Um Breve Histórico das
Credenciais de Controle de Acesso
COMO A TECNOLOGIA EVOLUIU PARA REDUZIR VULNERABILIDADES
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Introdução

Os componentes de controle de acesso
estão envelhecendo e a maioria das
organizações declaram que quaisquer
upgrades levarão anos no futuro, se
forem planejados na integralidade¹

O controle de acesso físico tem sido um componente fundamental das estratégias de segurança de muitas
organizações por várias décadas. Como qualquer tecnologia, o controle de acesso evoluiu ao longo dos anos
e as soluções oferecem atualmente mais segurança e conveniência do que nunca.
De tecnologias com contato deslizante, como a agora já obsoleta tarja magnética, até a tecnologia sem
contato e credenciais de acesso móvel, as empresas hoje dispõem de várias opções quando o assunto é
controle de acesso.

Software

Credenciais

Apesar da segurança aprimorada e praticidade proporcionadas pelas opções mais recentes, muitas
organizações ainda continuam utilizando tecnologias de controle de acesso desatualizadas e vulneráveis. Para
essas organizações, chegou a hora de agir e priorizar seus planos para um upgrade mais do que necessário.
Para melhor ilustrar a importância de fazer o upgrade para a mais recente tecnologia de controle de acesso,
damos um passo atrás no tempo para explorar a evolução das tecnologias de cartões e credenciais entre os
anos 1980 e os dias atuais. Examinamos as tecnologias disponíveis hoje e o futuro brilhante do controle de
acesso, bem como esclarecemos por que o uso de tecnologias de controle de acesso desatualizadas pode
colocar sua organização em risco.
Controladoras

Pesquisa de Tendências dos Sistemas de Controle de Acesso, realizada pela HID Global e Security Management Magazine em 2019.

Um Breve Histórico das Credenciais de Controle de Acesso

3-6 anos

Leitoras

1-2 anos

<1 ano

3

O Risco de Um Elo Fraco
Utilizando a Tecnologia de Cartão Legado com Leitoras de Controle de Acesso
Mais Recentes
Depois de realizar um investimento em leitoras modernas, algumas organizações podem procurar cortar
custos adquirindo cartões e credenciais mais baratos. Isto é um equívoco. A leitora é tão segura quanto
a credencial mais fraca que foi habilitada para ser utilizada. Garantir a segurança de todo o ecossistema,
incluindo cartões, não é algo que deva ser impulsionado pelo custo.
Um exemplo comum é quando uma organização adquire cartões mais baratos de um revendedor
terceirizado. Esses cartões e credenciais são comercializados com a promessa de que funcionarão com as
leitoras de última geração. No entanto, essas credenciais mais baratas costumam utilizar tecnologias que
são mais fáceis de hackear ou duplicar, comprometendo, portanto, o nível de segurança de todo o sistema.
Embora a tentação de fazer economias seja forte para muitas empresas, economizando na segurança para
economizar dinheiro muitas vezes pode resultar em um orçamento mais oneroso no longo prazo. O custo
de uma violação de segurança, com um aumento dos riscos devido às vulnerabilidades que os cartões
menos sofisticados proporcionam, pode ser muito superior ao custo de adquirir cartões e credenciais mais
sofisticados.
Para ilustrar melhor a importância de fazer o upgrade para a tecnologia de controle de acesso mais recente,
vamos explorar a evolução das tecnologias de cartões e credenciais.
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Tecnologias de Credenciais ao Longo dos Anos
Década de 1980
As tecnologias iniciais, com contato deslizante, proporcionaram uma significativa melhoria administrativa em
relação a gestão de fechaduras e chaves, rastreabilidade e investigação forense. Saber quem teve direitos de
acesso a certas áreas e ser capaz de controlar eficientemente esses direitos suprimiu a necessidade de trocar
fechaduras e chaves, conforme os funcionários mudavam de funções ou se desligavam da empresa.
A tecnologia com contato requer uma passagem manual para transferir as informações da credencial não
criptografada para uma leitora. Quando o usuário precisava de acesso a uma área específica, ele passava
fisicamente um cartão - muito parecido com um cartão de crédito ou débito em uma loja de varejo.

