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A PKI está no centro de praticamente todos os aspectos da tecnologia. 
Ela é fundamental para a autenticação e o acesso de usuários, servidores, 
dispositivos, IoT, serviços e aplicativos de DevOps, assinatura digital  
de documentos e muito mais.

No entanto, gerenciar a PKI manualmente está se tornando impossível.  
O número de certificados de PKI que as empresas precisam gerenciar cresceu 
em 43% ao ano, segundo um estudo recente da Ponemon1. Acrescente os 
períodos de validade cada vez mais curtos e o cenário está pronto para que as 
empresas se vejam sobrecarregadas pelo gerenciamento de certificados  
de PKI.

Para entender melhor como as empresas estão lidando com esse desafio,  
a DigiCert encomendou uma pesquisa à ReRez Research de Dallas, Texas,  
com gerentes de TI responsáveis pelo gerenciamento de PKI de 400 empresas 
no mundo todo. De forma geral, os resultados indicam um cenário de caos com 
os certificados de PKI e também mostram como as melhores organizações  
se encarregam do gerenciamento da PKI.

1 Estudo de tendências globais de PKI e IoT em 2020 (Ponemon)
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O QUE É A AUTOMAÇÃO DE PKI?
Definimos a automação de PKI para os entrevistados da pesquisa como 
incluindo os seguintes aspectos:

• Descoberta dos certificados digitais existentes
• Emissão de novos certificados digitais
• Renovação de certificados digitais prestes a expirar
• Revogação de certificados digitais quando necessário
• Automação da assinatura de código
• Processo de registro de certificados de cliente
• Verificação de identidades (p. ex., para assinatura de documentos)
• Automação de atividades de provisionamento estendidas,  

como a entrada no LDAP e no Exchange
• Outras atividades de manutenção relacionadas ao gerenciamento 

da PKI
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A empresa típica em nosso estudo agora gerencia mais de 50.000 certificados. 
Os tipos mais comuns são os certificados de usuário e de servidor, seguidos 
por certificados de servidores Web, dispositivos móveis e e-mail. As empresas 
gerenciam 1/3 mais de certificados públicos (aqueles emitidos por Autoridades 
de Certificação ou CAs públicas), do que certificados privados,  
que são emitidos por uma CA privada interna.

Esse é um aumento drástico em relação a anos anteriores, e existem inúmeros 
indícios de que as empresas vêm enfrentando dificuldades para gerenciar  
a carga de trabalho. Na verdade, 2/3 enfrentaram paralisações causadas pela 
expiração inesperada de certificados. 1/4 empresas passou por esse tipo de 
problema cinco ou seis vezes apenas nos últimos seis meses.

Por quê? Parte do motivo é a maior carga de trabalho. Quase 2/3 das empresas 
estão um pouco a muito preocupadas com o tempo gasto no gerenciamento de 
certificados. No entanto, também existe um problema  
de falta de visibilidade. 37% das empresas usam mais de três departamentos 
para gerenciar certificados, levando a confusões. A empresa típica afirma que 
até 1.200 dos certificados na verdade não são gerenciados; quase metade das 
empresas, ou 47%, afirma que costumam descobrir certificados “intrusos” – 
implementados sem o conhecimento ou gerenciamento da TI. Uma solução 
óbvia para esses problemas é a automação da PKI. Por isso, investigamos o 
quanto as empresas estão envolvidas com  
a automação da PKI.

Hoje, as empresas tipicamente gerenciam 

mais de 50.000 certificados.
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O CRESCIMENTO RÁPIDO DA PKI 
ESTÁ GERANDO DESORDEM

PREOCUPAM-SE COM 
O TEMPO NECESSÁRIO 
PARA GERENCIAR 
CERTIFICADOS

ENCONTRAM 
CERTIFICADOS INTRUSOS 
COM FREQUÊNCIA

TÊM 3 OU MAIS 
DEPARTAMENTOS 
QUE GERENCIAM 
CERTIFICADOS

ENFRENTOU 5-6 PARALISAÇÕES RELACIONADAS À PKI NOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES



91% DA EMPRESAS QUEREM A AUTOMAÇÃO DA PKI
Os resultados de nossa pesquisa mostraram que a maioria das empresas (91%) está, no mínimo, debatendo a automação da PKI. Somente nove por cento afirma 
que não está tratando da automação da PKI nem tem planos para isso. A maioria das empresas, ou 70%, espera implementar uma solução em até 12 meses. Um 
quarto está em um estágio de implementação ou talvez tenha até mesmo finalizado a implementação de uma solução. Mas não é fácil. Os desafios citados pelas 
empresas incluem o alto custo da automação, complexidade, problemas de conformidade e resistência da equipe e da diretoria à mudança.

