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No passado, a possibilidade de usar uma credencial, como um cartão 
inteligente, para ter acesso a um edifício era algo revolucionário. Hoje 
as credenciais evoluíram — as pessoas podem usar suas identidades 
confiáveis para entrar em edifícios, registrar horários e presença com 
precisão e imprimir com segurança — criando um ecossistema conhecido 
como ambiente de trabalho conectado. 

As organizações têm o benefício da maior conveniência e segurança 
proporcionadas pela conexão de vários sistemas e identidades. Seus 
funcionários circulam mais rapidamente pelo edifício, têm ambientes de 
trabalho flexíveis e contam com a praticidade de compras em refeitórios e 
máquinas de venda automática sem utilização de dinheiro. A evolução do 
ambiente de trabalho conectado fez com que a quantidade de solicitações 
de sistemas com reconhecimento de identidade feitas aos fabricantes de 
sistemas empresariais — mas surge a questão: por onde começar? 

Este white paper descreve as cinco etapas iniciais críticas para que 
os sistemas empresariais passem a ter reconhecimento da identidade, 
estabelecendo um caminho claro e simples para que os fabricantes 
forneçam os melhores produtos e serviços aos seus clientes. Você 
entenderá os principais questionamentos a serem feitos e as considerações 
mais importantes para garantir uma instalação sem dificuldades e a adoção 
de dispositivos de verificação de identidade em sistemas empresariais. 

CONECTE O CONTROLE DE ACESSO, A IMPRESSÃO SEGURA E OUTROS SISTEMAS 
IMPORTANTES PARA PROPORCIONAR EXPERIÊNCIAS APRIMORADAS E MAIS 
SEGURAS AOS USUÁRIOS

Ambiente de trabalho 
conectado
O ambiente de trabalho 
conectado permite aos 
empregadores verificar a 
identidade de um funcionário 
uma vez, para viabilizar seu 
acesso a vários sistemas — 
deixando essas identidades 
confiáveis livres para acessar 
facilmente diferentes sistemas. 
Esse entendimento do 
reconhecimento de identidade 
em multiplaforma torna o acesso 
conveniente e mais seguro  

Identidade confiável
Uma identidade validada que 
usa biometria ou uma credencial 
provisionada em um cartão ou 
dispositivo móvel ou vestível

Gestão de tempo e 
presença
Registre os horários de entrada 
e saída com rapidez e segurança 
e, ao mesmo tempo, evite que 
funcionários registrem o ponto 
no lugar de outros

Impressão segura
Imprima documentos com 
segurança sob demanda para 
reduzir os custos e reforçar a 
segurança de dados

Controle de catracas/ 
elevadores
Acesse áreas restritas 
e reduza os tempos de 
espera

Gerenciamento de  
estacionamento
Entre e saia rapidamente nos 
acessos dos estacionamentos e 
conceda acesso aos visitantes

Autentique usuários de rede
Faça logon e logoff em estações 
de trabalho flexíveis, para 
simplificar a colaboração e a 
movimentação com a segurança 
reforçada

Gerencie salas de reunião
Autorize ou revogue 
o acesso a salas de 
reunião para visitantes e 
funcionários

O número de sistemas com reconhecimento de identidade aumentou 
consideravelmente nos últimos anos. Algumas formas populares para expandir o 
uso de cartões de identidade incluem:
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1º Etapa: avalie as necessidades atuais e a infraestrutura da organização
A investigação minuciosa dos recursos atuais da organização é um primeiro passo importantíssimo. A solução 
ideal trabalha de forma integrada dentro de um sistema atual, sem grandes reformulações ou renovações. É 
ainda melhor quando as soluções com reconhecimento de identidade podem ser integradas à infraestrutura da 
organização desde o início. Ao avaliar a infraestrutura atual considere com atenção: 

os recursos atuais de identidade confiável. De que forma as identidades confiáveis atuais são utilizadas e 
gerenciadas? As leitoras acessam um banco de dados sempre que elas são utilizadas, mas as organizações têm 
políticas diferentes sobre quais aplicativos podem se conectar a quais bancos de dados. Você poderá precisar 
trabalhar com um diretor de segurança do cliente para determinar se o seu sistema empresarial acessará um 
banco de dados central ou se será necessário criar um novo banco de dados Uma outra opção é fazer com que 
os funcionários se auto-registrem, criando eventualmente um banco de dados totalmente novo. As soluções com 
reconhecimento de identidade, como o Seos® da HID, permitem o acesso a várias aplicações com um cartão. 

