
 

Melhores práticas para a integração do 
acesso móvel à arquitetura de controle 
de acesso 

 

Fusão de segurança e conveniência com recurso móvel  

Acesso móvel 

O uso de um dispositivo móvel para obter acesso a prédios diferentes não significa apenas 
solucionar um problema específico. Também significa fazer melhor as coisas, adotando avanços 
tecnológicos e disponibilizando um conceito que vai mudar a forma como interagimos com as 
leitoras e fechaduras, e como abrimos as portas usando nossos dispositivos móveis.  

Na era da mobilidade e da computação em nuvem, as empresas e as pessoas estão cada vez mais 
preocupadas com a segurança e a proteção de seu ambiente físico. Desde que implementado 
corretamente, o acesso móvel tem o potencial de mudar o método de abrir portas, visto que pela 
primeira vez na história, temos uma solução que pode aumentar a segurança e a praticidade.  

  

Tendências móveis 

O setor móvel é conhecido como um dos mais inovadores e de rápido crescimento e o que vimos 
nos últimos anos não é menos notável. As empresas de pesquisa projetam que o número de 
dispositivos inteligentes (ex. Smartphones) conectados embarcados vai crescer para 1,7 bilhão de 
unidades em 2014. Este crescimento rápido está afetando as tecnologias básicas e os padrões de 
dispositivos móveis, à medida que mais pessoas usam seus dispositivos na vida diária e novos 
aplicativos são desenvolvidos. Ao mesmo tempo, grande parte da tecnologia utilizada em 
dispositivos móveis atuais esteve disponível muito tempo antes de ser aceita pela comunidade 
móvel. O Bluetooth foi lançado em 1994 e foram necessários 15 anos antes que se tornasse um 
padrão de fato em dispositivos móveis. A navegação na internet com dispositivos móveis foi 
possível desde o início de 2000, e apenas após o lançamento do iPhone, em 2007, o uso de um 
dispositivo móvel como um computador conectado foi generalizado. A NFC foi introoduzida no 
Nokia 6131, em 2006,  e desde então, a maioria das plataformas de dispositivos incluíram suporte 
para NFC; no entanto, o número de serviços lançados baseados em NFC não impressiona. 

Abrir portas com dispositivos móveis, como smartphones não é uma idéia nova. Os primeiros testes 
de tecnologia foram realizados no início de 2000 para fazer pagamentos, andar de metrô e abrir 
portas e, em diferentes partes do mundo as soluções foram disponibilizadas para o público. O 
interesse em serviços sem contato sempre foi alto, mas criar a experiência do usuário e o valor 
agregado esperados pelos usuários finais foi desafiador. O uso de um cartão de pagamento ou de 
acesso existente, em muitos casos é considerado suficientemente viável, enquanto a tecnologia 
básica relevante tem dificultado o lançamento de serviços que têm potencial de crescimento. 
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Houveram muitas abordagens diferentes para habilitar o controle de acesso móvel utilizando 
tecnologias diferentes, como microSDs, add-on sleeves, MIFARE Classic, NFC Peer-to Peer, e 
Bluetooth Classic, cada uma com seus conjuntos exclusivos de desafios. A história mostra que é 
essencial que haja uma arquitetura que seja agnóstica em relação às tecnologias básicas, como 
NFC ou Bluetooth Smart e adaptável às novas tendências da indústria móvel cada vez mais 
evoluídas. 

Tecnologias que suportam acesso móvel hoje 

A confiança e a educação para o uso de aplicativos sem contato e de tecnologias como NFC, 
Bluetooth, mobile wallets, iBeam e iBeacon estão crescendo continuamente, como também o 
entendimento de quais tecnologias são mais adequadas para o controle de acesso móvel. 
Independentemente da tecnologia, os dispositivos móveis oferecem um método sem precedentes 
para mudar nossa forma de abrir portas. No entanto, os administradores de segurança e diretores 
de TI precisarão rever quais tecnologias móveis permitirão obter o melhor o envolvimento com seus 
funcionários para criar a experiência de acesso ideal em suas instalações. 

