






Se mesmo mostrando o rosto Abagnale conseguiu
essa proeza, imagine o que faria no mundo digital.
Hoje qualquer funcionário demitido e mal-intencio-
nado, se continuar com seu perfil na rede corporati-
va, pode obter informações e vendê-las para a con-
corrência. Da mesma forma, um hacker pode, neste
momento, estar se passando por uma secretária pa-
ra acessar aplicações críticas de negócios. Diante de
um cenário que exige atenção redobrada do CIO e do
CSO (Chief Security Officer) sobre quem está conec-
tado à rede e o que acessa, o tema gestão de identi-
dade surge como imperativo ao negócio das médias
e grandes companhias. "É cada vez mais importante
ter meios para evitar o roubo de
identidades e garantir a autenticida-
de do usuário", diz Antônio Gestei-
ra, gerente-executivo da consultoria
PricewaterhouseCoopers.

De acordo com Osmar Koga, ge-
rente de tecnologia da BMC Softwa-
re, o conceito de gestão de identida-
de visa garantir que a pessoa certa
tenha acesso aos dados certos na
hora em que precisa, mas sem con-
seguir ver uma aplicação ou um da-
do restrito. Com o volume cada vez
maior de usuários e de softwares de
negócios, a complexidade aumen-
tou, com sistemas de ERP, BI, CRM
e muitas aplicações espalhadas pelo
ambiente distribuído. Nesse contexto, qual a função
de um programa de gestão de identidade? Cuidar do
ciclo de vida do funcionário e das empresas parcei-
ras dentro da cadeia de valor. A falta de um programa
de gerenciamento da identidade, além de colocar a
segurança em risco, afeta também a produtividade, já
que muitas empresas levam em média duas semanas
para montar o perfil de um novo funcionário e dar
acesso a todos os programas de que ele precisa. "Sem
gestão de identidade, as empresas correm o risco de
ter as pessoas livres para acessar aplicações restritas
e causar falhas de segurança e fraude interna" afir-
ma Leonardo Scudere, diretor de segurança da Com-
puter Associates para a América Latina.

Para escapar desses riscos, companhias com mais
3 mil usuários de rede são fortes candidatas à im-
plantação de um projeto desse tipo. O Gartner esti-
ma que os fornecedores de tecnologia de gerencia-
mento venderão 60% mais no próximo ano.

Buscando reduzir fraudes e
gastos, muitas empresas já têm optado pela gestão
de identidade. Uma grande operadora de telecom
que atua no país partiu para um projeto de geren-
ciamento após descobrir fraudes causadas por ter-
ceiros que davam manutenção às suas centrais te-
lefônicas. Mesmo terminado o trabalho, os presta-

dores de serviço continuavam a ter
acesso a e-mails e aos sistemas da
operadora. Como se não bastasse,
ex-funcionários se mantinham na
rede, o que gerava a cobrança inde-
vida de licenças.

O instituto Forrester estima que
o mercado mundial de ferramentas
para gestão de identidade alcançará
6,2 bilhões de dólares em 2007. Há
mais de 100 fornecedores, que ven-
dem soluções únicas ou casadas de
autenticação, controle de acesso e
provisionamento (processo de criar,
manter e excluir o usuário). Ricardo
José Fernandes, presidente da No-
vell do Brasil, explica esse boom ao

dizer que a gestão de identidade está calcada em dois
temas imprescindíveis para todo CIO: segurança e
produtividade. "O mercado está bem aquecido", afir-
ma Fernandes, com os CIOs procurando soluções.

