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Soluções de segurança

para usuários de 

dispositivos móveis

no ambiente de trabalho

Em parceria com
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Introdução

A computação em nuvem ajuda as organizações a operar com menos 

infraestrutura, reduzindo os custos de capital e ao mesmo tempo 

disponibilizando os recursos da empresa para uma força de trabalho 

global. Gartner estima que em 2017, mais de cinquenta por cento das 

empresas terá implementado os serviços em nuvem.

Ao mesmo tempo, a popularidade dos dispositivos móveis tornou 

menos definida a linha divisória entre o escritório e a própria casa.  

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Forrester 1, o 

uso global de tablets e smartphones nas empresas está aumentando: 

cerca de 20% das compras de tablets em todo o mundo serão feitas 

diretamente pelas empresas em 2017, permitindo que os funcionários 

acessem os documentos da empresa com mais facilidade enquanto 

estiverem em trânsito entre o escritório e sua casa e em qualquer  

ponto entre esses locais.

Múltiplas tarefas significa múltiplos dispositivos

para usuários finais ocupados

1
 “Global Business And Consumer Tablet Forecast Update, 2013 To 2017.” Forrester Research.  
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Em um mundo móvel baseado em nuvem, os usuários  

precisam de soluções que habilitem o acesso rápido às 

informações e serviços. Os métodos de autenticação atuais, 

desenvolvidos para o uso com teclados, são inconvenientes 

ou algumas vezes simplesmente impossíveis com dispositivos 

móveis. Além disso, o aumento de BIOD, ou "traga o seu 

próprio dispositivo" no local de trabalho, aumenta os riscos 

de segurança para uma empresa. De acordo com um estudo 

de 2015 realizado pela HID Global® e pela Tech Target, dos 

profissionais de TI em todo o mundo,  quase metade dos 

entrevistados responderam que o aumento da mobilidade 

tem aumentado significativamente o risco de violações da 

segurança e/ou perda de dados. 

Os gerentes de TI e os usuários finais a quem eles dão suporte 

precisam de soluções de autenticação que lhes permitam ser 

produtivos com rapidez sem a necessidade de  digitar códigos 

ou palavras-chave adicionais. Os empregadores precisam 

fornecer uma experiência de usuário simples e fácil e proteger 

os ativos da empresa contra malware, perda e roubo. 

Este eBook descreve o cenário de segurança para dispositivos 

móveis como as comunicações de campo próximo (Near 

Field Communication - NFC) podem melhorar a experiência  

do usuário em dispositivos móveis e  ao mesmo tempo 

permitir que as empresas protejam seus ativos e gerenciem 

os custos de forma eficiente.

Os dispositivos móveis modificam o cenário de segurança

de redução no gerenciamento de reputação 2

em perda de produtividade

em perda de receita

19%

21%

29%

2
2014 IBM Security Services Cyber Security Intelligence Index Report 3
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Todas as organizações querem validar a identidade de 

pessoas que acessam os dados da empresa e verificar se elas 

estão autorizadas a fazê-lo. Mas os métodos de autenticação 

existentes não são os mais adequados para dispositivos móveis. 

A autenticação de dois fatores combina a autenticação do tipo single 

sign-on (uma combinação de nome de usuário e senha) com uma 

senha de uso único (OTP) gerada por um dispositivo de hardware, 

e-mail ou texto. A senha única oferece um nível adicional de segurança 

ao processo de single sign-on. 

Mas não é fácil digitar senhas usando um telefone ou tablet. Em geral, 

as empresas exigem senhas complexas e, em um dispositivo móvel,  

isto significa alternar entre teclados com letras, números e caracteres 

especiais  para digitar uma senha. Se um usuário precisar conectar 

um dispositivo de hardware para gerar uma senha OTP ou aguardar 

um e-mail ou mensagem de texto,  o processo pode ser ainda mais 

demorado. Os protocolos de autenticação simples e de dois fatores 

também estão sujeitos a ataques de phishing. 

Soluções de segurança atuais para dispositivos móveis Autenticação de dois fatores
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Com base em criptografia assimétrica, os cartões inteligentes 

e certificados fornecem um alto nível de segurança. Essas 

soluções exigem um leitor para autenticação, o que muitas 

vezes não é fisicamente possível para um dispositivo móvel.  

Os reader sleeves para dispositivos móveis estão disponíveis,  

mas fazem muito volume. Com um custo unitário entre 100  

e 200 dólares, os reader sleeves são soluções dispendiosas  

para compra e gerenciamento em uma empresa.

Cartões inteligentes e certificados
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O sistema Near field communications (NFC) é um protocolo 

de comunicações sem fio com base em padrões ISO de 

identificação por rádio frequência (RFID). A tecnologia NFC  

não exige um estágio de descoberta e emparelhamento, 

portanto o tempo de conexão é de aproximadamente 0,1 

milissegundo. Em comparação, o tempo de conexão para um 

sistema Bluetooth é de aproximadamente seis segundos  

(www.nfc-forum.org). 