As Ameaças
Como a credencial não é criptografada, as tecnologias com contato deslizante são menos seguras do
que as ofertadas hoje, mas forneciam segurança adequada para a época, em parte porque, para ler ou
clonar os dados, era necessário que os hackers obtivessem fisicamente o cartão.

1980

1990
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Década de 1990
Com o passar do tempo, as limitações das tecnologias com contato deslizante começaram a ser observadas.
A necessidade de contato físico entre as leitoras e as credenciais podem ser complexas e ineficientes para os
usuários, ao mesmo tempo que os cartões danificados e o desgaste físico das leitoras se tornaram onerosos,
consumindo demasiado tempo para os administradores.
Consequentemente, o surgimento das tecnologias sem contato foi como um divisor de águas na indústria
de controle de acesso. A tecnologia predominante nesta fase é conhecida como “Prox”, também conhecida
como “proximidade de baixa frequência”. Ela utiliza tecnologia de baixa frequência em 125 kHz, por meio da
qual os dados no cartão são detectados, quando o mesmo é posicionado a algumas polegadas da leitora.
A Prox também possibilitou a opção adicional de utilizar outros fatores de forma, tais como chaveiros
transmissores e tags, assim os usuários não ficavam mais condicionados à utilização de cartões.

As Ameaças
Embora a Prox tenha beneficiado a indústria de controle de acesso, ao promover a disseminação do
controle de acesso físico eletrônico, graças às reduções nos custos de manutenção, maior conveniência
do usuário e novas opções de fatores de forma, a tecnologia tinha limitações para se desenvolver.
A credencial não é criptografada, ela é estática e pode ser lida com facilidade, tornando os cartões
fáceis de clonar ou falsificar. Os cartões proxy também não podem ser codificados com múltiplas
identificações ou demais atributos de dados.
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Final dos anos 1990 até 2010
Na virada do século, surgiram os cartões inteligentes sem contato que ofereciam tecnologia mais sofisticada
do que a Prox. Esses cartões inteligentes, incluindo marcas como MIFARE® e iCLASS®, utilizavam tecnologia
de alta frequência (13,56 MHz) e incluíam novas credenciais. Eles também corrigiram as duas principais
limitações dos cartões Prox.
Em primeiro lugar por meio da autenticação mútua, pois tanto a credencial quanto a leitora contêm um
conjunto de chaves criptográficas (considere essas chaves como uma senha). Quando a credencial é
inicialmente apresentada à leitora, as duas utilizam um complexo processo matemático para comparação das
chaves. Se as chaves corresponderem, a credencial compartilha os dados binários com a leitora, e a leitora os
aceita como genuínos. No entanto, se as chaves não corresponderem, a credencial manterá os dados binários
privados e a transação será encerrada.
Em segundo lugar, esses cartões podem armazenar mais informações do que apenas um número de
identificação, tais como o débito de uma venda sem uso de dinheiro ou um template biométrico. O resultado
foi um aumento substancial na segurança, com funcionalidades multi-aplicações.

As Ameaças
Apesar desses benefícios, a maioria dos cartões inteligentes de primeira geração ainda tinham
vulnerabilidades nos algoritmos de autenticação mútua, que foram expostos por pesquisadores em
documentos publicados. Tais vulnerabilidades tornam possível para um hacker forjar/clonar/falsificar
uma credencial, como se a autenticação mutua não estivesse presente.
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Década de 2010
Conforme o cenário de segurança continuou a evoluir, o mesmo ocorreu com as credenciais de controle de
acesso. Cartões inteligentes sem contato de segunda geração (exemplo: Seos® e MIFARE DESFire EV3) foram
introduzidos para atender as necessidades dinâmicas dos negócios. Os cartões inteligentes sem contato de
segunda geração diferem de seus antecessores em duas áreas fundamentais: segurança e aplicações.

