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PAM invisível: 
Equilibrando produtividade e segurança nos bastidores
As empresas estão adquirindo rapidamente soluções 

de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) que 

gerenciam senhas e outras credenciais digitais. O PAM 

continua sendo a primeira prioridade para CISOs que 

buscam reduzir o risco cibernético e atender às exigências 

de conformidade de segurança.

Infelizmente, muitas empresas têm dificuldade em 

maximizar seus investimentos em PAM porque as soluções 

tradicionais são muito complexas. Na verdade, 32% dos 

líderes de operações de TI nomeiam a complexidade como a 

principal razão para os programas de PAM falharem.1

Soluções de PAM tradicionais exigem que as pessoas 

interrompam seu fluxo de trabalho para acessar as 

credenciais. Como resultado, as pessoas encontram 

maneiras de contornar as políticas de segurança para 

manter a produtividade. Seu investimento em PAM fica na 

prateleira pegando poeira.

Acreditamos que a complexidade do PAM não é apenas 

inconveniente – ela também é perigosa. A usabilidade e a 

segurança andam de mãos dadas para aumentar a adoção 

e reduzir os riscos.

Para realizar a promessa do PAM empresarial, as soluções 

devem ser fáceis de usar, integradas no fluxo de trabalho 

diário das pessoas e orquestradas nos bastidores. Para o 

usuário médio privilegiado, o PAM deve ser praticamente 

invisível.

A Delinea está inovando  
com o PAM invisível
O que é o PAM invisível?
Com o PAM invisível, organizações podem acessar e gerenciar 

segredos de todos os tipos (senhas tradicionais, bem 

como chaves e credenciais digitais) sem nenhum atrito ou 

interrupção. O PAM invisível funciona em segundo plano para 

reduzir a fadiga cibernética e empoderar funcionários felizes.

O PAM invisível é um requisito fundamental para que nosso setor 

alcance um estado “sem senha”. Segurança sem senha não 

significa que as credenciais digitais deixarão de existir, mas sim 

que as pessoas não precisarão mais lembrar e gerenciar senhas 

tradicionais. Em vez disso, alternativas como certificados 

temporários desbloquearão e gerenciarão o acesso granular. 

O PAM invisível não está num futuro distante.

Hoje mesmo, a maioria dos usuários da Delinea nunca precisa 

interagir diretamente com a tecnologia PAM. Eles trabalham com 

segurança dentro dos mesmos sistemas de TI e produtividade 

empresarial que já conhecem e utilizam todos os dias.

Orquestração nos bastidores
A orquestração é a chave para o PAM invisível. Com a 

orquestração, o PAM pode ser escalonado em uma empresa 

complexa e em crescimento, integrando funções privilegiadas 

de segurança e TI em vários sistemas díspares. As identidades, 

funções, permissões e atividades são todas sincronizadas e 

as políticas de segurança são seguidas consistentemente, 

independentemente da geografia, unidade de negócios ou 

tecnologia.

Para tornar a orquestração do PAM uma realidade, a Delinea 

tem integrações nativas entre nossas soluções de segurança 

privilegiada e outras ferramentas empresariais. Essas 

integrações não exigem nenhum código e estão prontas para 

funcionar imediatamente.

Usuários privilegiados de TI
O trabalho das equipes de TI geralmente envolve muitas trocas 

de tela, informações fragmentadas e manutenção de registros 

desarticulada. O trabalho tedioso e manual aumenta o erro 

humano e o risco de ataques a uma conta privilegiada. Não é a 

maneira mais eficaz de usar o tempo dos especialistas de TI e é 

impossível de escalonar.

1 https://delinea.com/company/blog/2020/04/14/global-state-of-least-privilege-report-2020/

https://delinea.com/blog/global-state-of-least-privilege-report-2020?hs_preview=IPQNGPOa-60978659634
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O PAM invisível ajuda usuários privilegiados de TI a aumentar a eficiência  
e reduzir os riscos

Usuários de TI Asseguram e gerenciam credenciais privilegiadas por meio de...

