
O que você não sabe pode 
prejudicá-lo
Os usuários de hoje precisam de acesso fácil “a 
qualquer hora, em qualquer lugar” a informações 
e serviços para que possam fazer seus traba-
lhos. As tecnologias necessárias para oferecer 
essa simplicidade têm se tornado cada vez mais 
complexas, e alguém deve estar atento para 
manter tudo funcionando. Esses administra-
dores (ou superusuários) precisam de acesso 
“privilegiado” a tudo dentro do sistema a fim 
de solucionar problemas, resolver questões e 
manter esse nível imediato de acesso. 

Esse acesso privilegiado é necessário, mas 
pode apresentar alguns problemas graves. Os 
ambientes atuais cada vez mais complexos 
exigem muitos administradores, desde usuá-
rios com acesso no “nível raiz” para sistemas 
importantes até os administradores do Active 
Directory (AD). E se você é como a maioria das 
empresas, você pode ter mais desses usuários 
privilegiados do que você pensa ter. 

 

 
Quatro etapas para reduzir  
os riscos de violação:

 Limitar o escopo e o número de 
 direitos de acesso concedidos

 Monitorar as alterações e o acesso a 
sistemas e dados mais importantes

 Usar a identidade para determinar  
se a atividade do usuário é  
apropriada à empresa

 Estabelecer um patamar de 
 comportamento “normal” 
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Quando um usuário 
privilegiado efetua o 
login, como você sabe 
que ele realmente é 
um usuário privilegiado 
e não um hacker com 
credenciais roubadas?
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De acordo com o Ponemon Institute, a maio-
ria das violações e incidentes de segurança 
atuais vem da atividade de usuários internos. 
Não significa que os usuários privilegiados são 
mal-intencionados; embora alguns possam 
ser, esse não é o único problema. Com o nível 
de acesso que os usuários privilegiados têm, 
mesmo ações acidentais ou não intencionais 
podem criar riscos significativos para a sua 
organização. Embora o número de violações e 
incidentes de usuários internos reais seja signi-
ficante, o verdadeiro escopo do que se constitui 
um “ataque interno” se expande consideravel-
mente ao considerar os danos causados por 
invasores mal-intencionados que conseguem 
acessar através de contas privilegiadas. Esses 
invasores parecem usuários internos, mas na 
verdade não são. 

Os hackers de hoje conhecem a importância 
de obter os direitos de acesso de usuários pri-
vilegiados (ou de qualquer usuário com amplos 
direitos de acesso). Os seus dados são uma 
mercadoria preciosa, e há uma grande chance 
de alguém querer acessá-los, sejam dados 
pessoais, informações de cartões de crédito, 
segredos corporativos ou até mesmo direitos 
de acesso compartilhados entre empresas. Os 
hackers se tornaram muito bons na aquisição 

das credenciais desses usuários privilegiados e 
de sistemas de infiltração. Uma vez que estão 
dentro, a questão torna-se não “se” eles podem 
obter acesso a tudo, mas “quando” eles terão 
acesso a tudo. 

A pergunta que deve ser feita é essa: Quando 
um usuário privilegiado efetua o login, como 
você sabe que ele realmente é um usuário 
privilegiado e não um hacker com credenciais 
roubadas?

Não é possível eliminar os  
usuários privilegiados, mas é 
possível reduzir os riscos
A resposta é realmente muito simples: use uma 
abordagem baseada nos riscos. Em primeiro 
lugar, identifique os projetos que são uma prio-
ridade da empresa e alinhe os recursos em con-
formidade. Dentro desses projetos importantes, 
coloque a melhor proteção possível em torno 
dos dados e sistemas que fazem a diferença. 
Em seguida, preste atenção ao que está acon-
tecendo e ao que está sendo feito com esses 
dados. Porque o problema não é que os hackers 
têm acesso a dados confidenciais, o problema é 
que eles vão usar esse acesso para fazer algo 
que você não deseja com os dados.

Uma vez que os 
 hackers estão dentro, 
a questão torna-se 
não “se” eles podem 
obter acesso a tudo, 
mas “quando” eles 
terão acesso a tudo.

Nota: Todas as incidências de violação foram incluí-
das, por isso, havia várias respostas possíveis.