Near Field Communication (NFC) 
A NFC foi desenvolvida para resolver o dilema de múltiplos padrões sem contato, mas a sua 
introdução em dispositivos móveis não tem sido fácil. Emular um cartão sem contato em um 
dispositivo móvel até muito recentemente, era apenas possível através de um elemento de 
segurança (SE), como um cartão SIM. Foi preciso configurar um ecossistema sob a forma de 
Trusted Service Managers (TSM) para suportar o modelo SE cêntrico que resultou em integrações 
técnicas complexas e modelos de negócios que dificultaram o lançamento de aplicativos sem 
contato baseados em NFC. 

Em 2013, o Google introduziu um novo recurso NFC no Android 4.4 chamado Host-based Emulation 
Card (HCE). O HCE permite que um cartão sem contato seja emulado em um aplicativo que não 
dependa de SE. Com o HCE é possível lançar serviços NFC em uma forma escalável e de baixo 
custo, desde que seja usada a tecnologia de cartão baseada em padrões. A Visa e a MasterCard 
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emitiram especificações sobre como fazer transações Visa payWave e MasterCard PayPass 
usando HCE, e a HID Global lançou uma solução de controle de acesso móvel com HCE baseado 
em Seos. O HCE tornará a NFC mais acessível e versátil, para que os desenvolvedores possam 
agilizar os serviços para o mercado, que, por sua vez, estimulará a familiaridade do consumidor e 
incentivará a adoção. Entretanto, ao mesmo tempo, o iPhone é um dispositivo muito popular no 
setor empresarial e muitos são usados em organizações em todo o mundo de hoje sem o suporte 
da NFC. O número de dispositivos Android 4.4 instalados está crescendo rapidamente, mas com a 
falta da NFC no iPhone 4 e iPhone 5 e, e o fato de que o suporte da NFC no iPhone 6 está 
disponível atualmente apenas para a Apple Pay, a penetração no mercado ainda é questionável 
para soluções baseadas em HCE. 

Emulação de Cartão NFC Host  

! Cartões sem contato baseados em normas podem ser emulados por um aplicativo  

! Funciona com leitoras com habilitação NFC se a tecnologia de cartão baseado em normas 
for utilizada 

! Boa solução nos locais em que a experiência de Toque é preferida 

! Não suportado por iPhone 

Sistemas operacionais móveis com suporte para emulação de cartão NFC Host Card 

! Android 4.4  

! BlackBerry 9 e 10 

Bluetooth Smart 
O Bluetooth Smart foi introduzido no Bluetooth Standard em 2010 e, após adquirir grande força em 
mercados como saúde e condicionamento físico, agora está abrindo o seu caminho no setor de 
resgate de cupons e pagamentos. Um dos atuadores de sucesso do Bluetooth Smart é o suporte 
que a tecnologia recebeu da Apple, que tem suportado o Bluetooth Smart desde o iPhone 4S. O 
Google adicionou o Bluetooth Smart no Android 4.3 e desde 31 de outubro de 2013; a Bluetooth 
Smart é a única tecnologia sem contato capaz de suportar um serviço nos dois principais sistemas 
operacionais móveis, Android e iOS. Seu baixo consumo de energia, que elimina a necessidade de 
emparelhamento e a distância longa de leitura tornam o Bluetooth Smart uma opção interessante 
para o controle de acesso móvel. 

Bluetooth Smart 

! Não há requisitos para emparelhamento e o baixo consumo de energia faz do Bluetooth 
Smart, junto com a tecnologia de cartões sem contato com base em padrões, uma boa 
tecnologia para habilitar o acesso móvel 

! As leitoras podem ser colocadas no lado seguro da porta ou ocultas 

! Abre portas à distância, quando você estacionar seu carro, ou se você desejar, abrir a porta 
para alguém que esteja tocando a campainha 

! Configura leitoras incluindo firmware com um dispositivo habilitado para Bluetooth Smart 
(como um telefone ou tablet) 

Sistemas operacionais móveis com suporte para Bluetooth Smart 

! iOS 7 e 8 

! Android 4.4 

! BlackBerry 10 

! Windows Phone 8.1  
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Com a evolução constante da tecnologia de acesso, é melhor solicitar ao fornecedor do produto, uma 
lista de dispositivos para avaliar e comparar produtos. 
 

