
A
cada 15 segundos alguém é víti-
ma de uma tentativa de roubo
de identidade no Brasil. Para di-
minuir esta estatística, países
investem cada vez mais em tec-
nologias seguras que possam re-

duzir a fragilidade de seus sistemas.
Uma destas tecnologias, que tem sido
mais difundida nos últimos meses e se
mostra muito eficaz, é a biometria.

Biometria é a técnica automatizada
de medição de um traço pessoal ou ca-
racterística física e sua comparação a in-
formações previamente armazenadas
numa base de dados para fins de identifi-
cação positiva de um indivíduo.

As técnicas de biometria, principal-
mente a impressão digital, há muitos
anos vêm sendo utilizadas por governos
e suas autoridades públicas ao redor do
mundo no cadastramento e identifica-
ção de cidadãos. Sinais biométricos são
gravados diariamente em bases de da-
dos e também em documentos eletrôni-
cos, como é o caso dos passaportes de
muitas nações. Obviamente os regis-
tros nas bases de dados devem prover a
vinculação dos sinais biométricos com
as demais informações de cada indiví-
duo: sinais biométricos, mais dados bio-
gráficos, mais dados legais.

Com a massificação do uso dos smar-
tphones e tablets, estes se tornam canais
muito interessantes e atrativos para a ge-
ração de novos negócios. Hoje já existem
dispositivos biométricos que se conec-
tam externamente a smartphones, co-
mo leitores de digitais, de assinaturas e
até mesmo leitores da íris para iPhone.

Ainda é necessário que tais recursos
de leitura biométrica sejam totalmente
integrados, ou embarcados, aos disposi-
tivos móveis, o que já começa a aconte-
cer, para que tenhamos uma massa críti-
ca interessante. A Unisys atua no desen-
volvimento de soluções integradas de
segurança que contemplam tecnolo-
gias para captura, armazenamento e ve-
rificação de sinais biométricos, como
impressões digitais, íris, foto, padrão
de veias da palma das mãos etc.

Uma dessas tecnologias, conhecida
como Library of Electronic Identity Ar-
tifacts (LEIDA) é capaz de gerenciar to-
do o ciclo de vida de identidade biomé-
trica, biográfica e legal de uma pessoa,
desde a captura e geração da base de da-
dos, garantia de qualidade baseada em
padrões e normas internacionais de

identificação biométrica, emissão de
credenciais como smart cards e verifica-
ção da identidade, desde a consulta 1 pa-
ra 1 onde verifica-se se uma biometria
realmente corresponde a quem uma
pessoa diz ser, até a consulta 1 para n,
onde busca-se identificar uma pessoa
contra uma base de 1, 10 ou centenas de
milhões de registros.

Na ótica da gestão de pessoas e ati-
vos nas empresas, o uso da biometria
pode ser um forte aliado no controle de
acesso físico às suas instalações e no
controle de acesso local ou remoto às
suas redes corporativas. Um exemplo é
o controle de empregados e visitantes
uma vez que torna mandatória a presen-
ça física nos pontos de verificação, não
sendo mais obrigatório o uso de cra-
chás e a lembrança de senhas e PINs.
Os pontos de verificação incluem os
pontos de acesso lógico (estações de tra-
balho compartilhadas ou não, laptops,
smartphones etc) e pontos de acesso fí-
sico (por exemplo, acesso ao data cen-
ter da empresa).

Todo ano a Unisys promove uma pes-
quisa em diversos países para avaliar a
percepção dos cidadãos em diversos as-
pectos relacionados à segurança, geran-
do um índice nacional. O relatório deste
ano indicou que 75% dos mais de 1.000
brasileiros ouvidos afirmaram confiar de
alguma forma na capacidade dessas tec-
nologias biométricas para proteger suas
transaçõesfinanceiras.Dototaldepartici-
pantesqueexpressaram confiançanauti-
lização de recursos por biometria, 29%
responderam estar ‘muito confiantes’.

Quando o tema é segurança, torna-
se fundamental desenvolver soluções
integradas e convergentes de forma que
as empresas possam habilitar o uso de
tendências inovadoras em vez de blo-
queá-las, de modo a contribuir para o
crescimento de receita, redução de cus-
tos e a criação de novos e lucrativos ca-
nais de transações comercias.
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Hoje já existem dispositivos
biométricos que se
conectam externamente
a smartphones, como
leitores de digitais, de
assinaturas e até mesmo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2013, Mundo, p. 30.
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