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Why consider mobile access?1

Usar um smartphone como um cartão de identificação digital para acesso a edifícios e dados? Mas é 
óbvio: o acesso móvel é a nova tendência. Algumas grandes empresas já estão avançando na dianteira 
- e mais e mais, pequenas e médias empresas, estarão as seguindo em breve.

O acesso via smartphone significa que as funcionalidades das soluções de acesso, como chaves, 
cartões de identificação ou tokens, podem ser integradas ao dispositivo móvel (p. ex., smartphones, 
tablets, ou no futuro, vestíveis como o Apple Watch).

As vantagens de implementar uma estratégia de acesso móvel são óbvias. Inicialmente, há os custos e 
a administração. A economia surge com a digitalização completa de processos, que torna 
desnecessárias, em caso de perda ou mudança de funcionários, a solicitação e a impressão de novos 
cartões de identificação. Uma solução de acesso móvel também é vantajosa na perspectiva da 
segurança e da experiência do usuário. Uma característica central dos dispositivos móveis modernos é 
a possibilidade de implementar medidas de segurança abrangentes. Exemplos incluem a criptografia 
de dados armazenados, ou o uso de processos biométricos, como impressões digitais. Em 
complemento, um smartphone pode ser bloqueado remotamente, em casos de perda ou furto. Com 
estes diversos recursos de segurança, um elevado grau de proteção e segurança de dados é garantido 
- cumprindo assim, em especial, os requisitos centrais das pequenas e médias empresas.
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Dispositivos inteligentes estão em toda a parte2

155.7 
milhões

1 bilhão

72,1 
milhões

 
 

A Apple iniciou o boom dos smartphones - o uso de um dispositivo móvel como um computador 
conectado - com a introdução do iPhone em 2007. Hoje, a Samsung e a Apple lideram o mercado. 
Combinados, esses dois fabricantes venderam mais de 500 milhões de smartphones em 20141. O Android, 
do Google, é atualmente o sistema operacional mais amplamente adotado, seguido pelo iOS da Apple. 
Muito atrás, com menos de 5% de participação no mercado, está o sistema operacional Windows.

A gama de aplicativos para smartphones está em contínua expansão. O acesso móvel representa uma área 
relativamente nova, mas extremamente importante na perspectiva das empresas. Isso significa que os 
smartphones podem ser usados como cartões de identificação digital universais, para acesso a edifícios e 
aplicativos, ou sistemas de TI. Novas tecnologias de acesso móvel e processos de comunicação, como NFC 
e Bluetooth Smart, tornam isso possível.

1 Redação do Gartner - “O Gartner informa que a demanda por aplicativos móveis corporativos, ultrapassará a capacidade de desenvolvimento de 
cinco para um”, 16 de junho de 2015 (Relatório: “A explosão do aplicativo corporativo: escalando os aplicativos móveis de 1 a 100”). 2 Comunicado de 
imprensa do Gartner - “Gartner informa que as vendas de smartphones ultrapassaram 1 bilhão de unidades em 2014”, 3 de março de 2015. 3 
Comunicado de imprensa da IDC - “A previsão de crescimento do mercado mundial de dispositivos vestíveis em 2015 é de 173,3%, com 72,1 milhões de 
unidades a serem expedidas, segundo a IDC ”, 18 de junho de 2015.

As pequenas e médias empresas também estão descobrindo novas oportunidades. Isso ficou evidente com 
base no aumento contínuo do uso de smartphones por pequenas e médias empresas. A tendência do 
BYOD (traga seu próprio dispositivo, por sua sigla em inglês), também forçou o uso de smartphones nos 
locais de trabalho. Por consequência, se o uso do smartphone obtiver total aceitação no decurso das 
atividades cotidianas, o caminho para a solução do acesso móvel não estará muito distante.

A consultoria IDC previu que 
haverá 155,7 milhões de 

dispositivos vestíveis em uso até 
2019³.

O Instituto de pesquisas Gartner 
informou que as vendas de 

smartphones ultrapassaram 1lhão 
de unidades em 2014².