Experiência de transação 

Raramente esquecido e sempre à mão, o dispositivo móvel se tornou a tecnologia mais valiosa que 
possuímos. O uso de dispositivos móveis para abrir portas é um avanço no controle de acesso 
físico e combina segurança e conveniência. O maior alcance de leitura com o Bluetooth Smart abre 
formas inteiramente novas para abrir portas e oferece novas opções para posicionamento de 
leitoras. A porta pode ser destravada ante a aproximação, para uma experiência mais rápida e 
agradável quando se entra em um prédio. A instalação de leitoras habilitadas com Bluetooth Smart- 
em estacionamentos provou ser muito apreciada; em vez de abaixar o vidro do carro e esticar o 
braço para acessar a leitora, agora é fácil acessar estando próximo do portão. Para alguns tipos de 
portas, como as de salas de conferência, onde pode haver várias leitoras nas imediações, uma 
experiência como tocar um cartão físico pode ser uma opção melhor, para garantir será aberta a 
porta correta. 

A criatividade em arquitetura está levando o projeto de construção a novas direções audaciosas e a 
instalação tradicional de uma leitora ao lado da porta pode não ser possível em um prédio cujas 
paredes são basicamente em vidro. As leitoras e fechaduras, normalmente colocadas no lado de 
fora de portas, também podem ser alvo de vandalismo. Combinar a leitura de longo alcance do 
Bluetooth Smart, com uma antena direcional pode melhorar a segurança com leitoras montadas no 
lado seguro da porta, e para manter a estética as leitoras podem ser posicionadas fora de visão. 

Conforme a natureza das tecnologias sem contato, a distância de leitura pode variar, dependendo 
do ambiente em que a leitora for instalada. Num elevador, a distância de leitura pode ser bem maior 
devido ao metal que a envolve. O tipo de smartphone utilizado também pode afetar a distância de 
leitura. A opção de configurar as leitoras no modo de abertura correto, longo alcance ou toque, e o 
ajuste fino para distância ideal de leitura dependendo do ambiente são recursos importantes em 
uma solução de acesso móvel cuidadosamente considerada. 
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 A implementação de qualquer novo tipo de solução exige a consideração do impacto que a solução 
causará nos usuários. As primeiras impressões são as que ficam e a solução pode ser facilmente 
rejeitada se não corresponder às expectativas. A experiência de abrir portas com dispositivos 
móveis precisa ser racionalizada, intuitiva e prática; é preciso que o usuário não execute muitas 
etapas. Se precisar desbloquear o dispositivo, inicializar um aplicativo, selecionar uma ID móvel e, 
em seguida, apresentar o dispositivo para a leitora, o usuário logo achará que seu crachá físico 
atual é uma solução melhor. Também é importante que a experiência do usuário seja igualmente 
agradável em plataformas móveis diferentes; ter uma experiência em Android e outra diferente no 
iOS resultará em funcionários confusos e necessidade de mais treinamento e chamadas de suporte 
para a equipe de segurança. 

Considerações administrativas 

O controle de crachás e cartões de identidade pode ser uma tarefa demorada para o pessoal de 
segurança. Administradores universitários enfrentam um conjunto próprio de desafios, quando 
milhares de estudantes aparecem em um espaço de tempo curto no início do ano. Requisitar, 
imprimir, distribuir e administrar cartões perdidos demanda um tempo precioso da equipe de 
segurança, bem como dos funcionários e dos alunos. 

Os benefícios do acesso móvel não estão limitados à praticidade da abertura de portas. Os 
dispositivos móveis conectados lançam novas possibilidades para o gerenciamento de identidades 
móveis em tempo quase real. O uso de um portal baseado em nuvem para o controle centralizado 
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de identidades libera tempo para a equipe, que hoje está ocupada com o controle de crachás 
físicos. Um sistema de gerenciamento de identidade móvel e sólido consiste de processos 
comprovados para gerenciar funcionários e estudantes e o ciclo de vida completo de identidades 
móveis, para aumentar a eficiência dos administradores de segurança. 

Um aspecto importante a ser considerado na implementação do controle de acesso móvel é a forma 
de admissão e emissão de uma identidade móvel para o funcionário. Basta adicionar um nome de 
usuário e um e-mail acionará o processo de enviar para o funcionário, um convite por e-mail 
contendo as instruções para a instalação do aplicativo. Quando o aplicativo estiver instalado e 
configurado, a identidade móvel correta deverá ser aprovisionada para o dispositivo móvel e o 
administrador de segurança será notificado quando o processo estiver concluído. Para 
organizações maiores, deverá ser possível fazer upload em massa de dados do usuário a partir de 
um arquivo. A plataforma de identidade móvel deve validar os dados e, para cada usuário, ativar o 
processo de envio de um convite por e-mail, emitir uma identidade móvel apropriada e notificar o 
administrador de segurança, depois que o usuário tiver instalado o aplicativo e após o 
aprovisionamento de uma chave. 

