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Validando as identidades do usuário
”Protegendo a identidade on-line” é uma frase ouvida
diversas vezes em todos os mercados. A maioria das
empresas implementa medidas extensas para validar
identidades de usuário e proteger seus ativos críticos
contra ataques, no entanto, violações e ataques ainda
representam uma ameaça.
As violações relacionadas à identidade digital são um dos
principais impulsionadores da perda de dados do
consumidor, incluindo informações pessoais e financeiras,
e da perda de dados internos da empresa, como o acesso a
registros e controles internos. O custo médio de uma violação
de dados é de US$ 3,92 milhões e o tamanho médio de uma
violação de dados é de 25.575 registros.1 As empresas
violadas não perdem somente dados, elas podem perder a
confiança do público. Após uma violação de segurança, os
consumidores geralmente vêem as empresas afetadas como
pouco confiáveis, o que pode levar à perda de negócios.
À medida que mais empresas migram para a nuvem,
a busca continua por medidas de segurança para
autorizar e autenticar usuários internos e externos
sem afetar negativamente a jornada do usuário.

Violação de
dados
Confiança

Tempo

Espera-se o crescimento da identidade como serviço a
uma taxa anual de 14,1% nos próximos cinco anos, à
medida que mais empresas buscam aproveitar os
benefícios da computação em nuvem.2 O objetivo das
empresas é ter a validação de identidade para
consumidores e funcionários, mas de maneira
transparente e sem problemas.

O IDaaS precisa realmente ser complicado?
Conecte usuários e dispositivos de nuvem, móveis e
locais a aplicativos de negócios em qualquer lugar.
Descubra o poder da identidade como serviço
(IDaaS) neste breve vídeo.
Assista ao vídeo

Após uma violação de segurança, os
consumidores costumam ver as empresas
afetadas como pouco confiáveis.
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Continuidade facilitada
Hoje, as empresas enfrentam muitos desafios quando
são confrontadas com o gerenciamento de identidade e
acesso. Muitos desses desafios decorrem da necessidade
de processos seguros que ofereçam simultaneamente
uma experiência contínua. Para fornecer essas experiências,
as organizações devem:

Confirmar as identidades de clientes e funcionários

As empresas devem confirmar e autorizar continuamente
todas as interações do usuário e fornecer autenticação
contínua ao longo da jornada do usuário.

Monitorar eventos de autenticação
Identificar padrões suspeitos de comportamento
continua sendo um desafio. Para reconhecer um usuário
fraudulento, as organizações precisam conhecer todas as
atividades do usuário, além de terem a capacidade de
monitorar e identificar quando um comportamento
incomum do usuário é exibido.
Aplicar a segurança em plataformas digitais
Com o aumento no uso de dispositivos móveis, mais e
mais dispositivos precisam de proteção estendida no
gerenciamento de aplicativos, IoT e dispositivos móveis.
Essa mudança requer aplicação e proteção contínuas da
identidade digital.

Com o IBM Cloud Identity, os administradores
podem rastrear facilmente o uso de aplicativos, os
problemas de desempenho e as atividades de
login. Explore o painel do administrador neste
vídeo de três minutos.
Assista ao vídeo

As empresas devem confirmar e autorizar
continuamente todas as interações do
usuário e fornecer autenticação contínua
ao longo da jornada do usuário.
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Eliminando a dificuldade das senhas
Proteger a identidade digital de um usuário, seja um funcionário, parceiro ou cliente interno, é um desafio para as empresas.
Os clientes, em particular, desejam garantir que suas identidades digitais sejam seguras ao usar qualquer aplicativo,
mas também desejam uma experiência fácil e simples de usar.

Medidas de segurança complexas

Controlar diversos nomes
de usuário e senhas

Contas seguras

A segurança é essencial para os
clientes confiarem em qualquer
organização. Os usuários, no
entanto, não desejam ver ou
interagir com medidas de segurança
complexas; eles esperam que a
parte da segurança dos aplicativos
seja executada em segundo plano e
não seja um inconveniente para eles.

Os clientes enfrentam o desafio
de lembrar diversos nomes de
usuário e senhas para cada
aplicativo que usam. Cada
aplicativo que precisa de um
conjunto separado de credenciais
de login atua como um bloqueador
negativo para o usuário.

Os usuários desejam um processo
contínuo, mas não querem sacrificar
a proteção de seus dados para
facilitar o uso. Eles esperam um certo
nível de proteção quando confiam
suas informações às empresas.

Os usuários esperam que a parte da segurança dos aplicativos seja
executada em segundo plano e não seja um inconveniente.
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O que procurar em uma solução de
Identity and Access Management
(IAM)
Para um gerenciamento de identidade seguro e contínuo,
confirme se suas plataformas IAM oferecem o seguinte:

Opções de conexão única
–– Elimine as dificuldades do nome de usuário e das
senhas com a capacidade de entrar em todos os
aplicativos com um único conjunto de credenciais
de login.

Autenticação de diversos fatores
–– Aprimore a segurança com diversos métodos de
autenticação de usuário.

IBM Security Verify
A solução do IBM Security Verify permite que os líderes de
TI, segurança e negócios não somente se adaptem à era
atual da computação em nuvem, mas também utilizem a
nova geração de inovações na produtividade do usuário.
Proteja seu investimento em gerenciamento de identidade
e acesso para o futuro com o IBM Security Verify.

O IBM Security Verify ajuda as empresas a
fornecer acesso rápido e seguro aos aplicativos
de negócios. Veja como a tecnologia IDaaS da
IBM® conecta usuários e aplicativos neste vídeo
de dois minutos.
Assista ao vídeo

Gerenciamento de ciclo de vida do usuário
–– Simplifique os processos de integração
e desligamento do usuário.

Integração com diretórios e aplicativos de
usuários existentes
–– Forneça a capacidade de armazenar diretórios
de usuários existentes na nuvem ou no local.

Insights sobre usuários e dispositivos
–– Integre-se às plataformas de detecção de fraude
e gerenciamento de dispositivos móveis para
aplicar a inteligência nas decisões de acesso.

Conhecimento para tornar seu programa
bem-sucedido
–– Estabeleça parceria com um provedor com
serviços integrados de planejamento, suporte
e implementação.

Fale com o especialista

IBM Segurança
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