
Visão geral 
Este cliente é uma das maiores empresas de 
mineração do mundo, com operações em 30 
países. 

Desafio
A empresa trabalhou duro para estabelecer 
uma infraestrutura de TI robusta. O NetIQ 
Identity Manager e o Access Manager™ for-
neceram autenticação e autorização para um 
conjunto de aplicativos críticos para o ne-
gócio. No entanto, com a empresa cada vez 
mais globalizada ao longo do tempo, ela queria 
estender sua infraestrutura de TI para obter 
mais controle sobre o fluxo de informações 
em todas as suas operações globais.

Com 100.000 usuários dispersos geografica-
mente e um ambiente de TI altamente com-
plexo e heterogêneo, ela também precisava 
melhorar seus processos de TI, como explica 
um porta-voz da empresa: “Provisionar novas 
contas de usuário levava pelo menos uma 
semana e nós queríamos melhorar isso para 
que novas contratações pudessem começar 
a produzir imediatamente. Cada alteração nas 
circunstâncias de um usuário, isto é, uma mu-
dança de função ou uma recolocação, exigia 
uma intervenção manual para alterar o perfil 
do usuário. Também queríamos automatizar 

nossos processos de senha. Nossa central 
de serviços respondia 17.000 consultas por 
mês para redefinir ou trocar senhas. E por fim, 
operamos em uma indústria altamente regula-
mentada e precisamos atender aos requisitos 
de conformidade. Não era fácil providenciar os 
relatórios e os dados que os auditores preci-
savam, e queríamos racionalizar este processo 
para fornecer uma transparência muito maior. 
Em geral, precisávamos de um processo total-
mente global para fornecer acesso seguro a 
determinados aplicativos.”

Além disso, foi tomada a decisão de suportar 
a implantação de uma instância global da SAP 
e estender as soluções de gerenciamento de 
identidade e acesso (IAM) para cobrir todos os 
países e os principais aplicativos empresariais.

Solução
Embora o NetIQ já estivesse em uso, a em-
presa avaliou outras soluções de IAM para 
assegurar a abordagem adequada para sus-
tentar a estratégia de longo prazo. A integra-
ção SAP era criticamente importante, e com 
uma categorização de perfil complexa e de vá-
rios níveis, provou-se ser um problema para as 
outras soluções de IAM. Como a experiência 
regional com a NetIQ era muito positiva por 
muitos anos, a empresa embarcou no projeto 
global com a NetIQ. 

A SAP detém muitos dados confidenciais da 
empresa e fornece um nível mais profundo de 
análise de risco e segurança transacional; o 
módulo de governança, risco e conformidade 
(GRC) da SAP foi implementado e integrado 
com o sistema de IAM. Como medida de segu-
rança adicional, a empresa adotou o princípio 
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 Desafio

  Para suportar um ambiente cada vez mais 
 globalizado, este cliente desejava implementar  
um ambiente de gerenciamento de identidade  
e acesso seguro e escalável com integração  
total com sistemas SAP críticos para o negócio.  
A automação dos principais processos de TI 
 melhoraria a produtividade e ajudaria a atender  
aos requisitos de conformidade.

 Solução 

  O NetIQ Identity Manager, o Access Manager,  
o Sentinel e o Self Service Password Reset foram 
implantados para criar um ambiente de IAM  
estável, seguro e flexível.

 Resultados

+ A quantidade de tíquetes abertos na central de 
serviços relacionados com senha diminuiu de 
17.000 para 2.000 por mês

+ O tempo de provisionamento de usuário novo 
diminuiu de uma semana para um dia

+ Integração complexa com SAP GRC
+ Completamente compatível com valiosos recursos 

de auditoria e geração de relatórios

Caso de sucesso de cliente
Identity Manager
Access Manager
Sentinel
Self Service Password Reset

“Com a automação de tantos 
processos globais de TI através  
da solução de IAM, reduzimos o 
tempo necessário para provisionar 
um novo usuário de uma semana 
para um dia.”



de “segregação de tarefas” (tendo mais de 
uma pessoa envolvida na conclusão de uma 
tarefa) e esses controles foram refletidos no 
sistema de IAM. O sistema de IAM também se 
integra aos Active Directories centrais e locais 
que controlam a rede de ponta a ponta.

O Self Service Password Reset (SSPR) foi 
introduzido para aliviar a carga na central de 
serviços e para ajudar a impor políticas de 
senha mais rígidas, como um porta-voz da 
empresa comenta: “Oferecer aos nossos usu-
ários uma opção de autoatendimento com o 
SSPR reduziu o número de tíquetes na nossa 
central de serviços de 17.000 para 2.000 por 
mês, um ganho de produtividade fantástico. 
Também aumentamos a complexidade de nos-
sas senhas, melhorando a segurança geral do 
sistema”.

O Sentinel™ foi implementado para fornecer 
sofisticados recursos de auditoria e geração 
de relatórios, conforme explicado por um 
porta-voz da empresa: “Somos auditados no 
acesso SAP e o Sentinel é ótimo para isso. 
Ele também mantém um registro de todos os 
acessos ao sistema; portanto, se tivermos al-
guma violação de dados, podemos tomar me-
didas corretivas imediatamente e minimizar o 
risco de danos à nossa empresa”.

Resultados
A solução de IAM é escalável e pronta para 
crescimento futuro. Os ciclos de vida de identi-
dade agora são automaticamente controlados 
e alterados quando necessário. Um sistema 
global de RH será implementado, o que abrirá 
novas oportunidades de IAM, como provisio-
namento baseado na função e recursos de 
single sign-on.

O porta-voz da empresa comenta: “Com a 
automação de tantos processos globais de TI 
através da solução de IAM, reduzimos o tempo 
necessário para provisionar um novo usuário 
de uma semana para um dia, e a introdução de 
um sistema global de RH tem o potencial de 
reduzir esse tempo para apenas duas horas, 
melhorando enormemente nossa produtivi-
dade global”.

Ele conclui: “Nossa solução NetIQ é um com-
ponente fundamental da empresa e está 
presente em tudo o que fazemos. As habili-
dades para criar um ambiente como este são 
bastante específicas e não estão facilmente 
disponíveis na América Latina. Não teríamos 
conseguido fazer isso sem o grande suporte 
de serviços profissionais que recebemos da 
NetIQ. Juntos, criamos um ambiente de IAM 
estável, seguro e flexível que nos servirá por 
muito tempo no futuro.”

“Oferecer aos nossos usuários uma opção de 
autoatendimento com o SSPR reduziu o número de 
tíquetes na nossa central de serviços de 17.000 para  

2.000 por mês, um ganho de produtividade fantástico. 
Também aumentamos a complexidade de nossas  

senhas, melhorando a segurança geral do sistema.”
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