
m sistema de gerencia-

mento de identidade

(SGT), ou identity ma-

nagement system (IMS).

tem como objetivo auto-

matizar os processos de

acrescentar, modificar, revogar, excluir e ge-

renciar direitos de acesso e senhas de usuários

às redes de computadores de uma organização.

Uni funcionário não pode esperar horas,

dias ou até semanas para obter acesso a uma

aplicação. As exigências de produtividade

dos ambientes corporativos exigem que o

acesso do usuário aos recursos da rede seja

transparente. Em contrapartida, muitas faci-

lidades para acesso a informações represen-

tam riscos. A experiência mostra que mais

de 80% dos problemas ligados à quebra de

senhas bancárias, roubo de informações, en-

trega de dados confidenciais à concorrência

tem a participação de pessoas que trabalham

para a própria empresa.

As histórias relacionadas ao assunto são

estarrecedoras. Gerentes desligados continua-

ram usando durante meses o cartão de crédito

da empresa pelo fato de não ter sido cance-

lado no sistema. Senhas de ex-funcionários

para acesso a dados corporativos pela inter-

net que continuaram válidas anos a fio etc.

A implementação de um sistema de ges-

tão de identidade, além de resolver esse pro-

blema, traz outras vantagens como facilitar

os negócios com a construção de relaciona-

mentos produtivos com funcionários, clien-

tes, parceiros e fornecedores.

Outro benefício é uma maior segurança,

revogando em tempo real direitos de acessos

de usuários em todos os sistemas com um

simples comando. Além disso, consegue-se

redução de custos administrativos por meio

de funções administrativas centralizadas

para diversas plataformas.

Em virtude de um menor tempo de retor-

no para a atribuição de permissões de usuá-

rios - de semanas para minutos -. o projeto

tende ainda a aumentar a produtividade dos

funcionários e agilizar o acesso aos recursos

de que necessitam.

Segundo o Gartner Group, uma das mais

respeitadas consultorias mundiais em assun-

tos de tecnologia, a gestão integrada de iden-

tidade é uma das poucas áreas relacionadas à

segurança da informação em que o retorno do

investimento pode ser claramente obtido pela

redução de pessoal e ganhos de produtividade.

De acordo com simulações realizadas

pelo instituto, hipoteticamente, uma empre-

sa com dez mil funcionários que automati-

za a gestão de 12 aplicativos, economizaria

cerca de US$ 3,5 milhões em três anos e

teria um retorno de investimento de 295%.

É possível, ainda, economizar 14 mil horas
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em gestão e 6,6 mil horas em atendimento

aos usuários, anualmente.

Mas são, por natureza, projetos comple-

xos. Com o aumento das redes e as cons-

tantes mudanças, raramente as organizações

armazenam as informações num único lugar.

Nos diversos departamentos, regiões, unida-

des de negócios e plataformas de software

proliferam bases de gerenciamento de iden-

tidade específicas.

Para suportar o desenvolvimento de proje-

tos de gestão integrada de identidade, existem

várias ferramentas de software bastante efi-

cientes. A IBM tem uma debaixo do guarda-

chuva Tivoli. A CA, ex-Computer Associa-

tes, tem outro debaixo do Unicenter. ABMC

tem a sua no Patrol, A HP no Openviews,

No caso de projetos menos complexos,

há também várias opções muito confiáveis.

Uma das mais difundidas atualmente é o ser-

viço de diretório NDS da Novell. Outra al-

ternativa que vem se popularizando rapida-

mente é a ferramenta de gestão de identidade

existente no SQL Server, da Microsoft.

Mas quando se trata de serviços, que é a

parte mais pesada nesse tipo de projeto, os

principais atores são grandes integradores

multinacionais como Accenture, Buli, EDS.

IBM Business Consulting e Unisys. Há, tam-

bém, vários integradores nacionais que podem

ser acionados para projetos de gestão integrada

de identidade, destacando-se, em ordern alfa-

bética, BSI, CPM Braxis, Politec e Stefanini,

Um projeto de gerenciamento integrado de

identidade é tipicarnetne desenvolvido a par-

tir de alguns conceitos básicos. Um é a identi-

dade digital única obrigatória. A idéia é evitar

situações hoje muito comuns como a de haver,

para a mesma pessoa, uma conta num servi-

dor, outra no correio eletrônico, uma terceira

no sistema que controle acessos à instalação.

O segundo conceito básico é o de creden-

ciais. São informações relacionadas ou de-

rivadas da posse de uma identidade digital.

Geralmente são secretas e somente o "porta-

dor" da identidade deve conhecê-las. Senhas,

certificados digitais e informações biorné-

tricas são alguns exemplos de credenciais.

Outro componente importante de um pro-

jeto de gestão de identidade são as bases de

identidade ou repositórios de armazenamento

das identidades digitais. Organizadas na forma

diretoria ou banco de dados, podem ser cria-

das com softwares de mercado como o No-

vell NDS, Microsoft SQL Server ou Oracle.

Bases de identidade podem ser centraliza-

das num único computador ou distribuídas em

diversos computadores da rede. Geralmente

possuem estruturas bem definidas de corno a

informação é armazenada. Também incorpo-

ram mecanismos de criptografia para prote-

ger componentes de identidade como senhas.

De um projeto de gestão integrada de

identidade faz parte ainda o provisionamen-

to (processo de criar uma identidade digital),

o gerenciamento do ciclo de vida da identi-

dade (manter os dados de cada usuário atua-

lizados), a autenticação (verificar se o dado

fornecido bate com o que existe no sistema),

e a autorização (processo de cruzar os direi-

tos do usuário frente às permissões).

Tipicamente, a utilização de um SGI ga-

rante um retorno do investimento em várias

áreas. Uma é na produtividade do usuário

por meio do acesso aos dados e aplicações

de que ele precisa, quando ele precisa; pos-

sibilidade de personalizar o conteúdo, ser-

viços e dados disponibilizados; controle de

seu ambiente, garantido pelos processos de

auto-serviço (administração).

A outra área onde há ganhos expressi-

vos com o projeto é a de produtividade da

área de tecnologia, garantida por meio do

alinhamento dos esforços requeridos para

manter os dados consistentes e atualizados;

da simplificação do login do usuário, que,

combinado com outras características de

auto-serviço, também reduz os chamados

ao help-desk associadas ao esquecimento

de senhas e outros aspectos básicos.

O terceiro beneficio palpável trazido por

um sistema de gestão de identidade é maior

agilidade no desenvolvimento das aplica-

ções de negócios, garantida pela aceleração

dos ciclos de desenvolvimento, por reutili-

zar componentes de integração e segurança;

do aumento da competitividade nos negó-

cios, por ajudar as empresas a construir no-

vos serviços e liberar aplicações existentes

mais rapidamente. (JPM)
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