Mas é preciso saber que não se trata de uma em-
preitada simples, barata ou rápida. "Não subestime
um projeto dessa natureza, pois envolve toda a orga-
nização" afirma Vera Marques, diretora de TI da Basf
para a América do Sul. Para não errar, antes de come-
çar o projeto, o CIO deve envolver o CSO,
o CEO, os profissionais da área de auditoria e corn-
pliance, além da diretoria de RH, peça fundamental
nesse tipo de projeto. Veja, nas próximas páginas,
o que não pode faltar na gestão de identidade.



comportamento
mapeadomapeado

O medo de ter informações confidenciais
vistas por terceiros ou de sofrer a invasão de
um hacker levou muitas empresas a se preocu-
par de forma única com a exclusão de usuários
do seu ambiente de TI. Isso fazia todo sentido
até a disseminação da internet e do conceito de
colaboração. Diante da necessidade atual de in-
cluir profissionais terceirizados, fornecedores e
clientes nos sistemas internos, projetos de ges-
tão de identidade se tornaram necessários.

"As empresas se esqueceram da extranet e dos
parceiros de negócios que precisam ser integra-
dos ao ambiente de TI" afirma
Antônio Gesteira, da Pricewate-
rhouseCoopers. Mas como per-
mitir a entrada de estranhos à
empresa e de temporários sem
comprometer a segurança? E co-

' mo gerenciar com eficácia um
volume tão grande de acessos de
fora e de dentro?

Segundo Gesteira, um projeto
de gestão de identidade bem es-
truturado deve se basear em quatro pilares: au-
tenticação, diretório, controle de acesso e admi-
nistração de usuários. Reforçar a autenticação é
algo tão obrigatório que os bancos estão inves-
tindo no uso de smart cards e tokens.

É da união de várias tecnologias que se faz uma
boa gestão de identidade. Rubens Caparica, diretor
de consultoria em segurança da Unisys, destaca
desde os mecanismos de senha, chave pública, to-
ken e biometria até os sistemas de controle e ad-
ministração de usuários. "Com tecnologias bem

combinadas, dá para saber o comportamento de
cada usuário" afirma Caparica. Só que para obter
esse tipo de benefício, o CIO precisa enfrentar o
desafio da integração entre o ERP e os sistemas
legados e também repensar o fluxo de informação
dos processos de negócios.

Ter um diretório bem definido e organizado é
outro item importante, já que o ideal para a TI é
armazenar as várias identidades de uma empresa
num repositório único de dados, de forma a faci-
litar seu controle. Antes disso, porém, o primeiro
desafio da equipe é identificar os usuários ativos,

limpar o perfil de quem já saiu,
reduzir o número de identidades
e exportar tudo para uma base
única de usuários. Mapear todos
os perfis de acesso, o que signifi-
ca definir quem são os usuários e
o que eles podem acessar, é outra
medida imprescindível para reali-
zar o controle de identidade.

Os especialistas apontam ainda
para a importância de se criar

uma camada unificada de controle de acesso. Co-
mo, ao longo dos anos, as empresas acumularam
muitas aplicações, várias soluções acabam por
solicitar uma autenticação específica só para elas.
Nesse caso, a camada de controle de acesso visa
prover a mesma autenticação a todos os aplicati-
vos. "Dessa forma dá para controlar e auditar me-
lhor o processo", afirma Gesteira.

No quesito administração de usuários, um de-
safio eterno à equipe de TI será o gerenciamen-
to ágil do ciclo de vida de cada funcionário den-



tro da rede, o que inclui desde sua adição até o
momento do desligamento, de forma a atender
rapidamente ao workflow. Um erro muito come-
tido pelas empresas é deixar um funcionário
que mudou de cargo ou de área acumular dife-
rentes identidades e ter acesso a mais aplicati-
vos do que deveria. É preciso haver um equilí-
brio: acesso a mais significa perigo, gastos e
menos produtividade.

Regras Claras > Maurício Gaudêncio, ge-
rente de desenvolvimento de segurança da Cisco,
diz que o gerenciamento de identidade não é um
problema exclusivo da TI, mas de governança cor-
porativa. "É preciso reunir RH, TI e help desk e
colocar todos andando no mesmo passo. E ainda
cuidar para que não existam vácuos que acabem
por abrir brechas de segurança e falta de produti-
vidade", afirma Gaudêncio.