 

 
As identidades móveis devem ser exclusivas, e quando solicitadas, devem ser configuradas 
automaticamente para corresponder aos atributos específicos da organização e das instalações 
onde serão utilizadas. A emissão de uma identidade móvel para um funcionário ou aluno deve exigir 
apenas a seleção do usuário e a identidade móvel correta. A inserção manual de números de 
controle de acesso físico (PACS) e de códigos de instalações tende a erros e é demorada, o que 
provavelmente resultará em uma experiência desagradável para a equipe que gerencia as 
identidades móveis. 

Muitas organizações mantêm escritórios em todo o mundo com sistemas diferentes de controle de 
acesso, e com freqüência um funcionário em visita a um escritório remoto precisa obter um crachá 
de visitante. Com uma solução de acesso móvel que suporte múltiplas identidades móveis por 
dispositivo móvel, um funcionário poderá receber uma identidade móvel adicional antes de sair ou 
assim que chegar. Como os iPads e tablets passaram a ser comuns no local de trabalho, a 
capacidade de conectar um funcionário com diferentes dispositivos móveis será outro recurso 
importante. 

O uso de um dispositivo móvel de acesso lógico para autenticar diferentes serviços é uma tendência 
evidente no mercado. Atualmente, muitas organizações enxergam o benefício de convergir o 
acesso físico e lógico visando reduzir os custos e melhorar a segurança. Uma plataforma de 
identidade móvel comum para o acesso físico e lógico torna mais fácil para os administradores de 
segurança controlar os direitos de acesso, e para os empregados autenticar serviços diferentes, 
porque que o dispositivo móvel será uma plataforma comum. Um administrador de segurança pode 
emitir identidades mediante solicitação, para um único funcionário ou para grupo de funcionários; 
essas podem então ser utilizadas para o acesso lógico, permitindo a inscrição a serviços como VPN 
e e-mail usando uma autenticação forte, tudo administrado em uma plataforma de identidade móvel. 
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Considerações sobre a segurança 

Os ataques podem vir de várias direções, utilizando diversas ferramentas e táticas. A proteção de 
cada conexão dentro de uma solução de acesso móvel e a garantia de que não haja qualquer ponto 
de falha entre as leitoras, dispositivos móveis e sistemas de segurança de programação exige um 
modelo de segurança em multicamadas. Em ocasiões raras, criminosos conseguem violar uma 
camada, e as portas além deste ponto permanecem bloqueadas. O gerenciando de chaves digitais 
em dispositivos móveis exige uma visão holística da segurança de ponta a ponta, começando com a 
forma pela qual as chaves digitais são geradas, gerenciadas no seu ciclo de vida e armazenadas 
em telefones móveis. A plataforma de identidade móvel deve ser projetada tendo a segurança como 
primeira prioridade, e todas as identidades móveis e informações do usuário devem ser protegidas 
em um ambiente seguro baseado em Hardware Security Models, onde todas as chaves de 
criptografia são armazenadas e utilizadas em operações criptográficas. 

Os modernos sistemas operacionais móveis, como Android e iOS são construídos para manter alto 
nível de segurança e o aplicativo de acesso móvel deve ser construído para aproveitar os recursos 
de segurança. O aplicativo deve ser executado em Sandbox dedicado que garanta que nenhum 
outro aplicativo possa acessar ou alterar os dados utilizados pelo aplicativo e, os dados sensíveis e 
chaves devem ser protegidos por um chaveiro, uma área nos dispositivos móveis utilizada para o 
armazenamento de dados sensíveis. Além da segurança do sistema operacional móvel, as 
identidades móveis, devem ser assinadas e criptografadas para evitar qualquer manipulação de 
identidades móveis. 

