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Assim como as cartas são envelopadas, todos os e-mails devem ser criptografados. Essa é a 
opinião do especialista em segurança, Phil Zimmermann, que ganhou notoriedade ao criar o 
famoso PGP (Pretty Good Privacy), programa que se tornou padrão mundial de criptografia para 
troca de mensagens por e-mail.  
 
Para o especialista em segurança, a criptografia no e-mail deveria ser algo natural. No entanto, 
quando isso deverá se tornar realidade é uma incógnita, pois vai depender do interesse de cada 
empresa. "Pode ser daqui a cinco, dez ou cem anos", diz ele sem, no entanto, arriscar um palpite 
ou data.  
 
Zimmermann esteve pela primeira vez no Brasil na semana passada participando do Info CIO 
Meeting, evento organizado pela revista Info Corporate, do grupo Abril. Em um hotel em uma das 
várias praias do Recife, em Pernambuco, Zimmerman tinha como platéia 80 principais executivos 
de tecnologia (CIO) das maiores empresas brasileiras, ou seja, a elite do setor de tecnologia da 
informação (TI). De acordo com a organização, o evento reuniu 36% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro.  
 
Zimmermann não deixa de ser uma figura polêmica. Por ter criado o PGP, ele chegou a ser alvo 
de uma investigação criminal que durou três anos, porque ele defendia o direito de exportação do 
software, mas o governo o acusava de violar restrições legais. "Em 1996 o caso foi arquivado", diz 
ele. Depois disso, Zimmermann criou a PGP Inc. A empresa foi comprada, em 1997, pela Network 
Associates Inc. (NAI), uma das maiores fabricantes de software de segurança do mundo, e onde o 
especialista de segurança trabalhou como executivo sênior durante três anos. Em agosto de 2002, 
a PGP passou a se chamar PGP Corporation e nela Zimmermann permanece como conselheiro e 
consultor. E atualmente ele costuma prestar serviços a empresas como as de telefonia para que 
haja mais segurança nos sistemas de telecomunicações, tanto de voz como de dados. "A 
criptografia nesse caso garante maior privacidade e segurança", diz ele.  
 
A teoria do envelopamento dos e-mails vai mais além. Zimmermann lembra que com um único 
servidor Proxy é possível determinar se todos os e-mails podem ser criptografados. "Isso chega a 
ser mais simples do que selecionar os e-mails que precisam ser criptografados, como é feito 
atualmente", diz.  
 
No entanto, ele lamenta que a preocupação maior dos CIOs nos Estados Unidos não é com a 
criptografia. Diante dos recentes ataques de vírus e vermes como Blaster e SoBig, principalmente, 
nos Estados Unidos, as empresas estão gastando verdadeiras fortunas para evitar maiores 
prejuízos com essas pragas virtuais.  
 
Os sistemas operacionais da Microsoft são os mais atacados, lembra ele. "Existem duas razões: a 
base de computadores é muito grande e, portanto, o impacto é maior; e o Windows é mais 
vulnerável do que o sistemas abertos", diz ele, que é um usuário Mac. "Eu não tenho esse tipo de 
preocupação", diz.  
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