Motivos comuns por que as empresas 
estão adotando a automação da PKI: 

1. Certificados intrusos

2. Preparação para a computação  
      pós-quântica

3. Períodos de validade  
      de certificados cada vez   
      mais curtos, o que aumenta  
      explosivamente as cargas  
      de trabalho

4. Aumento rápido do número  
 de certificados gerenciados

5. Tendências de trabalho remoto

Problemas de segurança que levam  
as empresas a automatizar:

1. Lentidão no provisionamento  
     de novos certificados

2. Tendência a configurar  
     certificados incorretamente

3. Equipe sobrecarregada

4. Excesso de certificados intrusos

5. Expiração de certificados   
 ignorada

6. Atraso ou ausência  
     de revogação de certificados  
     quando necessário

Os custos negativos de não 
automatizar a PKI:

1. Questões de conformidade

2. Questões de segurança

3. Custo

4. Inatividade

5. Insatisfação de clientes  
     ou funcionários

As empresas que implementam  
a automação da PKI querem:

1. Melhorar a segurança

2. Melhorar a conformidade

3. Ficar mais ágeis

4. Melhorar a produtividade

5. Reduzir a inatividade  
      e os custos.

TENDÊNCIAS DIFICULDADES PREJUÍZOS METAS
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O MELHOR E O PIOR DESEMPENHO
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Fizemos uma série de perguntas para determinar o grau de sucesso de cada entrevistado em uma variedade de métricas de PKI:

• Evitar inatividade causada pela expiração inesperada de certificados
• Revogar certificados rapidamente, quando necessário
• Gerenciar certificados digitais com eficiência
• Minimizar riscos de segurança devido ao gerenciamento inadequado dos certificados
• Enfrentar questões de conformidade devidas ao gerenciamento inadequado dos certificados
• Evitar certificados intrusos o máximo possível
• Cumprir SLAs relacionados à PKI
• Emitir e revogar certificados da PKI oportunamente

Atribuímos um valor a cada pergunta com base em seu desempenho – positivo ou negativo. Depois, somamos os pontos.

Para identificar diferenças de desempenho, dividimos os entrevistados em três grupos:

Depois, comparamos os líderes e os retardatários para investigar suas diferenças e descobrir o que os líderes faziam diferente.

 LÍDERES
As organizações que tiveram  
a melhor pontuação nas métricas 
listadas acima.

RETARDATÁRIOS 
As organizações que tiveram  
a pior pontuação nas métricas  
listadas acima.

MEDIANOS
As organizações que tiveram uma 
pontuação média nas métricas  
listadas acima.2 3



Os entrevistados foram francos a respeito dos desafios de gerenciamento  
de PKI que enfrentam. Eles encontram certificados intrusos, enfrentam 
falhas com a expiração inesperada de certificados e uma variedade de outros 
problemas. No entanto, nem todas as empresas encontram o mesmo nível  
de problemas. Dividimos as respostas em três níveis e comparamos o nível 
mais alto e o inferior. As diferenças foram impressionantes.

Sem sombra de dúvida, o desempenho dos líderes é muito melhor. 1/3,  
ou 33%, tem mais probabilidade de dizer que a automação da PKI importa. Os 
líderes são duas ou três vezes melhores em:

• Minimizar os riscos de segurança da PKI 
• Evitar inatividade relacionada à PKI
• Minimizar certificados intrusos
• Cumprir SLAs relacionados à PKI 
• Gerenciar certificados digitais 
• Emitir e revogar certificados
• Garantir a conformidade

Por outro lado, os retardatários enfrentam graves consequências devido à sua 
falta de habilidade com o gerenciamento de certificados de PKI. Elas incluem:

• Questões de conformidade
• Questões de segurança
• Perda de produtividade
• Atrasos
• Excesso de trabalho
• Perda de clientes 
• Perda de receitas 

Então, o que torna uma organização um líder? Existem lições a aprender com 
esses líderes em PKI?

LIDERAR X FRACASSAR
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Os líderes em PKI estão duas vezes mais preocupados com o tempo necessário para gerenciar certificados de PKI. Isso mantém seu foco no gerenciamento da 
PKI. Em segundo lugar, eles se preocupam mais com os certificados intrusos. Em terceiro, os líderes acreditam que a automação da PKI é importante para o futuro 
da organização. Talvez por isso eles tenham uma probabilidade seis vezes maior de já ter implementado a automação da PKI. Então quais são as lições e o que 
você deve fazer diferente?

Quando examinamos os dados, observamos algo interessante. 
Descobrimos que grupos que, no papel, deveriam ter mais facilidade para 
gerenciar certificados de PKI na verdade enfrentavam mais dificuldades 
com o gerenciamento.  

Por exemplo, as empresas que gerenciam o menor número  
de certificados tinham muito mais probabilidade de enfrentar falhas 
causadas pela expiração inesperada de certificados. Elas também  
tinham um desempenho uniformemente pior segundo um conjunto  
amplo de métricas de gerenciamento de PKI.  

Isso fez com que essas empresas com “certificados de PKI de baixo 
volume” se preocupassem bem mais com o gerenciamento da PKI, 
embora elas gerenciassem muito menos certificados do que empresas 
com grandes volumes. Por exemplo, as empresas de baixo volume 
tinham quase 50 por cento mais probabilidade de afirmar que se 
preocupavam com o tempo necessário para gerenciar certificados 
de PKI. Elas também têm quase o dobro de seus certificados em um 
programa de automação de PKI.

