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Contextualização



Contextualização
Comprovação de identidade pelo usuário

Figura: Na Internet, ninguém sabe que você é um cachorro (Peter Steiner, 1993).
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Contextualização
Comprovação de identidade pelo usuário

Crescente número de usuários de Internet e aplicações digitais

Transformação digital da sociedade, acelerada pela COVID-19

Demandas sociais e regulatórias de proteção de dados pessoais
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Contextualização
Comprovação de identidade pelo usuário

Usuário e senha:
Solução (ainda) amplamente adotada

As pessoas normalmente não sabem criar uma boa senha, reutilizam em
diversos serviços, utilizam técnicas ruins de criação de senha - como utilizar a
mesma string e variar o final, etc.

As empresas nem empre empregam as melhores técnicas para evitar
vazamentos de senhas e auxiliar os usuários a manterem suas identidades
seguras
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Contextualização
Comprovação de identidade pelo usuário

Figura: Segurança da senha1

1https://xkcd.com/936/
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Contextualização
Comprovação de identidade pelo usuário

Segundo (ou múltiplos) fator (es):
Solução (ainda) não amplamente adotada

Bastante esforço de pesquisa, com diversas implementações em uso, tanto da
academia quanto da indústria

Diversas opções de segundo fator: SMS, chamada telefônica, senha
descartável, notificação no celular (push), códigos de backup ...

Primeiro fator geralmente é usuário e senha
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Contextualização
Comprovação de identidade pelo usuário

Identidade Digital Descentralizada
Promete maior controle dos dados pessoais pelo usuário

Torna descentralizado o gerenciamento de identidades

Velhos novos desafios: gerenciamento pelo usuário, ampla adoção e
usabilidade.
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Do (não muito utilizado) gerenciador de senhas



Gerenciadores de Senhas

Senhas mais comuns
Segundo a Wired (2021), por sete anos seguidos, 123456 e password foram as
duas senhas mais comuns na internet.

“Gerenciadores de senhas são ’os vegetais da internet’. Sabemos que eles
são bom para nós, mas amaioria de nós é bemmais feliz lanchando o equi-
valente em senhas à junk food"(Wired, 2021).
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Gerenciadores de Senhas

Amplamente recomendado por especialistas em segurança
Permitem que o usuário terceirize a tarefa de lembrar de senhas

Auxiliam a criar senhas mais fortes

Diversas opções disponíves no mercado: versão grátis, paga, baseadas em
navegador, acopladas ao sistema operacional, instaladas como uma aplicação
à parte, na nuvem...

Estudos recentes apontam que a sua adoção continua aquém do esperado.
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Gerenciadores de Senhas
Baixa adoção

Why people (don’t) use password managers effectively

Estudo publicado no Symposium on Usable Privacy and Security de 2019
(Pearman, 2019)

Por que a adoção de gerenciadores de senhas é tão baixa?
Falta de conscientização / percepção de baixo risco

Prompts confusos (no caso de navegadores)

Problemas de usabilidade e confiança
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Gerenciadores de Senhas
Baixa adoção

Why people (don’t) use password managers effectively

Estudo publicado no Symposium on Usable Privacy and Security de 2019
(Pearman, 2019)

Por que as pessoas não utilizam gerenciadores de senha de modo efetivo?
Usuários de ferramentas embutidas normalmente priorizam conveniencia à
segurança (reutilizam senhas, usam senhas fracas, por exemplo)

Usuários de ferramentas instaladas em separado parecem ter resultados
melhores, mas ainda assim apresentam às vezes alguns comportamentos de
risco.
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Gerenciadores de Senhas
Baixa adoção

Why Older Adults (Don’t) Use Password Managers

Estudo publicado na Usenix Security 2021, com uma população mais velha.

Estudo anterior, de Pearman (2019): 30 participantes, 21 com até 44 anos
(com 13 deles tendo até 34)

Participantes acima de 60 anos, com grau de escolaridade e nível
sócio-econômico variado.

Barreiras apontadas
Não vale o tempo e esforço de configuração

Necessidade de propriedade e controle das senhas

Falta de eficácia /não confiam
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Gerenciadores de Senhas
Baixa adoção

Pearman(2019) vs Ray(2021)

Diferenças entre um estudo e outro, em termos da amostragem participante do
estudo, no quesito uso de gerenciador de senhas.

Figura: Uso de gerenciadores de senhas - Estudo de Pearman (2019) e Ray et al (2021).
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Das dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de Autenticação



Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

Evaluating User Perception of Multi-Factor Authentication - A Systematic
Review (Das et al, 2019)

De um universo de 623 estudos analisados, os pesquisadores verificaram que
apenas 57 dos papers executaram alguma avaliação envolvendo o usuário.

