
Chaves para implantar  
uma Identidade Digital 
Corporativa 360
Um desafio que não deve ser adiado

elevenpaths.com



2

IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | ÍNDICE

03
04

02
01



3

IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | RESUMO

Nos últimos anos, e paralelamente aos processos de transformação 
digital corporativa, um grande problema vem crescendo 
inadvertidamente nas estruturas fundamentais de qualquer organização.  

Referimo-nos às desvantagens decorrentes da gestão e  
acesso ineficientes de identidade que, por um lado, dificultam  
a produtividade e prejudicam a expansão do negócio e, por outro,  
afetam significativamente a segurança da organização.

Fatores que causam problemas de gestão da identidade:

› Evolução tecnológica não planejada baseada em soluções  
parciais e isoladas.

› Crescimento inorgânico corporativo e atraso na integração  
de diretórios de identidade.

› Falta de processos de gerenciamento padrão do ciclo de vida  
e uma política de função e autorização.

› Demora na implementação de medidas corretivas e na 
implementação de uma estratégia de identidade corporativa. 

Este artigo começa com a descrição dos problemas gerados por uma 
gestão ineficiente da Identidade Corporativa para descrever abaixo um 
modelo de governança de identidade baseado na metodologia CARTA  
do Gartner. Finalmente, ele detalha os recursos que uma solução 
completa de gerenciamento de identidade e acesso deve ter.

Resumo
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IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | 01.  DESAFIOS NA GESTÃO DA IDENTIDADE CORPORATIVA

03. Riscos Regulatórios

02. Segurança 
› Acréscimo excessivo e desnecessário  

de privilégios devido a mudanças de  
função internas do pessoal.

› Credenciais de acesso privilegiadas 
vulneráveis, uma vez que suas senhas  
não estão devidamente guardadas.

› Incapacidade de auditar  
acesso privilegiado. 

› A falta de um processo de licença 
automatizado traz um risco significativo  
de roubo de informações confidenciais  
ou sabotagem. 

› A não implementação de uma rigorosa 
política de senha facilita o roubo  
de credenciais.

› Roubo de credenciais de bots ou 
dispositivos IoT não incluídos no plano  
de governança de identidade.

› A certificação do acesso aos recursos 
corporativos é uma tarefa muito trabalhosa 
ou diretamente impossível.

› Cumprir as normas regulamentares sobre 
privacidade e proteção de dados, como 
GDPR e LGDP, durante o acesso e custódia 
de informações pessoais de funcionários, 
colaboradores e usuários finais.

› Impossibilidade de prevenir e detectar 
vazamentos de informações do  
usuário final.

01. Produtividade e Negócios 
› Atrasos na prestação de novos colaboradores.
› Recursos humanos ou equipes de TI 

envolvidas em tarefas repetitivas  
e de baixo valor. 

› Inconsistências no organograma que 
envolvem atrasos nas autorizações  
de acesso a recursos corporativos. 

› Negligência de tarefas de identidade  
mais relevantes e visão estratégica.

› Existência de um alto número de contas 
órfãs, que envolve gastos desnecessários  
de licenciamento.

› Risco de fraude por meio de credenciais de 
desenvolvimento ou evidências desprotegidas.

Desafios na gestão da 
identidade corporativa

01
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IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | 02. MODELO CARTA PARA GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE

A Telefónica propõe um modelo de gestão de 
identidade baseado nos princípios da CARTA 
(Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment)*. 

O gerenciamento de identidade é uma tarefa dinâmica 
que deve ser líquida o suficiente para estender um 
perímetro de uma segurança difusa, e incluindo 
inexistente. Neste modelo, a segurança é baseada  

no princípio a confiança zero, portanto, o acesso  
aos recursos está sujeito a parâmetros contextuais 
– como local, mecanismo de conexão, dispositivo 
e ID do usuário – e baseado em processos de 
autenticação contínua adaptável ligados a motores 
de risco. Finalmente, este modelo CARTA requer um 
monitoramento permanente para detectar anomalias  
e possíveis infiltrações.

* Em 2017, o Gartner entrou em uma nova abordagem estratégica para a segurança da informação: avaliação contínua de riscos e confiança 
adaptativa (CARTA). Este novo princípio abrange a realidade de um mundo onde as capacidades digitais de negócios são acessíveis de qualquer lugar, 
por dispositivos adiando onde os vírus evoluem como estratégias de proteção.

Plano estratégico  
de identidade

Administração e 
Governança de identidade.

Gestão de Acesso –
Autenticação + 

Autorização

Monitoria e  
Resposta 

Metodologia para construir  
o plano estratégico de 

identidade corporativa.

Descrição precisa de regras 
e fluxos de identidade e 
ferramentas flexíveis para 

gerenciar.

Eficiência e segurança em gestão 
de acesso para ambientes 

híbridos e multi-cloud.

