


A PROMESSA DE GARANTIR MAIS SEGURANÇA
na autenticação de identidade e reduzir fraudes por meio de
traços do corpo humano, que são únicos e imutáveis - como a
impressão digital, a iris e a palma da mão - tem impulsionado
diversas iniciativas em biometria. O potencial desta tecnolo-
gia é gigantesco. Pense em todas as vezes que você tem de
digitar senhas em um dia. Adicione a isto as possibilidades
de uso de crachá para o ingresso em algum edifício e as
ocasiões nas quais é necessária uma assinatura sua.

Por conta deste potencial, os bancos estão testando
a eficácia da biometria para garantir mais segurança em
suas transações. Em outro exemplo, operadoras de planos
de saúde e instituições que aplicam vestibulares e concur-
sos públicos estão implementando a tecnologia para evitar
identidades falsas. Além disto, edifícios, clubes e academias
têm instalado dispositivos desta natureza para permissão de
acesso; fabricantes de computadores já têm modelos com
leitores de digitais disponíveis e governos adotaram a bio-
metria como suporte para o controle de fronteiras.

Para se ter uma idéia do potencial para o mercado mun-
dial, o International Biometric Group, organização que pro-
move as aplicações de biometria com sede em Nova York
(EUA), estima que, em 2007, as vendas de dispositivos para
a coleta de dados biométricos ultrapasse os US$ 3 bilhões.
Em 2012, este número deve chegar a US$ 7,4 bilhões, um
crescimento de 146%. E um levantamento da IDC colocou
a biometria entre as tecnologias "top of mind" em segurança
da informação, em 2006. Com 33% das preferências, ela
está atrás de soluções para acesso wireless (35%), mas na
frente da computação forense (32%).

FIM DAS SENHAS
O crescimento da biometria é impulsionado principal-

mente pelo aumento de falhas de sistemas de senhas. Com
o poder de computação das máquinas cada vez maior, que-

brar dicionários de senhas torna-se mais fácil. Ao mesmo
tempo, o crescente número de sistemas que as pessoas têm
de acessar está fazendo com que as senhas fiquem mais
difíceis de lembrar.

Victor Lee, analista do International Biometric Group
(IBG), acredita que modelos de gerenciamento de identi-
dades baseados em senhas, por exemplo, não são tão efi-
cientes em algumas aplicações, como controle de fronteiras,
identificação de criminosos e acesso a ambientes. Por isso,
métodos de autenticação que utilizam características físicas
únicas e inalteráveis têm sido vistos como boas opções.

Mas, para alcançar um resultado interessante, a biometria
tem alguns obstáculos a serem superados, como a rejeição
por parte do público, um nível ainda-baixo de preocupação
com a segurança do ambiente no qual ela é tratada, a falta
de legislação e a necessidade de amadurecimento de deter-
minadas modalidades, que ainda deixam bastante a desejar
na identificação correta de indivíduos. "Já fizemos testes em
que irmãos gêmeos conseguiram ingressar em um edifício
com o registro de apenas um deles", complementa a advo-
gada especializada em direito digital Patrícia Peck.

Lee comenta que o IBG tem feito avaliações independen-
tes de aplicações de biometria nos últimos dez anos e nunca
conseguiu atingir um nível zero de falha. "Isso não significa
que a tecnologia seja ruim, pois não é preciso haver 100%
de assertividade para que a aplicação seja considerada um
modo seguro de autenticação", diz ele, acrescentando que
as companhias devem realizar testes de vulnerabilidade para
entender que tipo de brechas o sistema pode apresentar e
criar políticas para coibir invasões.

SEM CONTATO
O Bradesco vem testando a biometria para transações

bancárias há pouco mais de um ano e considera que a leitura
da palma da mão é a modalidade com maior índice de acertos



e de aceitação por parte do público. "Além de ter
se mostrado eficiente, ela não exige contato direto
com o dispositivo para a leitura, uma vez que faz o
reconhecimento a distância", avalia Laércio Albino
Cezar, vice-presidente executivo da institução.