De acordo com Leonardo Scudere, da Compu-
ter Associates, a melhor forma de fazer isso é
com a criação de regras e processos bem estru-
turados. Ê preciso ainda revisitar freqüentemen-
te os perfis mapeados, assim como a cadeia de
valor e as políticas da empresa. Somente a com-
binação de pilares como autenticação, controle
de acesso e administração de usuários, soma-
dos à revisão de processos e conscientização
dos funcionários, pode levar à implantação
de um eficiente sistema de gestão de iden-
tidade. "Se o CIO implantar um projeto
sem se preocupar com todos esses pila-
res, vai acabar automatizando o caos na
empresa", diz Gesteira.



conscientizar
e importante

A tecnologia é importante, mas não é suficien-
te nem deve caminhar sozinha num projeto de
gestão de identidade. Para não perder dinheiro e
tempo, o CIO deve estar ciente que, do planeja-
mento à fase de produção, usuários e diretores de
outras áreas devem ser envolvidos. Segundo Os-
mar Koga, da BMC Software, o fator humano con-
tinua sendo determinante. "Investir na conscien-

tização dos funcionários e fazer uso de
políticas de segurança são

fatores imprescindí-
veis", diz Koga.

Treinar os usuários para lidar com a interface
das ferramentas e os administradores de seguran-
ça para operar o sistema de gerenciamento é o
primeiro passo de um bom projeto. O segundo é
explicar sua importância e envolver as pessoas. O
terceiro passo consiste em conscientizar os pro-
fissionais para questões que devem ser abortadas
em nome dos novos hábitos, como a segurança
que precisa ser reforçada e o envolvimento com as
políticas de RH. Por isso tudo, o Change Manage-
ment (Gerenciamento da Mudança) deve também
fazer parte do projeto em todas as fases.



CULTURA APLICAÇÃO

Qual é a Senha? > Segundo Koga, um
bom projeto precisa descer a detalhes, como pre-
ver casos como o de um usuário que está em fé-
rias para o RH, mas que continua trabalhando. "A
TI deve tirar o acesso à rede no período de férias,
para não permitir que exerça suas atividades. Is-
so evita processos trabalhistas", diz Koga. Por trás
de um projeto de gerenciamento de identidade
está uma política de segurança, além da mudança
cultural e de hábitos do usuário. O trabalho de
conscientização deve ser constante. Segundo Ri-
cardo Fernandes, da Novell, a grande dificuldade

é demonstrar ao usuário que a camada de segu-
rança vem para trazer mais elementos e obstácu-
los a invasores e não para dificultar sua rotina de
trabalho. "Ele nem sempre entende a política de
senha única e senha forte, porque isso é uma
quebra de paradigma", afirma Fernandes. Hoje,
segundo o Gartner, 45% das chamadas ao help
desk estão relacionadas à gestão de senha, por
causa do não funcionamento, da necessidade de
troca e do esquecimento do usuário. "O usuário
deve gerenciar a própria senha, o que facilita sua
vida e a do help desk", diz Fernandes.

A dificuldade em manter atualizados os registros
de acesso de seus 4 500 usuários, entre colaborado-
res e funcionários, foi um dos principais motivado-
res do projeto de gestão de identidade da indústria
química Basf. Em 2003, Vera Marques, diretora de TI
da Basf para a América do Sul, percebeu a necessida-
de de racionalização dos acessos para aplicações-
chave, como o sistema de ERP SAP. "Buscávamos o
controle completo dos níveis de acesso nessa ferra-
menta", afirma Vera. Alguns processos eram realiza-
dos manualmente, o que provocava dificuldades de
identificar com precisão algumas movimentações
internas, como no caso de admissões e transferên-
cias. A metodologia de controle de acesso ao SAP R3
também propiciava mais acessos do que o necessá-
rio, provocando problemas de segregação de função.
Na hora de arregaçar as mangas, Vera olhou para
dentro e para fora da Basf, para entender como ou-
tros mercados estavam lidando com o problema. As-
sim, a empresa iniciou a busca por parceiros que
atendessem a três aspectos: conhecimento e exce-
lência em auditoria, em função da questão da se-
gregação de funções; conhecimento em processos
de negócios e TI para auxiliar no redesenho dos

processos e das funções; e escolha de urna ferra-
menta de automatização de workflow e gerencia-
mento de identidade. Vera contratou, então, a Pri-
cewaterhouseCoopers e a Novell.