À primeira vista, isso pode parecer um paradoxo. A realidade, porém,  
é que essas empresas de baixo volume simplesmente estão menos 
avançadas em termos de gerenciamento de PKI. Enquanto as empresas 
de alto volume que costumam gerenciar mais de 100.000 certificados 
estão extremamente avançadas no seu gerenciamento de certificados  
de PKI, a situação das empresas de baixo volume é como o Velho Oeste  
– não há regras, e cada um gerencia certificados à sua maneira.

CARACTERÍSTICAS DA LIDERANÇA EM AUTOMAÇÃO DE PKI

O EFEITO VELHO OESTE
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PARA EMPRESAS DE BAIXO 
VOLUME, É COMO O VELHO 
OESTE – NÃO HÁ REGRAS, 
E CADA UM GERENCIA 
CERTIFICADOS À SUA MANEIRA.



Outro resultado interessante é a diferença entre as empresas mais 
preocupadas com o gerenciamento de certificados de PKI. Descobrimos 
que as empresas preocupadas na realidade tinham menos problemas, 
mas subjetivamente se consideravam em piores condições.

Considere, por exemplo, as empresas com mais probabilidade de afirmar 
que consideram o gerenciamento de PKI um desafio. Essas empresas 
tinham três a cinco vezes mais probabilidade de afirmar que estavam  
um pouco a extremamente preocupadas em áreas como a velocidade  
de emissão de novos certificados, a configuração incorreta de certificados 
e a descoberta de certificados intrusos, além de outros problemas  
de certificados.

Ainda assim, elas também relataram muito menos certificados intrusos 
(apenas dois terços das empresas que não se preocupavam). Elas 
também enfrentaram muito menos falhas relacionadas a expirações 
acidentais dos certificados (uma única falha nos seis meses anteriores, 
em comparação a três a cinco falhas entre as empresas que não se 
preocupavam.)

Esse fenômeno é comum em pesquisas relacionadas à segurança.  
O que ocorre é que as empresas que prestam mais atenção são as mais 
conscientes de suas dificuldades e seus erros e, portanto, tendem a se 
avaliar com mais rigidez do que aquelas que não se preocupam tanto. 
Contudo, ao prestar mais atenção, na verdade elas se saem muito melhor 
do que as outras.

O PARADOXO DA AUTOAVALIAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DA LIDERANÇA EM AUTOMAÇÃO DE PKI
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Os líderes em gerenciamento de PKI também mostraram ser muito mais responsáveis por seus inventários de certificados, inversamente classificando a si 
próprios como em piores condições do que seus colegas menos preocupados. Entretanto, essas mesmas organizações relataram menos certificados intrusos ou 
falhas relacionadas a certificados, comprovando que, na verdade, estavam se saindo muito melhor do que imaginavam.

AS EMPRESAS PREOCUPADAS  
COM O GERENCIAMENTO  
DE CERTIFICADOS DE PKI NA 
VERDADE TINHAM MENOS 
PROBLEMAS, MAS SUBJETIVAMENTE 
SE AVALIARAM COMO EM PIORES 
CONDIÇÕES.



O uso da automação em seu catálogo de certificados PKI traz benefícios significativos em um cenário marcado por períodos de validação mais curtos, padrões 
de criptografia em evolução e uma adoção mais ampla de certificados digitais nos processos de negócios em toda a organização.  Mas o que as empresas 
devem considerar ao embarcar em iniciativas de automação?  Esta é uma lista de verificação das etapas em que a automação pode auxiliar os objetivos de 
gerenciamento de certificados.

NOSSAS RECOMENDAÇÕES

GERENCIAMENTO DE CERTIFICADOS

IDENTIFICAR

IDENTIFICAR

CORRIGIR

ADOTAR

PROTEGER

MONITORAR

MONITORAR

AUTOMAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO DE CERTIFICADOS
FLUXOS DE TRABALHO DE 
CERTIFICADOS COMUNS

• Servidores Web
• Gerenciamento e identificação   

de dispositivos
• Assinatura de código
• Assinaturas digitais
• Identidade e acesso
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Identifique e crie um inventário 
do cenário de certificados.

Identifique fluxos de trabalho de 
certificados não gerenciados ou 
manuais.

Corrija chaves e certificados que 
não estejam em conformidade 
com a política corporativa.

Adote a automação com um 
software que centraliza e 
gerencia fluxos de trabalho de 
certificados.

Proteja com as práticas 
recomendadas de emissão 
e revogação. Padronize e 
automatize o registro, a 
emissão e a renovação.

Monitore com visibilidade e 
controle centralizados.

Monitore as novas mudanças. 
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Converse com um especialista em automação de PKI da DigiCert para avaliar as necessidades da sua organização e conversar sobre soluções personalizadas. 
Saiba mais sobre como iniciar a automação de suas implantações de PKI aqui.
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