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O estudo, que ouviu mais de 4 mil profissionais de TI em sete países, mostra que a abordagem 

para criptografia varia muito. 

 

Questionados sobre o uso de serviços externos baseados em nuvem para dados sensíveis ou 

confidenciais, cerca de metade dos profissionais de TI e de segurança ouvidos para a 

elaboração da pesquisa "Criptografia na Nuvem", feita pelo Instituto Ponemon, disseram que já 

fazer uso deles - mas suas abordagens para a criptografia dos dados na nuvem variam 

amplamente. 

 

Publicado esta semana, o estudo ouviu mais de 4 mil profissionais de TI em sete países, 

incluindo o Brasil. Cerca de 38% dos entrevistados disseram que suas organizações usam 

criptografia de dados apenas nas transferências  de informações confidenciais para a nuvem. 

Outros 35% disseram que suas organizações criptografam os dados antes que sejam 

transmitidos ao provedor na nuvem para que ele permaneça criptografado dentro da nuvem. 

Já 27% responderam que suas organizações executam a criptografia dentro do ambiente de 

nuvem, sendo que 16% deles o fazem seletivamente, criptografando a camada de aplicação, e 

11% deixando o servidor de nuvem criptografar os dados armazenados como um serviço. 

 

Quando se trata da questão do gerenciamento de chaves de criptografia quando os dados 

sensíveis ou confidenciais são transferidos para a nuvem, 36% dos entrevistados disseram que 

sua organização é responsável por gerenciar as chaves; 22% que o provedor de nuvem é o 

principal responsável pelo gerenciamento de chaves de criptografia; outros 22%,  que um 

terceiro, independente no papel de um prestador de serviços, é o maior responsável pelo 

gerenciamento de chaves. 

 

"Mesmo nos casos em que a criptografia é realizada fora da nuvem, mais da metade dos 

entrevistados entregam as chaves", diz o relatório da pesquisa,  patrocinada pela Thales e-

Security, e que também incluiu profissionais dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, 

Austrália e Japão. 

 

A tendência de transferir dados sensíveis ou confidenciais para ambientes em nuvem parece 

ser crescente, de acordo com a pesquisa, com um terço dos entrevistados dizendo que 

também pretendem transferir dados sensíveis ou confidenciais para a nuvem nos próximos 

dois anos. 

 

Uma descoberta feita na pesquisa apresenta um contraste surpreendente com as noções mais 

comuns aceitas de serviços em nuvem e segurança. "As empresas com as características que 

indicam uma forte postura de segurança em geral parecem mais propensas a transferirem 

informações sensíveis ou confidenciais a um ambiente de nuvem do que as empresas que 

parecem ter uma postura mais fraca em relação à segurança", afirma o relatório.  

 

"Em outras palavras, as empresas que entendem de segurança parecem estar dispostas e 

capazes a tirar proveito da nuvem. Esta constatação entra em desacordo com a ideia comum 

de que organizações que se preocupam mais com a segurança são mais céticas em relação à 

segurança na nuvem e que são as organizações menos preocupadas com a segurança que 

estão dispostas a ignorar uma notada falta de segurança ". 

 

Fonte: CIO [Portal]. Disponível em:  

<http://cio.uol.com.br/noticias/2012/08/09/cerca-de-metade-das-organizacoes-

usa-servicos-em-nuvem-para-dados-sensiveis/>. Acesso em: 9 ago. 2012. 
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