Fonte: Ponemon Institute, “Sixth Annual Benchmark Study on 
Privacy & Security of Healthcare Data”, maio de 2016.
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Então, como é uma abordagem 
baseada nos riscos?

1.  O primeiro princípio é simples-
mente limitar o nível de acesso 

con cedido aos usuários privilegiados ao 
longo do ciclo de vida dos funcionários. 
Em muitas organizações, os usuários privilegia-
dos não apenas têm privilégios de administra-
dor, mas os privilégios que possuem são muito 
amplos. E uma vez que esses direitos de acesso 
foram concedidos, geralmente não são revo-
gados em tempo hábil. Isto acontece porque é 
difícil ou demorado fornecer direitos de acesso 
granulares, e as pessoas não tem tempo ou se 
esquecem de desativar o acesso quando ele 
não é mais necessário.

2. Segundo, olhe para os dados e os 
sistemas que mais importam para a 

sua organização. Certifique-se de que você 
tem uma solução que pode alertá-lo quando 

determinadas peças importantes de dados ou 
determinados sistemas forem acessados ou 
alterados. E, de preferência, você deve ser ca-
paz de saber quem fez a alteração, quando ela 
foi feita e de onde foi executada. No entanto, 
apenas saber quem fez a alteração não é su-
ficiente, alterações são feitas o tempo todo e 
você ficaria o tempo todo perseguindo falsos 
alarmes. Infelizmente, esse é o estado padrão 
da maioria das equipes de segurança.

3. A terceira chave para gerenciar usu-
ários privilegiados: identidade. A 

identidade vai além das credenciais de acesso 
do usuário para fornecer um contexto adicio-
nal como a função corporativa e a localização. 
Ao integrar esse contexto de identidade nos 
dados de monitoramento de segurança, você 
obtém inteligência de segurança real que ajuda 
a compreender melhor quando a atividade do 
usuário é apropriada (Sim, Bill deve acessar o 
servidor dos escritórios às 3 da tarde) e quando 

a atividade é suspeita e deve ser investigada 
(Não, Bill provavelmente não deve estar aces-
sando o servidor do outro lado do mundo às 3 
da madrugada).

E isso nos leva à consideração final para o 
gerenciamento de usuários privilegiados: mo-
nitoramento comportamental. Você precisa 
ser capaz de monitorar o comportamento e 
vinculá-lo à identidade por trás da conta do 
usuário. Para monitorar o comportamento de 
forma significativa, é necessário estabelecer 
uma linha de base de comportamento “normal” 
em relação ao que será medido. Isso é impor-
tante mesmo quando as coisas acidentalmente 
dão errado. Usuários de nível raiz podem, por 
engano, alterar configurações do sistema e 
derrubar redes inteiras. Se você não consegue 
dizer como o problema ocorreu, será muito mais 
difícil corrigi-lo. Mas se você consegue rastrear 
seus passos, você pode identificar onde ocor-
reu o problema e corrigi-lo.

Qual é a maior falha de sua organização quando se  
trata de gerenciar identidades privilegiadas?

Ao gerenciar usuários 
privilegiados, monitorar o 
comportamento e efetuar a 
triangulação das ameaças, 
perguntando:

Os dados são  
confidenciais?           (Sim/Não)

De acordo com a sua  
função, o usuário deveria  
acessar esses dados?   (Sim/Não)

Eles deveriam estar  
fazendo o que estão  
fazendo com os dados?   (Sim/Não)

Fonte: “2015 Privileged Access Management Study”, 
Information Security Media Group Fall 2015

Falhamos 
em impor 
as boas 
políticas 

que temos
23%

Faltam as 
ferramentas 
tecnológicas 

certas
22%
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equipe 
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gerenciar 
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adequada as 
ferramentas

17%

A organização 
falha em  

reconhecer  
isso como  
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13%

Faltam 
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em equipe e 
ferramentas

9%

Não  
dispomos  

de 
políticas 

adequadas
7%
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Mais importante ainda, o monitoramento com-
portamental permite a triangulação das amea-
ças — é um dado confidencial? (Sim/Não) De 
acordo com a sua função, o usuário deveria 
acessar esses dados? (Sim/Não) Eles deve-
riam estar fazendo o que estão fazendo com 
os dados? (Sim/Não)

