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A segunda fase
da identidade
Com as soluções de ERM (Enterprise Role Management), as corporações podem ganhar um
gerenciador de identidades que faz a conexão entre os processos de negócios e as ferramentas
de TI de forma dinâmica, ampliando o controle sobre o tema

3 sistemas de
dentidade já estão
Dresentes em muitas
Companhias de grande
oorte, em especiai nos
oancos, telcos e

naqueles setores que precisam estar
em conformidade com as premissas da
Sarbanes-Oxley. No entanto, para
trazer mais inteligência ao processo e
briar quase que uma definição
personalizada do usuário, baseado no
seu papel e responsabilidade nos
negócios da companhia e definindo os
sistemas e as áreas de dados que ele
tem acesso, surge com força o ERM
(Enterprise Role Management).

A questão da identidade associada
ao gerenciamento de segurança pode
ser reforçada com o uso do ERM, mas
sempre dentro da perspectiva de algo
rnaior: a política do setor. "Para garantir
a proteção da informação precisamos
ter poiíticas e demais conjunto de
regulamentos que definam as
responsabilidades dos atores da
organização em relação à segurança da
informação. Precisamos ter urn conjunto
de procedimentos que possibilitem que
a gestão da segurança seja executada
e, mais que tudo: de ter algo contínuo",
aponta Edison Fontes, gerente sênior da
consultoria de segurança da informação
da CPM Braxis.

A adequação dos níveis de
segurança de regulamentações como a
SOX são o grande impulsionador para o
mercado de soluções.ERM. Afinal, existe
a necessidade de controlar
rigorosamente o acesso a sistemas
críticos, além de monitorar regularmente
os privilégios de acesso (veja mais no

Box: Temor do roubo de identidade).
O papel do ERM ganha força no

mercado com as aquisições de
companhias especializadas no tema
por parte de gigantes do mercado de
software, como a realizada no final do
ano pela Oracie, que comprou a
Bridgestream. Com ela, a companhia
acrescenta recursos de descoberta,
definição e gerenciamento de funções
da Bridgestream às suas soluções
para gerenciamento de acesso e
provisionarnento de usuários ac
incorporar produtos como o
SmartRoles e o Discoverer - ambos
voltados para o controle de acesso
baseado em privilégios.

Movimento constante
"Com a aquisição da Bridgestream.

a Oracle pode ajudar as organizações a
agilizar as tarefas relativas ao
cumprimento das regulamentações e a

automatização na gestão de
atribuições", argumenta Hasan Rizvi,
vice-presidente de produtos de
gerenciamento de identidades e
segurança da Oracle. A companhia
enfatiza que a combinação de recursos
de gerenciamento empresarial de
funções da Bridgestream com o Oracle
Identity Management possibilitarão uma
integração mais avançada entre a
segurança e os controles dos processos
de negócios, oferecendo uma solução
integrada e de ciclo fechado que
combina descoberta de atribuições,
modelagem, cumprimento de políticas,
atestação e auditoria.

Outra gigante que foi ás compras é
a Sun, que completou este ano a
aquisição da Vaau, empresa
especializada em sistemas de ERM. "O
anúncio é urna forma de trazer soluções
líderes no crescente mercado de
auditoria de identidades e cornpliance a
regulamentações para nosso portifólio. A
Vaau prove um set integrado de
autbmação que reforça os controles de
segurança internos das corporações
aumentando o nosso espectro de
atuação em governança, risco e
cornpliance", garante Jim McHugh, vice-
presidente de marketing e software infra-
estrutura de software da Sun.

As soluções da Vaau
complementam o Sun Role Manager,
que tem como funções ajudar as
organizações a descobrir, definir e
gerenciar o acesso dos usuários com
um vocabulário que vincula os
processos de negócios e a TI. O
foco, como a empresa destaca, são
as implementações em escala Web,
onde os direitos de acesso de
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grandes comunidades de usuários
devem ser gerenciados e examinados.
E ainda existe o Sun Java System
Identity Manager, que permite que os
administradores mapeiem os usuários
e os direitos de acesso através de
múltiplos sistemas,

Essa corrida é analisada por quem já
trabalha no segmento no Brasii há dois
anos. "O ERM é a próxima grande
disciplina na arena de identidade, junto
com federation, o que atraiu os grandes
fornecedores, que acabaram indo ac
mercado nesse último ano adquirindo
empresas ou fazendo parcerias. A Sun
comprou a Bridgestream, que antes era
parceira da Computer Associates e acho
que ainda veremos muita movimentação.
Isso é benéfico porque os negócios
devem ser alavancados ainda mais agora
e em 2009, mas a presença delas por
aqui ainda é lenta", aponta Sérgio
Gouveia Teixeira, diretor de tecnologia da
Order, empresa brasileira que representa
a solução de ERM da companhia
israelense Eurikity desde junho de 2006.

A Order, criada em 2001, se
especializou em gestão de identidade e
acesso a partir da parceria - que não é
exclusiva no Brasil, pois existem outros
dois integradores da marca, a AUM
Management e a Companhia de
Sistemas. "Um contato nosso de
mercado assumiu um cargo na Eurikity e
perguntou se não queríamos representar
a empresa aqui, achamos muito
interessante a solução e vimos que a teria
uma boa aceitação no mercado", conclui.

Implementação já
Entre os clientes, o maior

impulsionador é o uso da solução como
resposta a processos de auditoria, como

SOX. O maior cliente da Order, em
processo de implementação há seis
meses, é um grande banco privado que
Teixeira não pode divulgar o nome. "Eles
possuem outras soluções de identidade
e foram pioneiros no uso da ferramenta
para sanear os privilégios e fazer o
acesso baseado no seu business.
Estamos fazendo a certificação dos
primeiros serviços e entregando para os
gestores o resultado do processo de
saneamento", revela.

Para o executivo, a gestão de
identidade está madura na prática e na
tecnologia. "Muitos clientes já adotaram
a prática e o mercado conhece as

soluções, o que acontece é que a
gestão de identidade é traduzida corno
a automação de acesso, seja em áreas
físicas ou mesmo nas máquinas por
meio de senhas, sempre ligadas às
facilidades do usuário, o gap que ficou
era como fazer um modelo de acesso
ligado à função da pessoa, que é o que
o ERM responde", compara.

A solução da Eurikify, a Sage
Discovery and Audit, tem como funções
coletar, consolidar, analisar e remodelar
os perfis de usuários, grupos, recursos e
privilégios de acesso de quaisquer
ambientes, possibilitando o
gerenciamento de papéis e o completo
mapeamento dos privilégios de acesso,
para os usuários e grupos existentes em
uma empresa. A abordagem da solução
é de acordo com o RBAC ou Role
Based Access Control (veja mais no
Box: Uma breve história), que garante
que: apenas usuários autorizados
tenham acesso a dados sensíveis; as
atribuições de privilégios obedeçam à
separação de responsabilidades; e que
seja feita uma revisão periódica dos
privilégios de acesso.

"Crescemos muito na indicação de
clientes para outros clientes, rnas o
mercado está muito aberto. Estamos
nos movimentando para fazer uma
ampliação do nosso acordo com a
Eurikify, já que ganhamos uma forte
identidade com eles", aponta Teixeira.
Ele diz não temer a concorrência dos
grandes fornecedores, que ainda estão
se posicionando no país, e cita como
exemplo a concorrência ganha no
grande banco que ele citou acima. "Não
vou dizer que foi fácil, rnas já temos um
diferencial importante que é a
experiência no tema", completa.
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