Espaço disponível para novas leitoras. Há espaço suficiente? Cartões e biometria precisam de leitoras para validar 
a identidade. Considere o espaço físico disponível para a leitora, como ela será montada e se pode estar dentro de 
um dispositivo ou fora dele. Por exemplo: uma impressora pode ter espaço interno para uma leitora ou chipset, ou 
pode necessitar de uma leitora que seja disposta como uma unidade externa localizada nas proximidades. 

Conectividade.  De que forma a leitora irá se comunicar com o banco de dados? Cada leitora autenticará um 
cartão, extrairá os dados de controle e compartilhará esses dados com a unidade que está sendo utilizada. De que 
forma essa comunicação ocorrerá e qual será o nível de segurança necessário para a comunicação? Quais tipos 
de hardware, software e protocolos de comunicação são necessários? As opções mais utilizadas hoje são USB, 
UART (transmissor/receptor assíncrono universal), protocolo Wiegand para conectividade e CCID (dispositivo de 
interface entre chip e cartão) e KBW (teclado Wedge) para transferência de dados.

Materiais usados para alojar os equipamentos. Quanto espaço está disponível dentro do dispositivo ou no 
ambiente ao redor? A tecnologia de cartão inteligente funciona melhor em um ambiente aberto, sem carcaças 
adicionais que possam bloquear a comunicação. Se as leitoras precisarem de um invólucro, o plástico é mais 
adequado para a transmissão do sinal do que o metal. A renovação com a customização é possível, mas pode 
limitar o desempenho. Para a biometria, os materiais do invólucro não são tão importantes. 

2º Etapa: identifique a experiência de usuário desejada
As organizações esperam que a tecnologia funcione de forma conveniente e  segura. Para fornecer a melhor 
solução, reserve um tempo para determinar o que é realmente necessário para funcionários e empregadores. Os 
critérios mais frequentes incluem: 

Velocidade. Com que rapidez uma leitora precisa confirmar a identidade? Isso depende do caso de uso. Áreas 
extremamente seguras podem exigir camadas adicionais de verificação, como a inserção total de um cartão, 
em complemento de uma leitura de impressão digital por meio de um autenticador biométrico. Em áreas 
menos seguras e com muito movimento, como um lobby, os funcionários podem precisar passar rapidamente 
por catracas e flash cards, utilizar smartphones em curtas distâncias ou tocar com dispositivos vestíveis em 
movimento.

Alcance de leitura. Qual é a proximidade necessária entre o cartão e a leitora para cada caso de uso? As leitoras 
podem verificar cartões ou dispositivos a partir de diversas distâncias, com variados níveis de segurança. Por 
exemplo: algumas leitoras são projetadas para captar a localização dos funcionários contanto que eles estejam 
portando a credencial, eliminando a necessidade de apresentar uma identificação. As leitoras em áreas altamente 
seguras podem requerer que um cartão seja inserido por alguns segundos, enquanto camadas de dados são 
transferidas. Observe que, com frequência, o alcance de leitura é mais uma percepção do que uma realidade — 
um funcionário pode ficar impressionado por ter acesso no mesmo segundo em que ele toca a leitora com o seu 
smartphone, mas, na realidade, a leitora captou o sinal do smartphone e iniciou a verificação quando o funcionário 
estava a vários metros de distância.  

Experiência do administrador de TI. A organização do cliente tem uma equipe de TI estável e experiente? É 
possível que pequenas empresas não tenham mão de obra suficiente para criar e gerenciar novos bancos de 
dados ou instalar novos chipsets. Grandes empresas podem necessitar a configuração remota das atualizações, 
para que possam atualizar milhares de leitoras sem enviar milhares de técnicos à campo. 
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3º Etapa: identifique e acesse as tecnologias atuais
A tecnologia está em constante evolução, portanto, sua avaliação deverá envolver os recursos atuais, bem como 
os planos para o futuro. Como o objetivo é trabalhar, sempre que possível, com o sistema que a organização já 
utiliza, os sistemas com reconhecimento de identidade devem ter o planejamento futuro incorporado aos modelos 
atuais O acesso móvel é particularmente estratégico — pois mesmo se a empresa ainda não está utilizando 
dispositivos móveis para autenticação, ela provavelmente irá utilizá-los em breve. A maioria das organizações usa 
combinações destas tecnologias comuns:

RFID. A identificação por radiofrequência é geralmente utilizada em cartões e vestíveis, ela é a opção de 
segurança mais predominante e com o mais longo alcance. 

NFC. A Comunicação por Campo de Proximidade oferece suporte para controle de acesso com cartões e 
dispositivos móveis e vestíveis. 

