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Relatos de ataques de hackers
e vírus — como o recente MyDo-
om—sugerem uma indústria da
tecnologia da informação (TI) si-
tiada. Empresas enfrentam ata-
ques cada vez mais freqüentes a
seus centros de dados e sites na
internet sob ataques cada vez
mais freqüentes.

O custo dos procedimentos de
segurança das informações che-
ga a milhões de dólares — em al-
guns casos, bilhões — por ano.
Projeções do instituto de pesqui-
sas Datamonitor sugerem que os
gastos mundiais com segurança
em TI vão dobrar nos próximos
três anos, para US$ 5,5 bilhões. A
segurança da informação é uma
das poucas áreas de TI em que os
investimentos cresceram na re-
cente retração econômica.

Apesar do perigo real represen-
tado por hackers e vírus, as empre-
sas estão percebendo que uma
ameaça ainda mais séria vem de
dentro das próprias organizações.
Estudo feito pela Gartner desco-
briu que 70% dos acessos não auto-
rizados a sistemas de informação
foram cometidos por "insiders".
Uma conclusão ainda mais preo-
cupante mostra que 95% dos ata-
ques que resultaram em graves
perdas financeiras foram provoca-
dos por empregados.

"Uma organização que analisa-
mos tinha 2 mil empregados, mas
3,8 mil pessoas registradas em sua
infra-estrutura de TI", diz Neil Cha-
ney, principal executivo da Open
Systems Management, empresa do
Reino Unido especializada em ges-

tão de usuários. "Ninguém se preo-
cupava com isso no passado. Ã sur-
presa é que havia pouco abuso. As
pessoas são intrinsecamente ho-
nestas", avalia Chaney.

Infelizmente, as empresas não
podem mais dar essa honestida-
de como certa. Autoridades regu-
ladoras financeiras e de sigilo da
América do Norte e da Europa es-
tão insistindo em controles mais
rígidos dos dados corporativos, e
num acompanhamento mais vi-
goroso das pessoas que acessam
ou manipulam informações.

Como resultado, as empresas
estão gastando mais em tecnolo-
gias de gestão de identidade e
acesso (IAM, na sigla em inglês).
A Gartner Dataquest acredita
que os gastos com IAM cresce-
ram 12% no ano fiscal de 2003,
com as empresas apertando o
controle sobre seus dados.

"O crescente interesse na ges-
tão de identidade e acesso é uma
combinação da necessidade de
uma maior eficiência operacio-
nal com uma maior necessidade
de segurança", explica Bill Con-
nor, principal executivo da En-
trust, empresa de IAM do Texas.
"Há também necessidade de ade-
quação ao crescente clima regu-
latório atual", diz ele. As tecnolo-
gias de IAM complementam me-
didas de segurança como códigos
de proteção e programas antiví-
rus, mas não podem substituí-las.

Com a ausência de sinais de di-
minuição das ameaças externas,
o financiamento de projetos de
IAM significa um meio de conse-
guir dinheiro novo, cortando os
custos em outras áreas ou encon-
trando um caminho para que

projetos se paguem sozinhos. Is-
so pode ser complicado, espe-
cialmente quando os departa-
mentos de TI estão combatendo
diariamente "malwares" (pro-
gramas criados para danificar
um sistema) e ameaças de vírus.

A gestão de identidade e acesso
pode trazer benefícios, tanto em
termos de custos administrativos
menores, como em níveis maiores

de segurança. A IAM pode facilitar
a introdução de tecnologias de au-
tenticação "fortes", como tokens e
identificação biométrica.

"Uma autenticação forte e uma
maneira mais consolidada de ad-
ministrar o acesso e os direitos de
autorização trazem benefícios
para a segurança", diz Tom
Scholtz, especialista em seguran-
ça da Meta Group. "Você pode cal-

cular no mínimo algum tipo de
benefício de produtividade a par-
tir de medidas como a autentica-
ção automática do usuário."

Grande parte da economia ini-
cial, afirmam especialistas do se-
tor, vem da simplificação. Ao redu-
zir o número de senhas que um
funcionário individual precisa, as
empresas podem obter economias
substanciais no tempo necessário
para estabelecer um novo usuário
em um sistema, ou remover algum
funcionário que deixou a empresa.
Um número menor de senhas
também significa um número me-
nor de "resets" de senhas e custos
menores de assistência técnica.

Estudo feito pela Meta desco-
briu que um típico novo funcio-
nário em uma empresa america-
na tem que ser "registrado" em
16 sistemas diferentes. Uma
companhia com 1,5 mil usuários
internos teria, em média, 68 "es-
toques de usuários", ou diretó-
rios. Quanto maior a companhia,
maior o problema.

A Bull Evidian, que também
desenvolve sistemas de gestão de
identidade, estima que uma em-
presa grande pode cortar os cus-
tos de assistência entre 20% e 70%
no período de um ano. As empre-
sas também poderiam cortar os
custos administrativos pela me-
tade, "Grandes projetos de IAM
buscam retorno sobre o investi-
mento no período de um ano",
diz Philippe Pradat, diretor do
grupo. Os fornecedores de
software argumentam que a ges-
tão de identidade e acesso inte-
grada permite o uso de tecnolo-
gias de autenticação mais avan-
çadas e ajuda as empresas a se-

rem mais rígidas com quem tem
acesso a informações armazena-
das em seus sistemas.

Isso significa que, se alguém
entra na base de dados de uma
empresa — seja de fora ou de
dentro —, sua capacidade de ler
ou manipular dados sensíveis é
em grande parte reduzida. Mas
medidas rigorosas de autentica-
ção, como os "tokens", não tor-
nam por si só os dados das em-
presas mais seguros. Se um fun-
cionário mal intencionado tem
um token que lhe garanta acesso
a sistemas sensíveis, conseguirá
provocar danos do mesmo modo
que faria se tivesse uma senha.

O próximo passo na segurança
é combinar medidas de autenti-
cação fortes com a administra-
ção de retaguarda proporciona-
da por programas de administra-
ção de acesso. Segundo Joe Duffy,
da PricewaterhouseCoopers , is-
so pode ser acoplado a tecnolo-
gias de monitoramento em tem-
po real desenvolvidas para admi-
nistração de redes e sistemas.

As empresas podem construir
sistemas que monitoram o com-
portamento dos usuários em
tempo real, e buscar padrões que
sugerem fraude ou outras inten-
ções criminosas.

"O que um gestor de redes faz é
monitorar o tráfego. Se você tem
uma boa estrutura de identida-
de, pode correlacionar o tráfego
e os acontecimentos e monitorar
as anomalias", diz Duffy. Acres-
centar esse monitoramento aos
investimentos atuais em gestão
de identidade e acesso deve tor-
nar a vida dos criminosos ciber-
néticos muito mais difícil.
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