O mercado mundial de dispositivos 
vestíveis previa crescimento de 

173,3% em 2015, com 72,1 milhões de 
unidades a serem embarcadas, 

segundo a IDC³.
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Em que consiste o acesso móvel?3

1 2 3 4 5

O administrador de usuário final 
gerencia usuários e IDs móveis 
por meio do portal de serviços 
de identidade segura

A ID móvel é transferida pelo ar 
ao smartphone

A leitora é ativada através de um 
"Toque" de proximidade ou a 
uma distância maior, por meio do 
gesto “Twist and Go”

A leitora envia os dados de 
credenciais para o painel

Sistema de controle de acesso 
do cliente
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“Twist and Go”



As vantagens do acesso móvel

A liberdade de disponibilizar o controle de acesso em smartphones, tablets, pulseiras, relógios e outros 
vestíveis, oferece opções e conveniência aos usuários finais, além de novas e mais convenientes formas de 
abrir portas e portões.

• O dispositivo móvel inteligente está sempre à mão. Os usuários não precisam portar e manter vários 
cartões.

• O acesso com um dispositivo móvel pode proporcionar uma experiência mais rápida e simples. Em 
estacionamentos ou portões de garagens, por exemplo, o mais longo alcance do padrão de 
comunicações Bluetooth Smart, permite dirigir até o portão sem ter que abaixar a janela do carro para 
ativar uma leitora.

• Os sensores em dispositivos inteligentes, mais notavelmente o giroscópio e o acelerômetro, 
permitem a detecção de gestos. Isso proporciona um benefício adicional para o controle de acesso: a 
capacidade de abrir portas à distância executando gestos intuitivos. Por exemplo, a tecnologia 
patenteada “Twist and Go” da HID Global, possibilita aos usuários, destravar portas ou abrir portões, 
girando o smartphone de forma semelhante a uma chave. Isso também disponibiliza uma camada de 
autenticação adicional para reforçar a segurança.
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Use seu smartphone para acessar o escritório
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Os dispositivos móveis conectados introduzem novas maneiras para o gerenciamento de identidades 
móveis, quase em tempo real.

Dada a importância crescente das soluções de controle de acesso baseadas em nuvem, os portais de 
controle de acesso móvel também fornecerão grandes benefícios ao modelo de negócios ACaaS (Controle 
de Acesso como Serviço, por sua sigla em inglês). O ACaaS fornece funções básicas do sistema de controle 
de acesso aos usuários finais, por um valor de assinatura mensal. O software geralmente reside em um 
servidor no data center do provedor de serviços e pode ser acessado por meio de um navegador Web.

• Economia de tempo: o uso de um portal baseado em nuvem para centralizar o gerenciamento de 
identidades móveis, ao invés de gerenciar crachá físicos, economiza mais tempo para as equipes. É 
possível inclusive registrar vários usuários ao mesmo tempo, importando um arquivo CSV ou Excel 
(upload em lote). Convites e provisionamentos para usuários finais também podem ser gerenciados 
por e-mail.

• Registro simples para usuários finais: um usuário final recebe o convite por e-mail, faz o download 
do aplicativo e se registra. A ID móvel é provisionada diretamente no dispositivo inteligente do 
usuário final.

• Gerenciamento de múltiplos locais: muitas organizações têm escritórios ao redor do mundo, com 
diferentes sistemas de controle de acesso. Os colaboradores que visitam um escritório remoto 
geralmente precisam obter um crachá de visitante. Com uma solução de acesso móvel que suporta 
múltiplas identidades móveis, por dispositivo móvel, um colaborador pode simplesmente receber uma 
identidade móvel adicional em seu telefone, antes de viajar ou na chegada ao destino.