Operações de TI, 
provisionamento e 
equipes de helpdesk

Sistemas de IAM e IGA como o SailPoint

Equipes de provisionamento podem fornecer acesso e permissões contextuais ou com limite de tempo e manter 
um acesso baseado em funções consistente em todos os sistemas.

Sistemas de ITSM como o ServiceNow

Equipes de TI podem gerenciar tickets para provisionamento ou solução de problemas dentro de sua ferramenta de 
fluxo de trabalho preferida. Eles podem monitorar conclusões, resolver problemas e documentar todas as atividades.

Sistemas de área de trabalho remota como o Gerenciador de Conexões

Equipes de TI podem iniciar e gerenciar várias sessões de área de trabalho remotas de desktop a partir de uma 
única interface. As credenciais são injetadas diretamente em sessões remotas sem que um administrador de TI 
precise acessar ou ver uma senha.

Ferramentas de colaboração como o Slack

Equipes de TI que usam o Slack podem receber notificações, lidar com fluxos de trabalho como pedidos de 
aprovação e lançar segredos por meio da integração do PAM.

Administradores  
de bancos de dados

Bancos de dados como SQL e Oracle

Bancos de dados geralmente contêm dados confidenciais, altamente sensíveis e insubstituíveis. Também é neles 
que são armazenados os registros de comportamento malicioso, o que os torna grandes alvos para eliminação. 
Apesar de sua importância, o acesso a banco de dados muitas vezes é assegurado apenas por uma senha ou, no 
máximo, por SSO ou MFA. 

Credenciais de banco de dados comprometidas podem ter um enorme impacto sobre toda uma organização, 
especialmente credenciais administrativas que permitem ao usuário acessar todos os dados e criar contas de 
backdoor.

Soluções de PAM que asseguram o acesso a bancos de dados reduzem a superfície de ataque. Ao mesmo tempo, 
eles fornecem a administradores de bancos de dados e outras equipes o acesso necessário no momento certo. 

O PAM invisível é capaz de automatizar aprovações para fornecer às pessoas acesso a bancos de dados específicos 
(não a um servidor inteiro) e até mesmo acesso granular ao conteúdo de um banco de dados. A funcionalidade de 
proxy significa que o endereço de IP e a senha do banco de dados nunca são mostrados aos usuários.

Desenvolvedores Ferramentas no fluxo de trabalho dos DevOps e na cadeia de ferramentas CI/CD

Soluções de PAM invisível criam segredos temporários instantaneamente para que as equipes de DevOps possam 
acessar ferramentas para implementação, testes, orquestração e configuração de software e infraestrutura. 
Desenvolvedores não precisam incorporar segredos no código ou armazená-los em bibliotecas de código inseguras.

Além disso, o PAM fornece aos desenvolvedores acesso SSH às plataformas com as quais eles trabalham no 
pipeline CI/CD e no ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Administradores  
de nuvem

Painéis de administração baseados em navegador para AWS, Azure e GCP

Com o PAM invisível, administradores da nuvem podem operar dentro de seus consoles de nuvem e recuperar 
automaticamente os segredos necessários para acessar e gerenciar recursos da nuvem.

InfoSec e equipes 
de resposta a 
incidentes

Sistemas de SIEM como o Splunk

O PAM invisível automatiza ações posteriores para que as equipes de TI possam se concentrar em exceções nas 
quais sua experiência seja mais necessária. Por exemplo, o PAM da Delinea é capaz de atribuir automaticamente 
a gravidade dos incidentes com base na pontuação das ameaças e na criticidade dos ativos, e colocar em 
quarentena os arquivos suspeitos em sandboxes para análise de malware.
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Usuários privilegiados de negócios

Sem usuários; somente código

Quando o PAM é complexo demais, muitos usuários 

empresariais recorrem a gerenciadores de senhas e cofres 

baseados no navegador.

O problema é que gerenciadores de senhas pessoais ainda 

dependem dos usuários para gerenciar as senhas, o que 

significa inconsistência e a falta de uma política central. 

As pessoas precisam quebrar seu fluxo de trabalho para 

usá-los, fazendo com que elas percam produtividade e 

encontrem maneiras criativas de contorná-los.

