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A promessa e o perigo
da computação quantum

METODOLOGIA
A DigiCert encomendou à ReRez Research, de Dallas, Texas,
uma pesquisa com profissionais de TI de 400 empresas com mil
funcionários ou mais nos EUA, na Alemanha e no Japão.
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DIRETOR DE TI 38%
GENERALISTA DE TI 26%
SEGURANÇA DE TI 20%
OUTRO 16%

A pesquisa concentrou-se em quatro setores principais:

SAÚDE

TRANSPORTES

No entanto, nem tudo na computação quantum virá para o bem. A NIST
e vários outros líderes preveem que os computadores quantum do futuro
serão capazes (provavelmente na próxima década) de quebrar os algoritmos
de criptografia mais sofisticados de hoje, acarretando graves problemas de
segurança.
Antes disso, o setor precisará ter desenvolvido novos algoritmos de criptografia
capazes de enfrentar as ameaças da computação quantum. Esses algoritmos
são conhecidos como Criptografia Pós-quantum (PQC, Post Quantum
Cryptography). A PQC, porém, não é a resposta completa.

Os entrevistados foram divididos em diretores de TI,
gerentes de segurança de TI e generalistas de TI.

FINANCEIRO

A IBM foi a primeira empresa do mundo a lançar um computador quantum
comercial baseado em circuitos, o IBM Q System One, em janeiro de 2019.
Embora a disponibilidade comercial de computadores quantum ainda
esteja distante, muitas pessoas estão entusiasmadas com a promessa da
computação quantum de atender a vários problemas difíceis demais para os
computadores digitais atuais. Aprendizado de máquina, ciências médicas
e física de partículas são os principais exemplos de campos em que a
computação quantum deve inovar.

INDÚSTRIA

Pense na IoT, por exemplo. PQC é o termo usado pelo setor para descrever
algoritmos que poderão enfrentar os ataques de computadores quantum.
No entanto, empresas com dispositivos e aplicativos IoT com ciclos de vida
longos poderão ver seus produtos operando no mundo depois que os primeiros
computadores quantum se tornarem uma ameaça, e assim esses produtos
outrora seguros se tornarão um risco. Um exemplo são os automóveis com
sensores, computadores de bordo e conexão à internet. Se estratégias à prova
do quantum não forem implementadas na fabricação desses dispositivos e
produtos hoje, eles poderão vir a ser violados no futuro.
Para ficarem totalmente protegidas, as empresas precisam começar a tratar
a ameaça da computação quantum hoje mesmo. Mas como elas devem se
preparar? E o que devem fazer? O quanto as empresas sabem sobre a PQC?
Para explorar essa e outras dúvidas sobre a PQC, a DigiCert, a principal
fornecedora mundial de certificados TLS/SSL e outros certificados digitais para
sites, aplicativos empresariais e IoT, encomendou a Pesquisa de PQC de 2019.
Os resultados representam uma chamada à ação para o setor.

Ampla conscientização sobre a PQC,
mas confusão no estágio inicial

71%

De forma geral, a TI empresarial está ciente do termo PQC. Sete em dez entrevistados se
dizem “um pouco” a “completamente” cientes da PQC, mas isso não é tudo. Fizemos uma
pergunta de acompanhamento para testar se eles realmente entendem o significado da PQC.
Menos de dois terços conhecia a definição correta.
O mais revelador é que 59 por cento alegam estar implantando certificados híbridos (PQC
+ RSA/ECC), algo improvável já que a disponibilidade de certificados PQC está limitada a
situações de teste inicial.
No entanto, isso não é surpresa, já que a PQC é nova e as pessoas ainda estão aprendendo
seu significado e como reagir a ela. Essa situação é semelhante à pesquisa de 2012 que
concluiu que mais da metade das pessoas acreditava que uma “tempestade” afetaria a
“computação em nuvem”1. Embora estivessem claramente confusas, elas conheciam
a computação em nuvem, e sua confusão não durou muito tempo. Hoje, o mercado da
computação em nuvem movimenta US$ 214 bilhões em todo o mundo.
O que está evidente é que a computação quantum ocupa os pensamentos de muitas
pessoas e afeta sua mentalidade atual e futura. Este estudo investiga como os profissionais
de segurança planejam lidar com as ameaças da computação quantum para a criptografia.