Com a utilização de tecnologia NFC, dois smartphones 

podem trocar contatos, fotos e outras informações entre si. 

Os usuários de telefones habilitados para NFC podem, entre 

outros usos de forma eletrônica, fazer pagamento de compras 

e armazenar cartões  de embarque aéreo, entradas de eventos 

e identificação de produtos. Os aplicativos baseados em NFC 

são utilizados em operações de varejo, cuidados da saúde, 

tecnologia verde, indústria automotiva e na área da educação, 

bem como em outros mercados. 

Como funciona o NFC (comunicação de campo próximo) em dispositivos móveis 

Os chips NFC são embutidos em smartphones, dispositivos 

móveis e laptops. De acordo com RapidNFC, os dez maiores 

fabricantes de telefone vendem dispositivos móveis com 

tecnologia NFC embutida. A experiência é familiar e simples 

para os usuários. Basta tocar seu telefone em outro dispositivo.

Experiência fácil para o usuário
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A tecnologia NFC é fundamentalmente segura porque funciona 

apenas com alcances extremamente curtos, numa distância 

entre o ponto de toque e alguns centímetros. Um hacker 

precisaria estar desconfortavelmente próximo para ter acesso 

ao sinal de um usuário de dispositivo móvel que estivesse nas 

proximidades. Além disso, o circuito integrado em dispositivos 

com NFC  é projetado com mecanismos de segurança que vão 

além de processadores normais. Cada circuito é desenvolvido 

com uma assinatura digital única para proteção contra ataques 

de software e hardware.

Projetado para proteção
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ActivID® Tap Authentication™ da HID Global®

No ambiente de trabalho, os funcionários esperam ter acesso a aplicações 

em nuvem, dados e serviços e em todo e qualquer local. A HID Global, líder 

na criação e gerenciamento de identidades seguras, utiliza a tecnologia 

NFC para oferecer uma experiência de autenticação rápida que substitui as 

senhas OTP de dois fatores em dispositivos móveis. 

Simplificando a experiência do usuário

A solução ActivID Tap Authentication confirma a identidade de um usuário 

único utilizando o mesmo cartão tanto para o acesso físico quanto para 

o virtual.  Um usuário pode acessar aplicativos e serviços em nuvem em 

telefones, tablets e laptops em alguns segundos bastando apenas um 

toque do mesmo cartão utilizado para entrar em um edifício. 

Agregando valor de negócio

Para as organizações que já utilizam cartões inteligentes para o acesso 

físico, a solução ActiveID Tap Authentication pode oferecer economia no 

custo do investimento e gerenciamento de hardware adicional. Uma vez que 

ActiveID Tap Authentication utiliza a nuvem para autenticar os usuários, as 

empresas podem passar para um modelo por assinatura, em vez do modelo 

de licença perpétua comum em métodos de autenticação mais antigos. O 

custo de ActivID Tap Authentication é de 2 dólares por usuário por mês, 

para uma assinatura mínima de 12 meses, tornando a proteção de segurança 

acessível para empresas de qualquer  porte. 

Soluções de segurança para a força de trabalho móvel
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A plataforma ActivID Tap Authentication é integrada ao 

ambiente Microsoft® Active Directory® Federated Services e 

Microsoft® Windows Server® 2012 R2.  É um processo simples 

de três etapas para a conexão, economizando o custo de 

contratação de serviços profissionais. 

A solução ActivID Tap Authentication funciona com Microsoft 

Office® 365, Salesforce.com e mais de 2.200 aplicativos 

em nuvem.  A solução está disponível no portal My Apps, 

habilitando o acesso dos usuários a aplicativos em nuvem com 

uma única conta de usuário hospedado no Microsoft Azure 

Active Directory.

A parceria entre HID e Microsoft

Diretório AtivoProvedor de autenticação  
ActivID Tap AD FS + Servidor Microsoft Windows 2012 

R2

Cartão Seos + Laptop Windows 7 (Browser ActiveX + Leitor OMNIKEY) ou 
Android (App)

Serviços de autenticação  
em nuvem da HID + Seos IDP

Passos

1. Abra o browser e digite o URL  
   para o app

2. Digite o nome do usuário  
    e a senha

3. Toque com o cartão

Nome  
do usuário

Senha
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Juntas, a HID e Microsoft habilitam a autenticação segura, em 

tempo real para os usuários de dispositivos móveis. A ActivID Tap 

Authentication alavanca os recursos de segurança da tecnologia 

NFC e alia a autenticação Azure e a força do Active Directory Azure 

para proporcionar aos usuários finais um acesso seguro e prático, 

independente do dispositivo que eles possam estar utilizando. 

Esta solução única oferece aos gerentes de TI melhor visibilidade e 

controle de usuários autenticados e um único ponto de revogação, 

reduzindo os riscos de segurança, permitindo a implementação de 

BYOD e economizando custos através da utilização de cartões e 

credenciais existentes. 

Para o usuário final e o gerente de TI, a solução ActivID Tap 

Authentication torna a segurança mais simples, mais fácil  

e mais rápida. 

Resumo
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