Toda a empresa foi envolvida. No total, foram
mais de 2 400 planos de testes, nove meses de pre-
paração e muita comunicação, com mudança sensí-
vel nos procedimentos. Dos muitos desafios enfren-
tados, Vera destaca a formalização da matriz de se-
gregação de funções da empresa; o plano de testes,
no qual os usuários puderam seguir um fluxo e ga-
rantir a continuidade dos seus acessos; o rollout do
novo modelo de gestão de acessos; e o plano de co-
municação e gerenciamento da mudança.

Após um ano e meio de planejamento e imple-
mentação, a Basf está na fase final da primeira fase
do projeto. A empresa está na etapa de operação as-
sistida, período em que o projeto encontra-se em
produção, mas ainda sob supervisão, etapa que deve
ser finalizada em maio. Entre os vários benefícios já
registrados, um dos mais interessantes aconteceu
após o rollout, em novembro. A Basf reduziu apro-
ximadamente 45% do número de usuários com
problemas de segregação de função.



A empresa PepsiCo, detentora das
marcas Pepsi-Cola, Gatorade, Elma
Chips e Quaker, precisava fortalecer
sua segurança e dar um fim ao ge-
renciamento manual de identidade
de seus cerca de 1 300 usuários.
Quando um novo funcionário era
admitido, demitido ou transferi-

do, o processo de criação ou elimina-
ção do perfil na rede era feito na mão, o que causa-
va demora e tinha tudo para ocasionar problemas
de segurança e produtividade.

Preocupada em proteger seus dados, a empresa
começou em 2003 um projeto de estruturação da
área de segurança, cujo objetivo era garantir con-
fidencialidade, integridade e disponibilidade dos
sistemas. "Começamos justamente por um proje-
to de gerenciamento de identidade", diz Domingos
Bruno, diretor de TI da Pepsico.

Resistência > Embora o software eTrust,
da Computer Associates, tenha sido adotado
com a finalidade de auxiliar no gerenciamento
de identidade, Bruno afirma que um projeto
desse tipo vai muito além da TI. Trata-se de
uma decisão que envolve processos e pessoas,
dois itens imprescindíveis para o sucesso. Se-
gundo Bruno, o projeto foi caro, difícil de vender
para a empresa e demorado. A TI levou um ano
para mapear os perfis, construir interfaces e fa-
zer a solução falar com as outras aplicações, co-
mo o ERP e o banco de dados. A integração e a
implantação foram ardilosas.

Outro desafio vivido pelo departamento de TI
foi a resistência cultural dos usuários. "Tivemos
de fazer um trabalho de conscientização forte pa-
ra implantar senhas difíceis de serem quebradas",
diz Bruno. Antes, a empresa fazia uso de seis ca-
racteres. Agora, são no mínimo oito. Além disso,
as últimas 13 senhas não podem ser repetidas e é
necessário efetuar trocas freqüentemente.

Apesar dos percalços, o projeto teve como as-
pecto positivo um bom ROI (Return on Invés-
tment). Além disso, as chamadas para o help desk
caíram 10%. Bruno diz que houve ainda uma sim-
plificação do processo de administração de apro-
vação de usuários. Antes feito por e-mail, o pro-
cesso agora é automático, o que facilita as ativi-
dades de auditoria, que agora encontra um am-
biente mais organizado e claro.