Garantir acesso seguro, sem 
impactar a empresa
Interrupções não intencionais podem causar 
grandes problemas, principalmente quando se 
refere à serviços de nuvem. Por exemplo, a gi-
gante rede social Facebook, com 1,5 bilhão de 
usuários mensais em todo o mundo, depende 
de os consumidores manterem contato com a 
família e os amigos, e de as empresas suporta-
rem seus aplicativos ou esforços de marketing 
de mídia social. Durante o mês de setembro de 
2015, o Facebook passou por uma série de três 
interrupções em todo o mundo, totalizando mais 
de 2,5 horas. As interrupções ocorreram não 
como resultado de ataques mal-intencionados, 
mas de erros em seu sistema de configura-
ção. Apenas alguns meses antes, o Facebook 
passou por uma interrupção significativa no 

mundo inteiro que eles admitiram ter ocorrido 
em consequência de seus engenheiros aces-
sando e “mexendo” em importantes valores de 
configuração. Estima-se que a perda de recei-
tas do Facebook para cada hora tenha sido de 
aproximadamente 0,8 a 1,7 milhão de dólares. 
Após as interrupções em setembro de 2015, 
as ações do Facebook caíram quase 4%, re-
fletindo a decepção do mercado.

A bem dizer: a única solução verdadeiramente 
segura seria não conceder qualquer acesso. 
Mas como isso não é possível, a melhor abor-
dagem é garantir que você só permitirá o nível 
adequado de acesso e, posteriormente, moni-
torará o que os usuários estão fazendo com os 
direitos que lhes foram concedidos. 

A vantagem deste tipo de abordagem é que ela 
não impede que os administradores tenham o 
acesso para fazer seus trabalhos, eles podem 
continuar como antes. E, como as respostas 
a eventos monitorados podem ser automatiza-
das, há uma menor necessidade de a equipe de 
segurança examinar manualmente os registros 
de incidentes. 

Além disso, ao integrar informações contextu-
ais comportamentais e baseadas em identidade 
com dados de monitoramento de segurança, as 
equipes de segurança podem fornecer detec-
ção e resposta ainda mais rápidas às potenciais 
ameaças. 

A escolha da solução certa para 
gerenciamento privilegiado
Existem diversas maneiras de solucionar esses 
problemas, desde uma variedade de produtos 
de Gerenciamento de Segurança, Informações 
e Eventos (SIEM) até soluções de gerencia-
mento de identidade, sistemas de gerencia-
mento de mudanças e soluções de automação. 
No entanto, ao avaliar suas opções, lembre-se 
de escolher uma opção que irá: 

 Funcionar de forma integrada. Enquanto 
cada um dos sistemas atende a um  
único objetivo, eles são realmente  
complementares. Em um cenário ideal,  
eles precisam ser capazes de se comunicar 
entre si e passar informações para frente 
e para trás. Se não, você na verdade não 
estará resolvendo o problema. 

 Permitir uma automação suficiente. 
Sejamos realistas, há muitas coisas que 
esperamos acontecer. Se exige intervenção 
manual ou grande conhecimento especiali-
zado, não vai ser prático. E o ponto principal 
desse esforço é tentar tornar isso mais fácil 
para a sua equipe distinguir entre ameaças 
reais e eventos incidentais. 

 Permitir um monitoramento baseado 
em políticas. Enriquecer o monitoramento 
de segurança com um contexto de identi-
dade não vai realmente ajudar se você  
não pode criar um conjunto de regras e 
políticas em torno de cenários de negócios 
específicos. Esta é a peça que reúne toda  
a solução. 

 Estar acessível a longo prazo. Pense 
além do preço de compra e considere o 
que custará a longo prazo. É fácil de usar? 
Será que vai funcionar com os sistemas 
que você já tem? Quanto tempo adicional 
de gerenciamento é necessário? Quanto 
treinamento adicional será necessário?