Tal como acontece com cartões físicos, o controle final de usuários que têm acesso permitido em 
um prédio é decidido pelo sistema de controle de acesso local. Se um dispositivo móvel for perdido, 
roubado ou comprometido, os direitos de acesso para a sua credencial digital podem ser inibidos no 
sistema de controle de acesso, impedindo qualquer acesso não autorizado. No caso improvável de 
comprometimento de um dispositivo móvel, o ataque deve ser limitado às identidades móveis 
específicas instaladas no dispositivo, visto que cada chave digital deve ser exclusiva. Também é 
mais provável que um funcionário perceba a perda de um dispositivo móvel do que a de um crachá 
físico. 

Os dispositivos móveis também têm uma vantagem sobre os cartões físicos por serem on-line; se 
um administrador de segurança quiser remover uma chave digital de um dispositivo, a identidade 
móvel poderá ser cancelada over the air (OTA), desde que o dispositivo esteja conectado à rede 
sem fio; se um funcionário relatar a perda de um dispositivo, as identidades móveis poderão ser 
canceladas antes que o dispositivo acabe em mãos erradas. 

Para reduzir ainda mais o impacto de um dispositivo roubado, as identidades móveis podem ser 
configuradas para serem acopladas apenas em leitoras quando o dispositivo móvel estiver 
desbloqueado. Isto significa que um usuário não autorizado teria que contornar o PIN do dispositivo, 
o reconhecimento de face ou a proteção por impressões digitais para poder utilizá-lo para abrir 
portas e ter acesso ao prédio. 

Considerações sobre a implementação de acesso móvel 

A implementação do acesso móvel exige a consideração de alguns pontos antes da decisão do 
investimento em um tipo de leitora. A base de dispositivos móveis instalada pode afetar a escolha 
da tecnologia, visto que os iPhones 5s e anteriores não suportam NFC. Em organizações com uma 
grande base de iPhones, o Bluetooth Smart é a única opção. Os tipos de portas a serem habilitadas 
por dispositivo móvel também devem ser considerados. As garagens de estacionamento, as portas 
de entradas principais e os elevadores podem se beneficiar com o alcance maior de leitura, 
aumentando a conveniência dos funcionários. As áreas onde várias leitoras estão instaladas muito 
próximas umas das outras devem utilizar uma experiência de toque para reduzir o risco de abertura 
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de uma porta incorreta; tanto as leitoras habilitadas por NFC como por Bluetooth Smart podem 
suportar a experiência de toque. 

Muitas organizações têm uma plataforma de gerenciamento de dispositivos móveis, onde 
aplicativos corporativos são publicados e executados em um recipiente específico no dispositivo 
móvel. A garantia de que a solução de acesso móvel é interoperável com a plataforma MDM pode 
fazer sentido, especialmente se as configurações de segurança forem controladas pela plataforma 
MDM. 

O aproveitamento dos investimentos existentes em cartões físicos e leitoras também deve ser 
considerado. Mesmo que o acesso móvel aumente a conveniência, algumas organizações podem 
permitir que seus funcionários mantenham o crachá como reserva, durante o processo de migração 
perfeita para um padrão e mobilidade mais seguros. 

Resumo 

À medida que as empresas mesclam segurança e conveniência à porta, transformando 
smartphones e outros dispositivos móveis em credenciais digitais confiáveis e fáceis de usar que 
podem substituir chaves e cartões inteligentes, existem pontos a serem considerados para a 
escolha de uma solução de acesso móvel. Para garantir que funcione com as tecnologias mais 
modernas de smartphones, e possam evoluir com a indústria móvel, a solução deve ser enraizada 
em uma tecnologia de cartão com base em padrões que possam ser emulados em um grande 
número de telefones celulares, tablets e dispositivos vestíveis/portáteis. Para obter a aceitação 
entre os funcionários e alunos, a experiência do usuário deve ser igual à dos cartões físicos. 

As primeiras impressões são marcantes, e a solução pode ser facilmente rejeitada se não atender 
às expectativas. A experiência de abrir portas com dispositivos móveis precisa ser racionalizada, 
intuitiva e prática; o usuário não deve ser obrigado a realizar muitas etapas. Uma proposta de valor 
interessante de acesso móvel é a possibilidade de emitir e cancelar identidades móveis em tempo 
quase real, e, para o benefício máximo, a plataforma de identidade móvel deve ser projetada 
visando a conveniência e a eficiência do administrador. O acesso móvel apresenta a oportunidade 
de alterar drasticamente o método de abertura de portas e a interação com nosso ambiente, e 
quando implementado corretamente, o futuro do controle de acesso baterá nessa porta. 
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