Com mais de 30 mil usuários, o banco HSBC
sentia a necessidade de controlar melhor o aces-
so à rede corporativa, além de acelerar os proces-
sos de adição e desligamento de funcionários.
Precisava, também, adequar-se ã normas como
Sarbanes-Oxley e Basiléia 2. Com isso resolveu
partir para um projeto de gestão de identidade
no início de 2004. Em busca de agilidade e uni-
formidade num cenário no qual o atendimento
era demorado, manual e trabalhoso, Kleber Melo,
diretor de IT security do HSBC, diz que foi

aberto um estudo global com definição de neces-
sidades, metas e avaliação de ferramentas.

Mundialmente, as necessidades do HSBC eram
as mesmas. Um time virtual foi então composto
de representantes de todas as regiões. Sua missão
era identificar padrões e ter ganho de escala.
Diante das três principais fornecedoras do merca-
do — IBM, Computer Associates e BMC Software
—, o Brasil escolheu a solução da CA e partiu pa-
ra o planejamento e a implantação. Esta última fa-
se foi a mais complicada e demorada.





Customização > Com duração de um ano
e meio, a implantação foi árdua por causa da ne-
cessidade de adequação dos sistemas corporativos
e de sua integração com a base de RH. "A solução
de gestão de identidade não é tão plug and play
quanto se pensa", afirma Melo. Para fazê-la acon-
tecer, é preciso realizar a interação com todos os
sistemas do ambiente de TI, o que exige customi-
zação. E customização leva tempo e exige defini-
ção de escopo, além de um planejamento detalha-
do. Há oito meses em produção, a gestão de iden-
tidade ajudou o HSBC, entre outras coisas, a di-
minuir erros e retrabalho e trouxe a vantagem de
gerar agilidade no atendimento.

Uma das maiores empregadoras do país, com 38
mil funcionários, 15 contact centers e um fatura-
mento na casa dos 800 milhões de reais, a Contax
Participações, empresa do grupo Telemar especia-
lizada na elaboração, implementação e operação de
contact centers, vivia até pouco tempo num cená-
rio composto de alto volume de solicitações devi-
do ao crescimento da empresa; turnover alto por
causa da dinâmica do setor; grande número de
aplicações compondo o perfil do operador; e per-
fis de usuários não mapeados. A empresa sofria
ainda com solicitações feitas incorretamente, pe-
didos encaminhados para áreas indevidas, ausên-
cia de controle sobre os processos e demora nas
respostas das solicitações. Eram tantos os proble-
mas que já traziam impactos no negócio, como
perda de produtividade e riscos para a segurança.

Jackson Valle, diretor de tecnologia e serviços
da Contax, afirma que todo esse cenário, combi-
nado à necessidade de administração do acesso
dos usuários, levou à decisão de implantar o pro-
jeto de gerenciamento de identidade. Segundo

Sylvio Cavalcanti, gerente de segurança da infor-
mação da Contax, somente a automação do pro-
cesso daria a agilidade e o controle necessários.

Iniciado em março de 2005, o projeto teve cinco
etapas, sendo que a primeira começou com a defini-
ção de um processo corporativo para controle de to-
da a movimentação de pessoas, seguida pela fase de
customização da ferramenta e-Trust, da CA.

Em março, a Contax concluiu o projeto piloto
num grande cliente e ainda neste ano Cavalcanti
diz que será iniciada a migração em outros dois
clientes. A Contax também planeja implantar o
agente de integração com o Microsoft Active Di-
rectory (AD), com o intuito de automatizar 100%
do processo de concessão de acesso à rede e às
aplicações que usam o AD para autenticação.

Embora o gerenciamento traga benefícios, como
o aumento da segurança e do controle, Cavalcanti
lembra que alcançar uma gestão eficaz é uma mis-
são espinhosa. "A elaboração e a implantação de
processos e a customização da ferramenta são os
principais desafios", afirma. <<
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