Casos de uso para detectar  
e responder antes do incidente 

um centro de operações de 
segurança (SOC)
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IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | 03. OS PILARES TECNOLÓGICOS DA GESTÃO DE IDENTIDADE E ACESSO

Uma solução completa de gerenciamento de identidade e acesso requer responder a quatro categorias  
de casos de uso por meio de um ecossistema de tecnologias de ponta, permitindo implantações ágeis  
e amplas possibilidades de integração.

É necessária uma implantação gradual de tecnologias, 
de acordo com o Plano Estratégico de Identidade, e 
preferencialmente no modo SaaS completo ou parcial, 
desde que os requisitos organizacionais o permitam. 

Será fundamental ao escolher essas tecnologias  
três fatores:

› Recursos avançados de autenticação biométrica, 
análise de identidade e detecção de comportamento 
de anomalias.

› A flexibilidade para executar configurações  
de forma rápida, intuitiva e replicável.

› A disponibilidade de conectores com serviços 
ou aplicativos SaaS, nuvens públicas e aplicativos 
legados para implantar facilmente casos de  
uso complexos.

Os pilares tecnológicos  
da gestão de identidade  
e acesso03

Gestão e  
Governança  
de Identidade

Gerenciamento  
de contas  
privilegiada

Gestão de  
Identidade e  
Acesso ao Cliente

Gerenciamento  
de Acesso
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IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | 03. OS PILARES TECNOLÓGICOS DA GESTÃO DE IDENTIDADE E ACESSO

Gestão de  
Identidade e 
Governança  

(IGA)

› Consolidação 
de Identidade 
(sincronização/federação).

› Repositório de 
identidade centralizado.

› Fornecimento 
automatizado  
de identidade.

› Comentários Periódicos.

› Certificação de Acesso. 

› Gestão de vítimas  
de funcionários.

› • Controle de acesso 
baseado em função 
(RBAC).

› Descoberta de  
contas órfãs.

› Gestão de usuários 
colaboradores. 

› Fluxos automatizados 
de aprovação.

› Autenticação 
multifatorial.

› Autenticação 
Centralizada.

› Portal de Acesso 
Unificado.

› Single-Sign on  
(cloud, on-premise, 
devops).

› Autenticação 
continua  
sem senha.

› Políticas de  
Gestão de acesso.

› Zero-Trust  
Network Access.

Gestão do
Acesso

› Recursos de 
autoatendimento.

› Single-Sign on  
para clientes.

› Identidade Social (BYOI).

› Gestão de 
consentimento  
e privacidade.

› Onboarding digital.

› Análises e relatórios.

› Registro de  
perfil progressivo. 

› Integração  
de CRM.Gestão do

Identidade e  
Acesso (CIAM)

› Password Vault.

› Autogeração 
Senhas.

› Detecção de usos 
anomalias de contas

› Monitoramento  
de sessão.

› Bloqueio de sessão. 

› Auditoria de  
contas privilegiadas.

› Descoberta  
de contas  
privilegiadas.

Gerenciamento  
de Contas  

Privilegiada (PAM)

Casos  
de uso de 
identidade 

Há um consenso no 
mercado no agrupamento 
de casos de uso de 
identidade e gerenciamento 
de acesso nas seguintes 
categorias de tecnologia.
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IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | 04. CHAVES PARA IMPLEMENTAR SEU PLANO ESTRATÉGICO 

02. Implantação 
e Configuração
Por meio de equipes 
de tecnólogos 
certificados, ele enfrenta 
a implementação 
das tecnologias 
selecionadas em seu 
plano estratégico.

Implante tecnologia no 
ecossistema certo para 

sua organização, nuvem 
pública, nuvem privada 

ou no local.

Implementa o  
modelo de função  

e processo.

Configure ou desenvolva 
conectores com seus 
serviços e aplicativos.

Projete um plano 
de treinamento e 

certificação sob medida 
para cada departamento.

Garante o  
conhecimento 

transversal.

Gerencie o projeto 
utilizando metodologias 
ágeis de iterações curtas e 

com objetivos realistas.

01. Análise  
e Design
A Consultoria  
de Especialistas  
em Análise e Design  
ajuda as corporações  
a construir seu  
Plano Estratégico  
de Identidade.

Ele usa uma metodologia 
bem-sucedida para a 

construção do modelo de 
gestão de identidade  

e governança.

Levantando  
informações através 

 de entrevistas  
com atores relevantes.

Colaboração entre diferentes 
departamentos para realizar 
tarefas de coordenação 

entre as equipes.

Elaboração de  
processos e funções  

na organização.

Alinhamento com  
políticas de segurança 

corporativa.

Avaliação de risco  
e prioridade.

Design de arquitetura  
e seleção tecnológica.

Coordenação com  
equipes de negócios para 
gestão de identidade  

de usuário final.

Definição e monitoramento 
de indicadores (KPIs) para 

garantir uma implementação 
bem-sucedida.

Chaves para implementar  
seu plano estratégico 04

01. Análise  
e Design

03. Administração  
e Monitoramento

02. Implantação  
e Configuração



9

IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | 04. CHAVES PARA IMPLEMENTAR SEU PLANO ESTRATÉGICO 

03. Administração 
e Monitoramento

Integre a gestão  
de identidade e acesso 
dentro do seu modelo 
de gerenciamento de 
segurança corporativa 
e gerencie-o a partir do 
SOC de referência.

