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Como aconteceu com muitas tecnologias 
de segurança de TI, a encriptação sofreu uma 
reinvenção.

Muitas vezes tida como uma solução invisí-
vel, a encriptação por muitos anos ofereceu, por 
meio de empresas como a PGP, uma maneira de 
proteger dados tanto armazenados, quanto os 
que viajam pela rede.

Até hoje, os maiores desenvolvimentos de en-
criptação são para e-mail, que conquistou terreno 
no SMB e nos clientes finais com produtos como 
PGP Whole Disk Encryption e PGP Universal Ga-
teway Email e Desktop E-mail.

Entretanto, a ascensão de novos aparelhos 
móveis, regulamentações de conformidade e tec-
nologias em nuvem geraram base para a encripta-
ção renascer, ao mesmo tempo em que trilha um 
caminho para que os canais possam ter novos tipos 
de conversas com os clientes finais.

De forma geral, analistas e outros especialistas 
do mercado concordam que o crescimento poten-
cial da encriptação está preparado para uma virada. 
Estudos mostram que os dados sensíveis e financei-
ros estão muito mais vulneráveis na medida em que 
mais informação é armazenada em aparelhos mó-
veis, como laptops e smartphones. Segundo o Gar-
tner, um laptop é furtado a cada minuto, enquanto 
25% de todos os usuários de PC sofrem com perdas 
de dados a cada ano.

“Há um interesse crescente na encriptação. 
Muitas empresas perceberam como estão vulne-
ráveis em relação a dados online,” diz Tim Mat-
thews, diretor de marketing de produto da Syman-
tec, ex-PGP. “Há um crescimento no número de 

consumidores preocupados com sua privacidade, 
com informações de propriedade intelectual e com 
a necessidade de manter seus dados seguros.”

Ao mesmo tempo, o anuário da Ponemon Ins-
titute “O Custo da Violação de Dados”, que mostra 
uma pesquisa lançada em janeiro de 2010, deter-
minou que os usuários finais que tiveram violação 
de dados pagarão em média US$ 204 por registro, 
o que abrange um custo de mais de US$ 6 milhões. 
Além disto, 36% de todas as violações estudadas 
envolveram perda, extravio ou roubo de laptops 
ou outros equipamentos móveis, como smartpho-
ne ou laptops, enquanto que os aparelhos móveis 
roubados aumentaram o custo para US$ 224 por 
registro comprometido.

“Não é apenas um valor agregado. Encrip-
tação é uma necessidade,” diz Luigi Giovannetti 
co-fundador e vice-presidente da CPU Sales and 
Services, Woburn, Massachusetts. “Acredito que 
seja preciso ter algum conhecido que tenha tido 
um problema sério, para as pessoas acharem que 
pode acontecer com elas. As pessoas aprendem da 
maneira mais difícil.”

É aí que entra o canal. Um grande número de 
novas tecnologias torna acessíveis muitas oportu-
nidades para os desenvolvedores de sistemas e para 
as revendas.

Especialistas dizem que a proliferação de 
tecnologias móveis nos escritórios, como laptops 
e smartphones – especialmente aparelhos de uso 
pessoal – vai propiciar o crescimento da encripta-
ção. Por si só, os especialistas dizem que a encrip-
tação móvel está ainda no início de sua curva de 
crescimento.

Além dos pendrives e dos laptops, a encrip-
tação para aparelhos móveis provavelmente vai 
crescer entre os usuários de smartphones, como 
Droides, iPhones e BlackBerrys, pois cada vez mais 
confiam em seus aparelhos móveis pessoais para o 
uso no trabalho.

“As coisas estão se tornando cada vez mais 
portáteis atualmente, então há a necessidade de 
se ter encriptação portátil pronta para ser utliliza-
da, em qualquer lugar no mundo,” observa Jordan 
Grill, gerente de desenvolvimento de produto da 
ENC Security Systems, que recentemente lançou 
a plataforma de software EncryptStick, elaborada 
para armazenar arquivos importantes dentro de 
um número ilimitado de encriptações em qualquer 
tipo de hard drive, pendrives e servidor de rede.  

“Os pendrives são a ponta do iceberg dos 
aparelhos portáteis. Nos Blackberrys, muitas das 
informações não são encriptadas. Se documentos 
importantes não estão totalmente seguros, você é 
o responsável por isto,” diz Grill.

Subsequentemente, o IDC projeta que o mer-
cado de encriptação provavelmente vai alcançar 
US$ 1,7 bilhão no ano 2013, impulsionado em par-
te por uma grande quantidade de leis de proteção 
de dados como HITECH, HIPAA (ambos decretos 
de regulamentações sobre segurança norte-ameri-
canas) e a UK Data Protection Acts (decreto de re-
gulamentação de segurança do Reino Unido), que 
exigem das empresas a encriptação de informações 
sensíveis e o apoio aos padrões de privacidade. 
Pensando no futuro, o acordo aparenta ser um 
componente essencial para o futuro crescimento 
da encriptação, dizem os especialistas.  