Para uma empresa, cofres de senhas são insuficientes 

por muitas razões. Eles não fornecem supervisão ou 

controle para garantir o cumprimento dos requisitos de 

conformidade. Eles não impõem, apenas recomendam, 

complexidade das senhas, políticas de rotação ou 

vencimento, requisitos para MFA etc. Com vários cofres 

de senhas em uma mesma organização, as equipes 

centrais de segurança de TI não conseguem criar relatórios 

consistentes e abrangentes para os executivos ou 

auditores.

Se usuários de negócios confiarem em cofres de senhas, a 

responsabilidade pela segurança recai sobre seus ombros. 

Por outro lado, com soluções de PAM para empresas, a 

responsabilidade pela segurança de privilégios é assumida 

pela TI. Os usuários de negócios só precisam desfrutar dos 

benefícios

O PAM invisível é capaz de funcionar sem qualquer 

intervenção humana.

Eventos comuns de acionamento podem iniciar uma 

série de ações automatizadas, poupando tempo dos 

profissionais de TI para que eles possam se concentrar 

em alertas que precisem de mais investigação ou de uma 

resposta complexa.

Por exemplo, se a verificação periódica de uma credencial 

privilegiada falhar, indicando que uma senha foi alterada fora 

da solução de PAM central, uma ação acionada no Delinea 

Secret Server pode alterar essa senha automaticamente e 

trazer o controle de volta para o cofre central do PAM.

Políticas podem aplicar eventos acionados a segredos, 

pastas ou conjuntos dentro de pastas. Os administradores 

do PAM têm uma enorme flexibilidade para personalizar os 

eventos acionados e as ações posteriores, como o envio de 

um e-mail ou a execução de um script, para alinhar o PAM a 

seus próprios sistemas de TI, políticas e fluxos de trabalho.

Usuários de negócios Asseguram credenciais privilegiadas por meio de...

Usuários de 
aplicativos na web

Plugins na web

Com o Web Password Filler do Secret Server, as pessoas podem acessar credenciais privilegiadas 
diretamente de seu navegador autenticando diretamente do plugin da web. Está incluído suporte 
para opções 2FA como DUO, single sign-on, SAML e outros mecanismos de autenticação multifator.

PAM feito para aplicações na nuvem 

Soluções de PAM invisível limitam as contas que podem acessar aplicações, reduzindo sua área 
de ataque. Ao contrário de um cofre, no qual os usuários têm acesso a senhas de sistema, os 
Controladores de Acesso preenchem as senhas automaticamente para que elas nunca sejam 
reveladas aos usuários. Somente os administradores de Controladores de Acesso configuram  
a senha que se conecta ao sistema. 

Usuários móveis Aplicativos móveis

Usuários de negócios recebem notificações e gerenciam credenciais por meio do aplicativo  
móvel da Delinea.
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Quando você torna o PAM invisível, a adoção dispara

Produtivo

• Sem perturbações de alteração  
de contexto e fluxo de trabalho

• Sem necessidade de aprender 
interfaces novas

Descomplicado

•  Sem instalações de software

• Sem complicações com VPNs

Seguro

•  Nenhum usuário armazena senhas 
em seu navegador ou usa cofres 
onde as senhas são copiadas e 
coladas

•  Nenhum usuário usa secretamente 
o iCloud Keychain ou cofres 
pessoais desconectados

•  Nenhum usuário de SSH cria 
backdoors secretas

Organizações que 
utilizam recursos 
de automação de 
tarefas privilegiadas 
economizarão 40%  
em custos com 
pessoal...”

→  2020 Gartner Magic 
Quadrant sobre o PAM
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A Delinea oferece segurança integrada com base nos princípios da confiança zero, privilégio mínimo 
e elevação de privilégios just-in-time (por período determinado). Se você está considerando uma 
migração para a nuvem ou se preocupa com a proteção adequada dos seus recursos existentes em 
nuvem, fale com um dos especialistas em nuvem sobre o PAM para a nuvem. 

Saiba mais sobre as soluções da Delinea em delinea.com.