O acesso móvel pode ser mais eficiente para o gerenciamento
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O acesso móvel complementa as soluções de controle de acesso existentes, permitindo o uso de um 
dispositivo inteligente, como uma alternativa aos formatos mais tradicionais. Os smartphones ou demais 
dispositivos inteligentes, oferecem vários benefícios de segurança em relação a cartões inteligentes ou 
demais formatos como chaveiros e fobs:

• Os números PIN usados pelos sistemas de 
teclado são facilmente compartilháveis. Sistemas 
legados como cartões com Tarja Magnética e 
cartões de proximidade em baixa frequência são 
vulneráveis à clonagem (gravação e reprodução). 
Em soluções de acesso móvel de qualidade, as 
credenciais digitais ou IDs móveis são 
armazenadas e protegidas com segurança, 
utilizando os recursos de segurança do sistema 
operacional móvel (p. ex., Sandbox ou PIN) e 
criptografia forte. A comunicação entre o 
dispositivo e a leitora, transmite dados pelo ar, por 
meio de comunicação segura, protocolos e 
serviços de back-end confiáveis, independentes de 
tecnologias de comunicação como NFC ou 
Bluetooth.

• Como os dispositivos inteligentes podem se 
comunicar com as leitoras por longas distâncias, 
as leitoras podem ser montadas no lado seguro de 

uma porta, minimizando o riscos de furto, ataques 
físicos ou observação.

• Cartões e crachás são muito mais fáceis de 
perder do que os smartphones. Os dispositivos 
móveis são raramente compartilhados ou furtados 
em um ambiente de trabalho - algo que acontece 
mais facilmente com os cartões.

• No caso de um dispositivo móvel perdido, 
furtado ou comprometido, as IDs móveis podem 
ser facilmente revogadas remotamente, para 
todos os direitos de acesso, por meio do portal de 
gerenciamento.

• Os dispositivos inteligentes também suportam 
autenticação multifatorial, identificação biométrica 
e outros recursos avançados de segurança, que 
vão muito além das funcionalidades dos cartões 
legados.
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O acesso móvel pode ser mais seguro

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



As organizações atuais estão começando a identificar os benefícios da convergência entre os acessos 
físico e lógico. O gerenciamento simplificado, redução de despesas para manutenção de vários sistemas, 
segurança aprimorada e experiência evoluída do usuário, estão impulsionando essa tendência.

Os dispositivos inteligentes podem oferecer opções adicionais de segurança para o acesso a redes de 
dados, permitindo a autenticação multifatorial. Eles podem proporcionar outros recursos de segurança, 
como as senhas de uso único, necessárias para acessar a rede, ou aplicações web-based.

Uma plataforma de identidade móvel compartilhada para acesso físico e lógico dispõe de vários 
benefícios. Isso torna mais fácil para os administradores de segurança gerenciar os direitos de acesso, 
reduz os erros resultantes da sincronização incorreta entre dois sistemas com gerenciamento separado, e 
oferece maior praticidade para os funcionários se autenticarem em diferentes serviços.
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O acesso móvel possibilita um ambiente mais conectado

Os colaboradores podem utilizar o mesmo dispositivo convenientemente, para permitir o acesso físico, 
acesso a redes sem fio, autenticação em VPNs, assim como para se logar na intranet corporativa, em 
servidores de e-mail, aplicações baseadas em nuvem, clientes com login único (SSO por sua sigla em 
inglês) e outros recursos de TI.
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Os dispositivos móveis estão transformando a maneira como os colaboradores e as empresas pensam 
sobre suas operações, redes e segurança. A solução oferecida pela HID Global para essa área inclui 
dispositivos de leitura compatíveis com tecnologias móveis, nos quais as atualizações futuras podem ser 
convenientemente transferidas por upload no local da instalação, um portal baseado em nuvem para 
gerenciamento das identidades digitais e um aplicativo de usuário que armazena os respectivos cartões 
de acesso.

Já que as vantagens são tão abrangentes, as soluções de acesso móvel são agora uma tendência clara e 
um portal para o futuro - e as pequenas e médias empresas também devem considerar a possibilidade de 
seguir esse desenvolvimento. As soluções de acesso móvel também abrem caminho para uma estratégia 
de TI e uma instalação totalmente integrada.

Caso você tiver alguma dúvida ou desejar solicitar um retorno de um de nossos consultores de vendas, 
envie-nos um e-mail e entraremos em contato.
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Conclusão5

 Go!

Enviar

Download

RegistrarCONTATE-NOS

Para saber mais sobre o acesso móvel e a HID Global, visite: hidglobal.com/solutions/mobile-access.
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