01. Adminstraçao

› Suporte 7x24 para resolução 
de incidentes e dúvidas.

› Gerenciamento de controle 
e lançamento de versão.

› Registro de caso e 
priorização de ingressos.

04. Evolução 

› Consultoria Anual para 
otimizar a gestão.

› Melhoria contínua dos 
processos de ciclo de vida e 
gerenciamento de políticas.

› Implantação de  
novos conectores.

03. Avalia

› Rastreamento contínuo  
de KPIs. 

› Geração de relatórios 
personalizados.

› Rastreamento rigoroso  
de SlAs.

02. Monitoramento 

› Monitoramento proativo 
dos sistemas IAM.

› Alertas em tempo real  
de falhas no sistema. 

› Identificação de  
situações anomalias.

MONITORAMENTO AVANÇADO

› Patronos do início da  
sessão inusitada.

› Atividade súbita, incomum ou  
rara com arquivos, sistemas  
ou processos.

› O usuário está supondo que 
acesse arquivos e drives.

› Acesso à força bruta.

› Reconhecimento interno. 
› Filtragem baixa e lenta dos dados 

do usuário para armazenamento 
externo ou conectado.

› Atividade do bot
› Problemas na peça da máquina.
› Contas de serviços mal 

configuradas.

Identificar anomalias com base na construção do padrão  
da contagem de recursos:

Enriquecimento automático de alertas de segurança com 
informações de contexto de identidade.

Priorize alertas e organize ações automatizadas  
de remediação com base no tráfego e políticas predefinidas.

Verifique a atividade de risco dos usuários, como logins,  
incorpore novos fatores de autenticidade para detectar ameaças  
antes que elas aconteçam.
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IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | CONCLUSIÓN

A gestão de identidade e acesso é um desafio  
para responder a desafios que requerem uma base 
tecnológica, bem como liderança especializada  
e realista.

Na ElevenPaths sabemos o problema e adaptamos 
nossas soluções para este complexo cenário de 
ecossistemas confusos. Nossas soluções na tecnologia 
mais vanguardista com serviços profissionais certificados 
e grande experiência. 

Deixe-nos ajudá-lo neste desafio e construir com  
você a solução adaptada a uma organização que  
faz do gerenciamento de identidade sua  
vantagem competitiva.
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IDENTIDADE DIGITAL CORPORATIVA   | SOBRE ELEVENPATHS

Sobre 
ElevenPaths

Na ElevenPaths, empresa de cibersegurança do Grupo Telefónica, 
acreditamos que um mundo digital mais seguro é possível. Apoiamos 
nossos clientes em sua transformação digital, criando inovação 
disruptiva, proporcionando a privacidade e confiança necessárias 
 em nossa vida digital diária.

Combinamos o frescor e a energia de uma start-up com o poder,  
o conhecimento e a robustez da Telefónica, contribuindo com soluções 
que possibilitam a prevenção, detecção e resposta às ameaças diárias 
em nosso mundo digital.

Geramos alianças estratégicas que nos permitem ampliar a segurança 
de nossos clientes e também colaborar com órgãos e entidades como 
a Comissão Europeia, CyberThreat Alliance, ECSO, EuroPol, Incibe e a 
Organização dos Estados Americanos (OEA).

Mais informações:   
elevenpaths.com   |   @ElevenPaths   |   blog.elevenpaths

As informações aqui contidas são de propriedade da Telefónica Digital España, S.L.U.(“TDE”) e/ou qualquer outra entidade dentro do Grupo Telefónica ou seus licenciadores. 
A TDE e/ou qualquer empresa do Grupo Telefónica ou licenciadores do TDE reservam todos os direitos de propriedade industrial e intelectual (incluindo qualquer patente ou 
direitos autorais) decorrentes ou de queda relacionados a este documento, incluindo os direitos de projeto, produção, reprodução, uso e venda, exceto no caso de que tais 
direitos sejam expressamente conferidos a terceiros por escrito. 
As informações aqui contidas podem ser modificadas a qualquer momento sem aviso prévio. 
As informações aqui contidas não podem ser parcial ou totalmente copiadas, distribuídas, adaptadas ou reproduzidas em qualquer meio sem o consentimento prévio por 
escrito do TDE. O único propósito deste documento é apoiar o leitor no uso do produto ou serviço nele descrito. O leitor se compromete e é obrigado a usar as informações nele 
contidas para seu próprio uso e não para qualquer outro. 
O TDE não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do uso das informações aqui contidas ou quaisquer erros ou omissões no documento ou pelo uso incorreto 
do serviço ou produto. 
O uso do produto ou serviço aqui descrito deve ser regulado de acordo conforme estabelecido nos termos e condições aceitos pelo usuário para uso. TDE e suas marcas (assim 
como qualquer marca pertencente ao Grupo Telefónica)son marcas Registrado. A TDE e suas afiliadas reservam todos os direitos para eles.
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