A revisão sistemática identificou que nos estudos:
Falta avaliação pelo usuário

Falta diversidade populacional (grande parte são estudantes universitários e
muitos ainda são estudantes de computação)

Falta expertise na avaliação estatística das avaliações feitas (viéses amostrais,
por exemplo).
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Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

Figura: Tabela de classificação dos estudos selecionados em Das et al (2019)
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Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

It’s Not Actually That Horrible: Exploring Adoption of Two-Factor
Authentication at a University (Colnago et al, 2018)

Estudou a transição de um sistema de fator único de autenticação, para um
sistema comercialmente disponível de segundo fator, na Universidade Carnegie
Mellon (UCM), tanto para estudantes como para empregados

Recomentadações/observações:
(Obviamente) implemente bem

Se possível, torne a adoção obrigatória

Convença os usuários a usarem (e continue convencendo-os)

Usuários do estudo reportaram que o segundo fator acabou sendo mais
utilizável do que eles previam.
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Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

Empirical Measurement of Systemic 2FA Usability(Reynolds et al, 2021)

Analisaram logs de duas universidades americanas durante a implantação de 2FA

Principais descobertas:
2FA toma algumas dezenas de minutos por ano por usuário

10-20% de falhas no processo de autenticação com o 2o. fator

Ajustes finos de opções de ’me lembre’ e timeout de sessões web reduzem a
carga sobre o usuário

Evitar 2FA ser SMS ou ligação (maior número de ocorrências de erros vêm
desses fatores)

Impactos em produtividade (tempo de recuperação de erros)
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Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

A Usability Study of Five Two-Factor Authentication Methods (Reese et al
(2019))

Estudo de usabilidade de 5 métodos de authenticação de segundo fator - SMS,
TOTP, códigos pré-gerados, notificações push e chaves de segurança U2F

Principais conclusões:
Métodos de segundo fator bem implementados podem ser configurados e
usados sem maiores dificuldades

Usuários domésticos podem nem sempre ter acesso a um segundo fator de
autenticação

Usuários diferenciam entre contas de alto e baixo valor

18 / 41



Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

Principais conclusões:
O tempo para autenticação diminui com o aumento da familiaridade (U2F, TOTP)

Autenticação mais rápida não necessariamente significa maior usabilidade
(U2F foi o mais rápido, mas o que pontuou melhor na escala de usabilidade foi o
TOTP, que ficou em penúltimo em rapidez)
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Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

MFA is a Waste of Time! understanding negative connotation towards mfa
applications via user generated content (Das, Wang e Camp, 2019b)

Análise de modo agregado de comentários gerados por usuário para aplicações
de MFA.

Google Play, Apple App Store, Amazon Marketplace e avaliações internas de
uma organização

Duo Security Phone App Authentication, Google Authenticator, Microsoft
Authenticator e Auth

12500 comentários de origem coletiva
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Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

Da análise feita se descobriu que:
Comentários positivos são muito genéricos : “great app"

Um número muito pequeno reporta benefícios de segurança de tais ferramentas

Comentários negativos são geralmente em relação à incompatibilidade de
dispositivos, falta de compreensão da ferramenta pelo usuário, etc.

sentimentos negativos (56.9%) se sobrepõe aos comentários positivos e gerais
em relação ao MFA.
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Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

Figura: Tabela resultados de análise de sentimentos principais apps de MFA (Das, Wang e Camp, 2019b)

22 / 41



Dificuldades de adoção de Múltiplos Fatores de
Autenticação

Para entender melhor os problemas nos serviços de MFA, foram selecionados
aleatoriamente 300 comentários de cada categoria, dos comentários negativos

Maiores problemas de usabilidade encontrados nas implementações
analisada:

Backup e Migração - entre outras preocupações, os usuarios normalmente não
tinham como migrar credenciais MFA para um novo aplicativo.

Configuração, compatibilidade, qualidade da aplicação e integração - quem
adota o MFA, tem maiores demandas de compatibilidade, como com smart
watches.

Obrigatoriedade de uso - obrigar a usar uma tecnologia normalmente leva à
rejeição; a mesma tendência foi verificada entre usuários MFA.
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Da Identidade Descentralizada e o que esperar do usuário



Identidade descentralizada

Figura: Na blockchain, ninguém sabe que você é uma geladeira (Richard G. Brown, 2013)
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Identidade descentralizada

A tecnologia blockchain é a tecnologia preferida e sob a qual as soluções
estão sendo estudadas e desenvolvidas

Usuário possui um papel importantíssimo no quesito gerenciamento dessa
identidade

Estudos envolvendo usabilidade e percepção das funcionalidades são uma
necessidade, para a ampla e adequada adesão e uso, especialmente para
entregar a promessa de colocar o usuário no controle de seus dados, tendo
transparência sobre o uso dos mesmos.
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Identidade descentralizada

Pre-prototype testing: empirical insights on the expected usefulness of
decentralized identity management systems (Ostern e Cabinakova, 2019)

Muitos whitepapers discutem a viabilidade técnica de Sistemas de Gerenciamento
de Identidade Descentralizados, mas falta a consideração dos requisitos de
usuários e da avaliação por parte desses usuários da habilidade desses
gerenciadores descentralizados em realmente proteger sua privacidade.

Perguntas do estudo
Quais características de um sistema de gerenciamento de identidade
descentralizado serão percebidas como úteis pelos usuários-alvo?