BLE. O Bluetooth de Baixo Consumo de Energia é mais utilizado para localização e monitoramento de condições, 
ele é acessado por dispositivos móveis e vestíveis.

Biometria. Apesar de sua integração complexa, essa é a opção mais segura — e, muitas vezes, a mais prática — 
sem nada para carregar ou vestir.    

4º Etapa: determine qual o melhor fator de forma da leitora para a 
aplicação
Os níveis de complexidade dos sistemas com reconhecimento de 
identidade variam consideravelmente, e as organizações variam 
consideravelmente em níveis de capacidade. É melhor discutir as 
capacidades técnicas com o gerente de engenharia ou com um recurso 
terceirizado para determinar se uma solução do tipo "faça você mesmo" 
ou uma solução turnkey é mais adequada. As opções da leitora englobam: 

Chipset da leitora. Um chipset ou processador Elemento Seguro (SE) é o 
mínimo denominador comum de todos os produtos com reconhecimento 
de identidade e está presente em todas as leitoras. As organizações que 
têm equipes técnicas experientes projetam placas de circuitos impressos 
(PCBs) para que o sistema empresarial inclua o chipset de leitora. Não há 
suporte para a autenticação biométrica em um chipset de leitora. 

Placa base da leitora. Essa combinação de chips e componentes da placa base possibilita que uma leitora (mas 
não as antenas) se comunique por RFID, BLE, etc., mas não dispõe de suporte para biometria. A placa base da 
leitora é a opção preferencial dos fabricantes que desejam projetar a sua antena personalizada para se adequar ao 
espaço disponível.

Módulo da leitora. O módulo da leitora inclui o chipset e as antenas, mas deve estar alojado dentro do sistema de 
negócios existente. Os módulos de leitora de cartões e biometria podem ser totalmente integrados para que o 
sistema tenha reconhecimento de identidade.  

Leitora de mesa. Trata-se de uma peça totalmente separada, que geralmente fica sobre uma mesa ou é montada 
no dispositivo existente. Leitoras de mesa, como a Omnikey® da HID Global, são quase turnkey e exigem 
pouquíssimo conhecimento técnico, mas ocupam mais espaço.  

5º Etapa: projetar e integrar a leitora aos dispositivos atuais
A questão mais importante, que se deve garantir em todo o processo de seleção e integração, é que o dispositivo 
atual — impressora, painel do elevador ou relógio de ponto operando com a nova leitora — mantenha a sua 
funcionalidade O novo sistema com reconhecimento de identidade deve proporcionar mais conveniência, não 
complexidade. Algumas questões a considerar:

Comunicação com o backend. O banco de dados, a leitora e o cartão de acesso devem "se entender" mutuamente. 

Estética. O ideal é que a leitora pareça fazer parte do dispositivo existente, em vez de parecer que foi conectada 
de qualquer forma ou mal adaptada. 

8

Acesso móvel
Com o acesso móvel, o 
smartphone ou smartwatch 
do funcionário se transforma 
na chave do portão. Ao 
possibilitar o acesso a 
sistemas e instalações por 
meio de dispositivos móveis, 
as organizações garantem 
altos níveis de segurança e 
conveniência. 
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Teste e suporte contínuo. Os kits de ferramentas de desenvolvimento vêm acompanhados de cartões de teste 
para diversos sistemas, possibilitando aos administradores avaliar a experiência do usuário com o sistema antes 
de sua entrada em operação. A HID Global também oferece suporte contínuo para OEMs, integradores e clientes 
diretos por meio do nosso portfólio de Tecnologias de Acesso Estendido (EAT), que faz parte dos Serviços 
Profissionais. 

Conclusão
Beneficie da infraestrutura atual para atender às necessidades no futuro  
A capacidade de usar uma identidade confiável de várias formas é conveniente e facilita o uso. Além disso, 
proporciona grandes economias de custo e frustração em longo prazo, reduzindo inclusive a incidência de 
falhas humanas. O melhor de tudo é que a integração de sistemas anteriormente heterogêneos não requer 
necessariamente uma renovação total da tecnologia — o ambiente de trabalho conectado pode se basear na 
infraestrutura já existente, ser pago à medida que os serviços são realizados e ser feito sob medida para as 
necessidades da organização. 

 

A HID Global oferece um portfólio diversificado de leitoras e cartões para todos os setores, com suporte e 
serviços para cada etapa. Para obter mais informações sobre os benefícios de um sistema empresarial com 
reconhecimento de identidade, leia o nosso resumo executivo, Vivencie o ambiente de trabalho conectado, clique 
aqui ou acesse o nosso site.
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