O banco conta com 50 máquinas dotadas de dis-
positivos de leitura biométrica instaladas em agên-
cias de São Paulo e do Rio de Janeiro, com 60 mil
clientes cadastrados. Agora, acaba de comprar 890
kits de leitores para instalar máquinas com leitura de
biometria em 268 agências até março do ano que
vem, nestas duas capitais. "Trata-se de um proje-
to a médio e longo prazos e não imaginamos, por
enquanto, trocar todo nosso parque", revela o exe-
cutivo. Para ele, se o banco conseguir cobrir 30%
do parque de 25 mil máquinas, o projeto estará em
um nível satisfatório. "A meta é que o cliente encon-
tre uma máquina em qualquer lugar que esteja", diz
ele. "No futuro, talvez nem precisemos mais enviar
cartões de débito ou de senhas, o que pode reduzir
substancialmente nossos custos", adianta.

Antes da opção pela leitura da palma da mão,
outras modalidades foram testadas. Cezar diz que
o reconhecimento da voz e da face apresentaram
um índice de rejeição acima do estabelecido pela
companhia como aceitável. A instituição cogitou
também a leitura de digitais como método de au-
tenticação, mas desistiu por conta da associação
que se faz com questões policiais. A leitura da
íris também foi descartada por ser considerada
intrusiva pelo público. Quando aplicações de bio-
metria estão em jogo, a aceitação das pessoas é
fundamental para o sucesso.

DESAFIOS
Muita gente ainda resiste à biometria. Acredita-se que este

tipo de tecnologia é muito invasivo e que pode ser prejudicial
à saúde em alguns casos, como na leitura da íris. "As pessoas
acham que podem ter seus olhos prejudicados ou danificados
se permitirem a ação de um leitor biométrico sobre eles", diz
Lee, do IBG, para quem boa parte da responsabilidade desta
má impressão deve-se a Hollywood.

O filme Minority Report, em que o personagem vivido por
Tom Cruise é reconhecido em lojas e perseguido por robôs
que lêem a iris, é um exemplo do que o analista quer dizer. Na
mesma obra, o personagem passa por uma cirurgia em que
troca seus globos oculares para fugir da policia. "Mas são cole-
tados apenas alguns pontos da característica do corpo humano
para comparação. Então, em teoria, não há invasão de privaci-
dade", defende ele.

Cezar, do Bradesco, diz que o público tem, aos poucos, acei-
tado a biometria. "Como em qualquer produto, existe um período
de aculturação; o usuário vai sendo conquistado na medida em
que a solução mostrar conforto nas transações", diz o executivo.
"Ainda não temos massa critica, mas acreditamos que, quando
tivermos, isto será uma febre", aposta.

Gostando ou não, o público vai ter de se acostumar com a
coleta e utilização de seus dados biométricos. O Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) implementou, há
cerca de dois anos, leitores de digitais em todas as unidades
que emitem registros de motoristas, incluindo sedes do órgão,
consultórios de médicos e psicólogos que realizam os exames
correspondentes e os Centros de Formação de Condutores
(CFC). De lá para cá, todas as pessoas que tiram carta ou fazem
a renovação no Estado devem passar pelo processo de coleta



das digitais. "Existe um projeto de Parceria Público-Privada

(PPP) que estenderia isto a todos os documentos, incluindo

o RG", adianta Algney Denser, superindentente da Secretaria

de Estado Segurança Pública de São Paulo, um dos respon-

sáveis pelo projeto.

Os passaportes também têm incluído biometria para incre-

mentar a segurança das fronteiras. Nos últimos anos, países

como Bélgica e Austrália adotaram este tipo de informação

como forma de monitorar a entrada e saída de pessoas. O Brasil

está engatinhando neste quesito, mas, em breve, os passaportes

diplomáticos e oficiais vão incluir dados biométricos digitais, a

pedido do próprio Ministério das Relações Exteriores. "Já es-

tamos realizando testes e a Casa da Moeda, que também está

no projeto, vai comprar cadernetas com chips", comenta José

Maria Leocádio, chefe da divisão de internalização de novas

tecnologias do Serviço Federal de Processamento de Dados

(Serpro), responsável pela tecnologia do projeto. O executivo

adianta que, depois dos testes, a Policia Federal também deve

adotar a biometria para os documentos comuns.

Embora os passaportes brasileiros ainda não contenham com

informações biométricas, todos os aeroportos do País que re-

cebem vôos internacionais devem possuir leitores

para validar estes documentos. "O sistema todo tem

de ser seguro, tanto o chip implantado no passapor-

te quanto a máquina que o decodifica, pois existe a

possibilidade de leitura do dado à distância por pes-

soas mal-intencionadas nos sistemas que utilizam

a identificação por radiofreqüência para transmitir

esses dados", comenta Leocádio.