A CHAVE DA 
para os canais de customização de software



63

Por Stefanie Hoffman CRN EUA
editorialcanal@itmidia.com.br

“Há muito mais processos legislativos que 
instruem o uso de encriptação se quiserem 
ficar livres de ações judiciais,” diz Matthews, 
da Symantec. “Esta situação já chamou muito 
mais atenção e provavelmente levará a um cres-
cimento maior. É uma tendência mundial.”

“Há discussões sobre leis federais. Pro-
vavelmente será uma tendência para muitos 
anos,” diz Matthews. “Há uma grande oportu-
nidade para os canais trazerem soluções para 
as empresas, principalmente para as menores 
que não possuem uma equipe especializada 
em segurança internamente na empresa. In-
dependente da lei, não importa se você está 
na lista do Fortune 50 ou se está lutando para 
iniciar um negócio; se você tiver uma violação 
de dados, será multado e esta multa pode ser 
significativa.”

Além da enxurrada de tecnologia de en-
criptação, os canais dizem que muito de seu 
crescimento será desenvolvido por uma edu-
cação ampla e discussões que envolvem trata-
mentos de segurança, violação de dados e re-
gulamentações.

“Não é com apenas uma venda que consigo 
resolver todos os seus problemas. Não existe um 
software que resolva tudo sozinho. É um proces-
so,” diz Giovannetti.

O crescimento iminente da encriptação foi 
reforçado quando a Symantec adquiriu a PGP 
e a GuardianEdge por US$ 300 milhões e US$ 
70 milhões respectivamente, dando à gigante de 
segurança um grande salto no mercado com seu 
último lançamento de acesso a encriptação de 

full-disk, e-mail de mídia removível, pastas de 
arquivos e smartphones. 

Apesar das ofertas da solução estarem cada 
vez mais consolidadas entre as grandes empresas 
de segurança, alguns parceiros reclamam que a 
encriptação provavelmente permanecerá como 
um produto isolado, em vez de serem agrupados 
em suítes maiores de segurança.

Leo Bletnitsky, CEO da Las Vegas MedIT, 
comenta que os clientes não estão dispostos a 
pagar muito caro para incluir a encriptação nos 
produtos existentes de segurança e que “acaba 
sendo um produto em separado, ou até mesmo 
um fornecedor completamente distinto”.

“Há muitos fabricantes, como a Trend Mi-
cro, que possuem soluções de gateway com en-
criptação (encriptação para gateways de e-mail). 
Mesmo assim, são produtos isolados, não inte-
grados com o antivírus,” diz Bletnisky. “Não sei 
se as pessoas estarão dispostas a pagar mais por 
isto. Não acredito que existam muitos clientes.”

Entretanto a versatilidade da encriptação 
como um produto isolado pode ser mais forte nos 
nichos verticais e terá um crescimento na medida 
em que se torna mais customizado para estar de 
acordo com as crescentes e restritas exigências das 
legislações, como o Payment Card Industry Data 
Security Standard (PCI DSS), introduzido pelas 
empresas e processadoras de cartão de crédito.  

Uma solução da empresa de seguros Trus-
twave preenche esta lacuna com uma solução 
de encriptação de ponta a ponta recém-lançada, 
que é focada nos comerciantes e que, entre ou-
tras coisas, encripta dados do número do cartão 

de crédito e dados de rastreamento na tarja mag-
nética durante toda a operação.

E como todo o resto, a nuvem terá um gran-
de e inevitável papel no futuro das tecnologias 
de encriptação. As soluções de encriptação usa-
das em nuvem já estão no mercado. Uma destas 
soluções é feita pela Beachhead Solutions, que 
recentemente lançou uma encriptação de PC e 
uma ferramenta de segurança usada e gerencia-
da inteiramente por meio de nuvem, como uma 
subscrição ou serviços gerenciados ofertados por 
meio de MSPs (provedores de serviços gerencia-
dos, na sigla em inglês) revendedores.

Até agora, o maior uso de encriptação em 
nuvem é por meio de segurança de e-mail, 
proteção de backups e drives compartilhados 
em nuvem.

Os especialistas em segurança informam 
que outros usos de encriptação de SaaS pro-
vavelmente irão expandir à medida em que as 
tecnologias de nuvem forem mais adotadas. No 
futuro, a nuvem poderia provavelmente ser a fer-
ramenta usada para encriptar todas as informa-
ções default e então decriptá-las quando houver 
necessidade de usá-las, dizem os especialistas. 
Entretanto, as soluções prontas para uma en-
criptação default estão muito longe de sua forma 
mais simples, diz Matthews. 

“Esta ideia de encriptação está sendo mais 
difundida. Não apenas encriptação em laptop, 
mas como posso fazer com que a encriptação se 
torne mais comum, por default?” o empresário 
questiona. “Esta é uma visão futurística que vai 
funcionar muito bem com a nuvem.”

SEGURANÇA
Ofertas de encriptação dão uma opção segura a 
desenvolvedores de sistemas

Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 316, p. 62-63, 1ª quinzena out. 2010. 