Durante o mês de setembro  
de 2015, o Facebook  
passou por uma série de  
três interrupções em todo  
o mundo, totalizando mais  
de 2,5 horas. As interrupções 
ocorreram não como resultado  
de ataques mal-intencionados, 
mas de erros em seu sistema  
de configuração.
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Ao avaliar que solução funcionará melhor para 
você, considere as soluções de segurança 
viabilizadas por identidade da NetIQ. Nossas 
soluções de gerenciamento de identidade, se-
gurança e acesso se integram perfeitamente 
para ajudar as organizações a reduzirem o nú-
mero total de usuários com acesso privilegiado, 
a garantirem que as pessoas certas tenham o 
acesso adequado quando precisam, e a moni-
torar o que usuários, especialmente os usuários 
com privilégios mais amplos, estão fazendo com 
os direitos que lhes foram concedidos. Ao apro-
veitar a inteligência de identidade dessa forma, 
você pode equilibrar o acesso necessário para 
produtividade com a necessidade de reduzir 
riscos de segurança que resultam do nosso 
mundo hiperconectado. 

 O NetIQ® Change Guardian fornece 
a quem, o quê, quando e onde para a 
atividade do usuário na empresa, sejam 
alterações de configuração ou acesso a 
arquivos confidenciais (monitoramento de 
integridade de arquivo). Ele dá a você a 
inteligência de segurança necessária para 
identificar e responder rapidamente às 
atividades de usuários privilegiados que 
poderiam sinalizar uma violação de dados 
ou resultar em falhas de conformidade. 

 O NetIQ Sentinel™ é uma solução  
SIEM completa. O Sentinel simplifica  
a implantação, o gerenciamento e o uso 
diário do SIEM. Ele se adapta rapidamente 
a ambientes empresariais dinâmicos  
e oferece a verdadeira inteligência  
acionável da qual os profissionais de  
segurança precisam para entender  
rapida mente sua postura frente às  
ameaças e priorizar a resposta.

 O NetIQ Identity Manager fornece  
uma solução completa e acessível para 
controlar quem tem acesso ao que na sua 
empresa — de dentro do firewall e até a 
nuvem. Ela permite que as empresas  
forneçam acesso seguro e conveniente  
a informações críticas para os usuários  
corporativos, enquanto atendem às  
exigências de conformidade. 

 O NetIQ Directory and Resource 
Administrator™ fornece inteligentes 
recursos de administração do Active 
Directory (AD), como delegação detalhada 
de privilégios administrativos e controle de 
acesso administrativo. Ele facilmente de-
lega poderes administrativos adequados no 
Active Directory da Microsoft, no Exchange 
Server e no Exchange Online hospedado 
no Office 365.

 O NetIQ Privileged Account Manager 
permite que os administradores de TI 
trabalhem nos sistemas sem expor senhas 
de supervisor ou coordenador ou creden-
ciais de conta de usuário root. Ele gerencia, 
controla e registra atividades de contas 
privilegiadas para todos os sistemas base-
ados em credenciais, incluindo aplicativos, 
bancos de dados, serviços de nuvem e 
servidores virtuais. Ele também suporta 
autenticação de múltiplos fatores e single 
sign-on para acesso seguro avançado. 

Saiba os próximos passos que você pode dar 
acessando: www.netiq.com

 

Os sistemas de automação 
podem manter distantes os 
problemas:

1. Aprovisionamento/
desprovisionamento/
reprovisionamento 
automatizado de privilégios e 
direitos de acesso dos usuários

2. Fonte de RH centralizada para 
criação, exclusão ou atualização 
de direitos

É particularmente útil quando 
grandes grupos de usuários que 
exigem acesso privilegiado (como 
fornecedores ou funcionários 
temporários) deixam a força de 
trabalho. Não deixe a porta aberta 
para eles!

CERTIFIQUE-SE  
DE QUE AS SUAS  
SOLUÇÕES IRÃO:

 Funcionar de forma integrada

 Permitir uma automação 
suficiente

 Permitir um monitoramento 
baseado em políticas

 Estar acessível a longo prazo

http://www.netiq.com
http://www.netiq.com


Nossas soluções de gerenciamento de privilégios ajudam 
as organizações a reduzirem o número total de usuários 

com acesso privilegiado, a garantirem que as pessoas 
certas tenham o acesso adequado quando precisam,  

e a monitorar o que usuários, especialmente os usuários 
com privilégios mais amplos, estão fazendo com os  

direitos que lhes foram concedidos.
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