Como os usuários-alvo avaliam a habilidade dos sistemas de gerenciamento de
identidades descentralizados em proteger suficientemente sua privacidade?
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Identidade descentralizada

Da condução desse estudo, alguns levantamentos/respostas interessantes
são apresentadas:

27% dos participantes indicaram que não usariam um IdM descentralizado para
armazenar dados de saúde

“No caso de eu ficar doente, quero que meu médico tenha acesso irrestrito
a todos os meus dados pessoais. Penso que o IdM descentralizado é mais
importante se houver uma necessidade de controlar o fluxo de informações
de dados que não são necessariamente indispensáveis para certas empre-
sas ou instituições ofertarem um serviço"
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Identidade descentralizada

Participantes foram menos preocupados com a segurança dos dados
armazenados na blockchain do que com a capacidade da aplicação na qual
eles gerenciariam os dados pessoais ser segura o suficiente.

Participantes, apesar de avaliarem bem a funcionalidade de controle dos
dados, duvidavam que fosse efetivo. De modo similar aos sistemas atuais de
gerenciamente, acreditam que se recusarem a fornecer algum dado, não vão
poder usar o serviço.
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Identidade descentralizada

On the Usability of Self Sovereign Identity Solutions (Zaeem et al, 2021)

Avaliam algumas aplicações disponíveis para Identidades Auto Soberanas na
Google App Store e identidade descentralizada, em junho de 2021: uPort (agora
Veramo), Connect.me, Trinsic, Jolocom, ShoCard (adquirida pela PingID).

Características consideradas ruins na avaliação:
Todas se baseiam em escanear um QR code para inicialmente conectar um
dono da identidade a um emissor (issuer) ou verificador (verifier)

Backup e recuperação das credenciais da identidade: muitas utilizando uma
semente de 12 palavras comuns, as quais o usuário salva, anota ou memoriza e
depois utiliza para recuperar a identidade.
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Identidade descentralizada

A First Look at Identity Management Schemes on the Blockchain (Dunphy
e Petitcolas, 2018)

Autores estavam interessados se as soluções de IdM baseados em DLT
(Distributed Ledger Technology) teriam o potencial de ir além das soluções
anteriores ou se seria mais uma solução única, à ser acrescentada no que
Cameron(2005) chamou de patchwork de identidades de solução única
(patchwork of identity one-offs)

Foram estudados três esquemas de IdM baseados em DLT em particular:
uPort, ShoCard e Sovrin.
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Identidade descentralizada

Não havendo um critério definitivo para realizar essa avaliação, eles
utilizaram o framework conhecido como "Leis da Identidade"(Cameron,
2005), o qual representa o espectro de preocupações de um IdM, como
segurança, privacidade e experiência do usuário

Controle e consentimento do usuário

Divulgação mínima para um uso restrito

Partes justificáveis

Identidade direcionada

Projetada para um pluralismo de operadores e tecnologias

Integração humana

Experiência consistente entre contextos
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Identidade descentralizada

Focando no critério (6) das Leis da Identidade, destacamos a seguir as
considerações feitas pelos autores para os esquemas analisados

uPort: Destacam que falta uma educação do usuário, dentro do app, para
implicações de privacidade em armazenar informações pessoais identificáveis
na blockchain, o que eles consideram importante, com o advento da GDPR, por
exemplo. Acham promissora a recuperação social de chave criptográfica.

Sovrin: Destacam que a experiência do usuário ainda não foi abordada, que a
implementação está focada na tecnologia subjacente. Nesse sentido lembram
que a história da segurança tem vários exemplos de sistemas muito espertos
de criptografia que nunca foram implantados largamente porque o usuário
achou muito difícil de usar e compreender e citam como um caso seminal a
criptografia de email usando PGP.
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Identidade descentralizada

Focando no critério (6) das Leis da Identidade, destacamos a seguir as
considerações feitas pelos autores para os esquemas analisados

ShoCard: Não consideram clara qual seria a motivação do usuário para adotar
esse novo tipo de identidade digital e como seria a educação do usuário ao
referenciar dados na blockchain. A metáfora da carteira de identidade digital é
fácil de entender.

“Parece haver uma ampla suposição de que os usuários estão habilitados a
conduzir umgerenciamento efetivo de chaves criptográficas e compreender
intuitivamente as implicações em referenciar atributos de identidade numa
DLT"(Dunphy e Petitcolas, 2018, tradução livre).
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Considerações Finais



Considerações Finais

Incessante busca de soluções para um velho problema: provar sua identidade
na Internet, de um modo seguro, de modo que credenciais e informações
pessoais sejam mantidas em sigilo.

Necessário mitigação e estudos para que segurança não se torne sinônimo
de inconveniência
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Considerações Finais

“Para os usuários, gerenciamente de identidade raramente é o objetivo prin-
cipal"(Dhamija e Dusseault, 2008).
“A Identidade Auto Soberana é tanto ideologia quanto arquitetura: uma ideo-
logia para reinvindicar a dignidade e autoridade humanas no mundo digital
e; uma arquitetura emergente de tecnologia projetada para dar suporte à
esse movimento"(Allen, 2020)
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Muito obrigada!

Para ler o texto completo, acesse:
https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?pageId=155648120
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