as
chaves de criptografia de suas 1,3
mil propriedades. O produto per-
mite que aplicativos diferentes
compartilhem dados criptografa-

dos sem que cada um precise ter
suas próprias chaves. "O servidor
de gerenciamento de chaves é o 
centro de todos os nossos proces-
sos de criptografia e tira de cena o 
gerenciamento de chaves indivi-
duais", explica Ewing.

Um dos maiores problemas da
criptografia foi resolvido na Accor.
O gerenciamento de chaves, além
de complexo e arriscado, represen-
tava um obstáculo significativo à 
ampla adoção da criptografia. A di-
ficuldade surge porque a tecnolo-
gia entra nas empresas "organica-
mente, não estrategicamente", diz

Jon Oltsik, analista do Enterprise
Strategy Group. "Muita gente ain-
da terá dificuldade para lidar com
isso nos próximos dois a três anos."

Oltsik prevê que unidades de
disco rígido e de fita, novas versões
de software de banco de dados en-
tre outros produtos vão acabar in-
corporando funções de criptogra-
fia, e as empresas vão adotá-los
uma de cada vez." Se não for assim,
de repente você se vê com cinco
sistemas de gerenciamento de
chaves e todos os tipos de comple-
xidades", observa o analista.

O gerente de segurança de TI

Marc Massar conta que sua empre-
sa - que ele preferiu não identificar
- processa mais da metade de to-
das as transações de cartões ao re-
dor do mundo. Durante muitos
anos, a empresa protegeu as tran-
sações com produtos de escopo li-
mitado, que executam tarefas es-
pecíficas como criptografar uma
senha em um caixa eletrônico. Es-
tes produtos são desenvolvidos pa-
ra proteger "dados em movimen-
to", segundo Massar.

Existem várias maneiras de
criptografar dados em movimento:
Secure Sockets Layer (SSL) para a 
internet e o padrão IPsec para "tu-
nelamcnto", ou seja, criação de um
túnel seguro em uma rede não se-
gura."Estes tipos de produtos estão
bem estabelecidos e prepararam o 
caminho para o comércio eletrôni-
co muitos anos atrás, principal-
mente SSL", diz Massar.

Hoje, é menos comum as em-
presas criptografarem "dados em
repouso" - em servidores, des-
ktops, laptops e fitas de backup.
Mas, recentemente, proteger ar-
quivos e bancos de dados tornou-
se o foco dos projetos de criptogra-
fia em muitas empresas. Massar,
por exemplo, implementou uma
ferramenta de criptografia dedica-
da da Ingrian Networks que fica
entre aplicativos e bancos de da-
dos. O hardware e o software são
ajustados especialmente para pro-
cessos criptográficos que depen-
dem de computação intensiva.

O especialista usa os dispositi-
vos da Ingrian para aplicar um dos
princípios básicos da criptografia
de dados cm repouso. "Pense em
uma informação como tendo um
ciclo de vida", diz."Quero protegê-
la o mais próximo possível de seu
ponto de origem de forma que já
possa criptografá-la ao entrar no
meu primeiro sistema."

Se Massar quiser afunilar a in-
formação para um sistema back-
office, ela permanecerá criptogra-

fada. E, se precisar fazer um backup
em fita, também. "Estamos im-
plantando primeiro para os siste-
mas baseados na internet porque é 
onde há maior risco", acrescenta
Massar. Mas a meta é ter um servi-
ço de criptografia para que os de-
senvolvedores de aplicativos não
sejam obrigados a criar uma nova
rotina de criptografia toda vez que
uma informação sigilosa é obtida.

Massar admite, no entanto, que
esta criptografia abrangente e alta-
mente integrada é mais fácil de
imaginar do que fazer. Ele tem
mais de mil sistemas sujeitos às di-
retrizes de criptografia do Payment
Card Industry Data Security Stan-
dard, o que "exige muitas decisões
arquiteturais".

As organizações que estão ade-
rindo à criptografia da informação
em repouso naturalmente se con-
centram nos dados mais vulnerá-
veis. Há pouco tempo, uma empre-
sa de serviços de informática esta-
beleceu a política de criptografar as
unidades de disco em todos os lap-
tops com o Whole Disk Encryption
da PGP, conta Lawrence Hale,
chief information securitv officer
(CISO), solicitando que seu em-
pregador não fosse mencionado.

RISCOS PARA O DESEMPENHO

Com freqüência, as empresas re-
sistem a criptografar grandes volu -
mes de dados porque os algorit-
mos matemáticos utilizados para
criptografar e descriptografar de-
mandam computação intensiva.
De acordo com Hale, pode levar de
seis a oito horas para criptografar
um disco rígido de 60GB a 80GB
desde o começo. Mas é um traba-
lho realizado uma vez para cada
disco. Depois de pronto, a cripto-
grafia e descriptografia cotidianas
incrementais ocorrem em back-
ground, de forma imperceptível.

Embora a Lei de Moore tenha
fechado grande parte da ferida da
criptografia, um servidor que pro-
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