“Ainda estamos nas fases iniciais da discussão, porque não
somos os únicos afetados. Temos conversado com parceiros
e fornecedores a respeito de como podemos ser proativos e
fortalecer nossa segurança. E a criptologia quantum é um dos
tópicos que estamos examinando”, afirmou um gerente de
segurança de TI de uma empresa de serviços financeiros.
1. 51% Of People Think Stormy Weather Affects ‘Cloud Computing’ (51% das pessoas acreditam
que uma tempestade afeta a ‘computação em nuvem’) – Business Insider, 30 de agosto de 2012

AFIRMAM ESTAR
“UM POUCO A
COMPLETAMENTE
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ESCOLHERAM A
DESCRIÇÃO CORRETA
DO QUE É A PQC

e…
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AFIRMAM QUE ESTÃO
IMPLANTANDO
CERTIFICADOS HÍBRIDOS
(PQC + RSA/ ECC)
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A ameaça da computação quantum
é real e está cada vez mais próxima
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Apesar de alguma confusão, a TI percebe claramente a ameaça que a computação quantum representa
para a criptografia. Um pouco mais da metade (55 por cento) afirma que a computação quantum é uma
ameaça “um pouco” a “extremamente” grave hoje, com 71 por cento afirmando que ela será “um pouco”
a “extremamente” grave no futuro.
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Quase todos os participantes
acreditam que ainda estarão
trabalhando em suas empresas
quando a ameaça se tornar real

8 EM 10
afirmam que é um pouco a
extremamente importante
que a TI aprenda práticas
de segurança à prova da
computação quantum
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E o que exatamente a TI define como “futuro” quando se trata da PQC? Algo não muito distante, parece.
A previsão média para quando a PQC se tornará uma exigência para combater a ameaça de segurança
representada por computadores quantum é 2022. Na verdade, apenas um em quatro entrevistados
(26 por cento) afirma que a PQC chegará somente em 2025 ou depois.
Com uma ameaça tão concreta e um prazo tão curto, não surpreende que a maioria dos entrevistados
(83 por cento) afirme ser importante para a TI aprender práticas de segurança à prova da computação
quantum. Além de aprender sobre a PQC, o que mais a TI está fazendo para se preparar?
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Preparação para a PQC

Cinco principais estratégias
de mitigação

As empresas estão começando a se preparar, com um terço delas informando ter um orçamento
para a PQC e outros 56 por cento planejando estabelecer esse tipo de orçamento. E o tamanho
desses orçamentos? A maioria das empresas pesquisadas (59 por cento) informa que seu
orçamento para a PQC será “um pouco” a “extremamente” grande. Os fundos dividem-se em
consultoria, produtos e pessoal.

56%

AVALIAM O
ORÇAMENTO
NESTE MOMENTO

Orçamento
para a PQC

35%
TÊM UM
ORÇAMENTO
PARA A PQC

59%

TÊM OU ESPERAM TER UM
ORÇAMENTO UM POUCO A
EXTREMAMENTE GRANDE
PARA A PQC

Em relação a atividades específicas, não surpreende que o “monitoramento” seja a principal
tática empregada atualmente pela TI. Em segundo lugar, está a avaliação do nível de agilidade
criptográfica da organização. Isso reflete o entendimento de que, quando chegar a hora da
mudança para os certificados PQC, as empresas precisarão estar prontas para agir com rapidez e
eficiência.
Complementando os cinco principais objetivos da compreensão do nível de risco atual da
organização, estão a criação de conhecimento sobre a PQC e o desenvolvimento de melhores
práticas de TLS.
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MONITORAMENTO

AGILIDADE CRIPTOGRÁFICA
Entender seu nível de
agilidade

RISCO

Entender o nível de risco
atual de sua organização
e o risco aceitável

CRIAÇÃO DE
CONHECIMENTO

sobre a PQC e seu impacto

MELHORES PRÁTICAS

Desenvolver melhores
práticas de TLS internas
à sua organização
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A luta contra a computação
quantum

A TI é franca sobre os riscos criptográficos que enfrenta diante da computação quantum. Em
primeiro lugar, a TI se preocupa que o custo da luta contra as futuras ameaças e ataques da
computação quantum sairá do controle. Segundo, ela teme que os dados que são criptografados
com segurança hoje em dia serão fáceis de decodificar com a computação quantum do futuro.
Isso significa que os dados que são furtados hoje podem permanecer seguros por enquanto, mas
ficarão mais vulneráveis com a chegada dos computadores quantum.
Existe um medo semelhante em relação aos dispositivos IoT. Atualmente, esses dispositivos são
projetados com a melhor criptografia disponível e estão protegidos contra os ataques de hoje. No
entanto, eles estarão vulneráveis a ataques futuros de computação quantum. Para produtos de
longa duração, como carros ou caixas eletrônicos, esse é um grande problema.