LEGISLAÇÃO E SEGURANÇA
Ainda não existe legislação que defina padrões

para a coleta e leitura biométrica, por isto, as empre-

sas, órgãos e instituições que têm adotado a tecnolo-

gia baseiam-se em boas práticas implementadas

para outros tipos de processos e em possíveis inter-

pretações das leis vigentes. Para a advogada Patrícia

Peck, na interpretação da lei brasileira, dados biomé-

tricos fazem parte do corpo e devem ser armazena-

dos com dispositivos que protejam a informação e

garantam a privacidade aos usuários.

Além disto, a entidade deve se resguardar de

eventuais problemas futuros por roubo destes dados.

"Seria interessante solicitar a assinatura de um termo

de ciência prévia da pessoa dizendo que ela sabe para

que fim aqueles dados serão utilizados e por quanto

tempo eles serão armazenados", defende ela. No caso

de uma empresa que vai adotar biometria para acesso

a seus escritórios, por exemplo, este termo pode estar

acoplado a normas ou políticas internas. Também é

interessante que as informações sejam matidas por

três a cinco anos, para fins de perícia e de responder

a eventuais questionamentos em relação à autentici-



dade. "Quanto melhor fica a documentação, menos
riscos jurídicos a companhia corre."

A advogada menciona, como guias para adoção
segura de biometria, a ISO 19795-1/2006, que
estabelece métricas e padrões para o desempenho
de sistemas biométricos, e a ANSI x9.84-2003,
que especifica práticas de gestão de informação
biométrica e segurança na indústria de serviços
financeiros. Leocádio, do Serpro, acrescenta que
as recomendações da International Civil Aviation
Organization (ICAO) - entidade ligada à Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) - são os princi-
pais balizadores dos procedimentos de segurança
dos dados coletados para passaportes digitais. "A
maioria dos países que digitalizam o documento
consulta essas recomendações", afirma.

Na opinião de Victor Lee, do IBG, a solução de

segurança precisa ser uma combinação de hardware e softwa-
re. Ele acrescenta ainda que é recomendável que a solução seja
complementada com outros tipos de autenticação, como tokens
físicos e senhas. "A criptografia também sempre é bem-vinda."

MELHORES PRÁTICAS
Tanto no projeto do Bradesco quanto no dos passaportes e

no do Detran, os dados são encriptados no momento de coleta
e enviados a uma central para armazenamento. "Nenhuma in-
formação biométrica fica nas pontas, o que seria muito inse-
guro", garante Denser, da SSP. No caso dos projetos pilotados
pelo Serpro, existe ainda um procedimento chamado "desafio-
resposta" para o tráfego e o armazenamento das informações
biométricas. "Em tese, se a chave da criptografia é descoberta,
a informação fica vulnerável, então acrescentamos esta meto-
dologia como uma camada extra de segurança", diz. "Existe um
protocolo da ICAO que faz um desafio que somente o docu-
mento verdadeiro consegue corresponder, evitando fraudes e
falsificações", explica.

Lee menciona uma pesquisa da IBM em um procedimento
chamado biometria mutável ou cancelável, que ajudaria a reduzir
os riscos de roubo de informações biométricas. De acordo com
esta metodologia, a imagem ou informação é intencionalmente
distorcida de uma determinada maneira e é este novo dado que
é utilizado. Se a informação for roubada, uma nova pode ser
providenciada apenas mudando o padrão de distorção.

Outra questão que as empresas precisam pensar refere-se
aos métodos de contingência, caso a metodologia primária falhe
por qualquer motivo. "Por exemplo, se a mão da pessoa esti-
ver muito machucada, talvez fique difícil fazer a leitura", afirma
Patrícia Peck. A segurança e os métodos de contingência não
têm sido os principais tópicos de discussão na hora de adotar
a biometria, na opinião de Victor Lee. "As principais preocu-
pações ainda residem em tecnologia e desempenho", diz. Algo
que deve mudar em breve. Mesmo porque há muito o que ser
discutido em relação à segurança dos dados biométricos e da
própria empresa. Os assuntos abordados aqui são um começo,
mas nem de longe cobrem toda a complexidade que esta tec-
nologia oferece.

Text Box
Fonte: Informationweek Brasil, ano 9, n. 192, p. 26-30, 6 nov. 2007.




