
CIAB apresenta novidades na área de segurança em TI 
 
Uma das mais fortes tendências de TI estará em exposição durante o CIAB 2004, evento de TI 
marcado para acontecer em junho, no Expo Center Transamérica, em São Paulo. Trata-se do 
setor de segurança em TI, com soluções que abrangem campos tão distintos quanto biometria e 
redes neurais.  
 
O desenvolvimento do setor se reflete em números. Uma pesquisa realizada pelo IDC Brasil com 
290 empresas de grande e médio porte indicou que o orçamento da área deve crescer 30% em 
2004. 
 
Durante o evento, a Itautec irá apresentar seu sistema que associa câmeras e tecnologia de 
reconhecimento biométrico facial para uso em ATMs. Com o método, uma câmera é posicionada 
para captar a imagem do rosto do usuário. A partir dessa imagem, são analisadas partes da face e 
é definido um modelo matemático de mapeamento. A distância entre os olhos, nariz, queixo e 
boca é então utilizada na criação de um algarismo biométrico individual com as características do 
usuário. 
 
Uma das grandes vantagens é sua não-intrusividade, ou seja, o reconhecimento biométrico pode 
ser efetuado sem qualquer empecilho à utilização de outras soluções adicionais de segurança. 
Dentre os benefícios obtidos, estão a redução de custos com manutenção de senhas, a exigência 
da presença física do usuário e o fato de não depender da memória do cliente, não podendo 
também ser roubada, perdida ou esquecida. 
 
A empresa ACI Worldwide também pretende ampliar a segurança das transações bancárias, com o 
uso de sua solução Proactive Risk Manager (PRM), baseada em redes neurais. Voltado para a 
prevenção de fraudes, o software monitora diversas modalidades de transações financeiras.  
 
A partir de critérios estabelecidos pelo banco, a solução identifica operações que fujam ao padrão 
de comportamento habitual do cliente, podendo assim bloquear fraudes bancárias antes mesmo 
que se efetivem. Dessa forma, por exemplo, um saque de R$ 800 em Manaus realizado por um 
cliente paulista que normalmente saca R$ 20 pode indicar a ação fraudulenta causada por um 
hacker. 
 
Para as transações em contratos de câmbio, a Unisys e a Getronics oferecem suas plataformas de 
assinatura digital, para certificação e verificação da autenticidade de documentos. Com a 
Infoimage PK, da Unisys, as operações podem ser realizadas via web, a partir de qualquer 
computador, bastando o usuário utilizar seu smart card ou token USB com seu código de 
assinatura digital e o leitor.  
 
O receptor da assinatura usa outro código, chamado de chave pública, para reconhecer a 
certificação do procedimento. Os documentos são autenticados por meio de criptografia, o que 
garante a segurança quanto à sua origem. Para a recepção da assinatura, atua o CRYPTOCard 
Token, da DTS Latin America, um dispositivo portátil em formato de chaveiro que exibe a senha 
de autenticação de usuários em um display LCD.  
 
Com o produto, o usuário terá uma senha de autenticação diferente a cada utilização, sendo que 
os números gerados jamais se repetem. A solução tem cinco anos de garantia e pode ser 
configurado em diversos idiomas, usa baterias convencionais que podem ser trocadas sem afetar 
a operação e ainda pode ser personalizado com o logotipo do banco, por exemplo. 
 
A Unisys também criou uma equipe chamada Security Consulting Practice, com o objetivo de focar 
em consultoria de segurança. Sendo parte da divisão GIS (Global Infrastructure Services) da 
Unisys, a equipe pretende atuar nos setores de telecomunicação, finanças e órgãos públicos, além 
de indústrias e fábricas.  



 
Já a IBM estruturou a unidade Risk Management & Security Solutions, que oferece soluções de 
gestão corporativa de risco aos negócios, desde a estratégia, passando por desenho, arquitetura, 
escolha de produtos e implementação até o gerenciamento pró -ativo, preventivo e constante.  
 
Dentro deste processo, a IBM fica responsável não só pelo desenho do projeto para o cliente, mas 
também pela validação constante das premissas estratégicas e regras de negócios durante as 
etapas de implementação da solução. 
 
Para a segurança de portais, a Pulso e a Sybase estarão exibindo suas soluções, que permitem ao 
administrador implantar e gerenciar uma solução de permissões de acesso ao seu projeto, com 
um sistema de autenticação única para usuários finais em todo o portal.  
 
As soluções permitem ao portal oferecer a seus usuários a apresentação de suas credenciais uma 
única vez para navegar por todos os sites afiliados ao sistema. O Pulso Single SignOn dispensa a 
reprogramação de páginas escritas em HTML para páginas dinâmicas (ASP, JSP, TPL), o que livra 
a empresa de uma pesada carga de programação e manutenção, além do investimento na 
integração de programadores. Já o Enterprise Portal da Sybase oferece recursos de criptografia e 
certificação digital. 
 
Por sua vez, a BMC Software trabalha com o conceito de Secure Identity Management, com foco 
na segurança interna, uma vez que a maioria das fraudes financeiras e dos roubos de informações 
é realizada por funcionários da própria empresa lesada.  
 
As soluções de Secure Identity Management controlam e gerenciam o acesso a informações 
disseminadas pela empresa, além de reforçar as políticas internas de segurança. Todo o processo 
é realizado de modo automatizado, o que reduz custos e riscos. 
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