Melhora
nossa
segurança

BENEFÍCIOS

Garante que as
comunicações
não possam ser
decodificadas
retroativamente

Embora valha a pena lutar por esses benefícios, existem desafios reconhecidos pela TI ao enfrentar
a computação quantum. O maior desses desafios, segundo os entrevistados, é o custo. Isso é
exacerbado por uma ausência generalizada de conhecimentos dos funcionários sobre os ataques
da computação quantum e como se defender deles. Finalmente, um medo comum mencionado foi
que o fornecedor atual de TLS não oferecesse um certificado PQC à altura no momento certo.
Na média, a TI é realista sobre os desafios que enfrenta. Na verdade, dois entrevistados em cinco
dizem que será um pouco a extremamente difícil modernizar a criptografia a fim de proteger as
organizações contra os ataques da computação quantum.

“No futuro, isso vai acontecer, e precisaremos estar preparados para
enfrentar os ataques,” afirmou um gerente de TI de uma empresa de
serviços médicos.
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O fornecedor
de TLS atual
não oferece um
certificado PQC

Custo

Por isso, a TI se comprometeu a lutar contra a ameaça da computação quantum. Por quê? Os bene
fícios esperados da vitória incluem melhorar a segurança da empresa, garantir que as comunicações
sejam protegidas contra decodificação no futuro e, finalmente, aprimorar a agilidade criptográfica.
Esse último benefício — a agilidade criptográfica — é um reconhecimento tático de que o mundo
da criptografia mudará rapidamente no futuro, e que as empresas precisam poder trocar os
algoritmos antigos sem imobilizar suas redes.

Melhora a
agilidade
criptográfica

DESAFIOS

Falta de
conhecimento
dos funcionários
O custo de
lidar com os
ataques será
muito alto

RISCOS

A criptografia existente
será quebrada e dados
confidenciais serão
expostos em algum
momento do futuro

A criptografia
de dispositivos
e aplicativos
incorporada a
meus produtos
ficará vulnerável

Recomendações da DigiCert
A computação quantum é uma das três tecnologias principais
que modelarão o futuro das empresas.
Ainda assim, a promessa da computação quantum está misturada ao risco que apresenta
à criptografia. A DigiCert, líder mundial em criptografia para a web, oferece as seguintes
recomendações para as empresas que estão prontas para começar a planejar sua estratégia
de proteção para o futuro com computação quantum.

RISCO

Conheça seu
risco e defina
um modelo de
maturidade de
criptografia para
a computação
quantum.

CAPACIDADE MELHORES PRÁTICAS
Entenda a
importância
da agilidade
criptográfica em
sua organização
e torne-a uma
prática essencial.

Trabalhe com os principais
fornecedores para definir
melhores práticas de certifica
dos digitais e garantir que eles
acompanhem os avanços do
setor de PQC para ficarem um
passo à frente, inclusive em
seus produtos e soluções.
A mudança raramente ocorre
rapidamente, e por isso é
melhor abordar a agilidade
criptográfica agora, em vez
de esperar.
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Conecte-se conosco
DigiCert, inc.

A DigiCert é o principal fornecedor mundial de certificados digitais de alta confiança, fornecendo SSL

2801 North Thanksgiving Way

confiável, implantações de PKI privadas e gerenciadas e certificados de dispositivos para o novo mercado

Suite 500

de TI. Desde nossa fundação, há quase quinze anos, somos estimulados pela ideia de encontrar uma forma

Lehi, Utah 84043

melhor de fazer as coisas. Uma forma melhor de fornecer autenticação na internet. Uma forma melhor

1.800.896.7973
www.digicert.com

de personalizar as soluções segundo as necessidades de nossos clientes. Agora, agregamos a
experiência e o talento da Symantec ao nosso legado de inovação a fim de encontrar
uma forma melhor de liderar o avanço do setor e criar maior confiança em
interações digitais e identidades.