Segurança
Os protocolos proprietários que eram mais vulneráveis nos cartões inteligentes de primeira geração
desapareceram. Entre as muitas desvantagens dos protocolos proprietários, destaca-se o fato deles serem
desenvolvidos por uma empresa e, consequentemente, estarem sujeitos a pontos cegos que acompanham
um ponto de vista único. Esses pontos cegos inevitavelmente geram uma maior vulnerabilidade, pois as
falhas não podem ser corrigidas até que o fornecedor seja alertado sobre a questão, reúna os recursos
para desenvolver um patch ou uma nova versão do software que corrige a falha, antes de liberar
subsequentemente.
As credenciais de segunda geração também oferecem proteção de privacidade aprimorada e incluem
padrões abertos, extensamente adotados, desenvolvidos e aprovados por uma ampla comunidade
acadêmica e de pesquisa (exemplo: ISO e NIST). Esses padrões abertos são atualizados e ajustados de forma
consistente, permitindo que sejam potencializados em múltiplas tecnologias.
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Mais Aplicações
Os cartões inteligentes de segunda geração são desenvolvidos para possibilitar aplicações virtualmente
ilimitadas, com dados aprimorados e proteção de privacidade. As organizações de hoje estão buscando
a capacidade de gerenciar identidades de usuários independentemente do fator de forma do hardware
subjacente (e chip do microprocessador). Essas organizações querem criar e gerenciar "identidades seguras",
não apenas em cartões, mas também em smartphones, tablets, vestíveis e outros fatores de forma de
credencial, conectando-se por meio de NFC, Bluetooth e outros protocolos de comunicação.
Isso possibilitou casos de uso adicionais para cartões inteligentes e acesso lógico - controles destinados a
identificar, autenticar e autorizar o acesso a redes e informações - e possibilitar a convergência entre acesso
físico e lógico. Impressão segura e venda sem uso de dinheiro são exemplos adicionais de aplicações mais
simples e flexíveis que os cartões inteligentes de segunda geração podem viabilizar.

Durante esse tempo, os dispositivos móveis transformaram as expectativas dos usuários em todos os
aspectos da vida, incluindo o controle de acesso.
Essas tendências impactariam rapidamente a forma como as organizações lidam com a segurança
e aprimoram a experiência do usuário ao gerenciar o controle de acesso, incluindo a mudança do
armazenamento de credenciais em um cartão físico, para um dispositivo móvel.
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Com a autenticação móvel, apenas um
dispositivo é necessário para propiciar
acesso a aplicações em nuvem, dados e a
portas físicas. Seguindo a implementação
adequada, possibilitará:

A Próxima Geração de Credenciais

Reduzir os custos

Grande parte da próxima geração de credenciais já está aqui. Os dispositivos móveis estão bem integrados
em quase todos aspectos da vida cotidiana. Permitir que os ocupantes das edificações utilizem seus
smartphones, tablets ou vestíveis para entrar em áreas controladas, para complementar ou substituir os
cartões, provavelmente será bem aceito por todas as partes envolvidas.
Os benefícios para as empresas e seus colaboradores são evidentes. Inicialmente, existe o fator de praticidade
para os colaboradores, por ter que portar menos itens. Além disso, como pouquíssimas pessoas vão a
qualquer lugar sem seu dispositivo móvel, cartões perdidos ou esquecidos serão menos problemáticos. As
credenciais móveis também possibilitam a entrada sem contato em portas e autenticação à distância, o que
significa que os usuários não precisam, por exemplo, abrir a janela do carro em tempo frio, para abrir um
portão de estacionamento.
Além disso, as credenciais móveis tornam a administração do controle de acesso mais facilitada. Processos
digitais tornam simples agilizar as operações, com a integração dos sistemas de controle de acesso ou gestão
de visitantes. As organizações podem prover credenciais à distância sem fios, pelo ar, aos seus colaboradores
remotos e visitantes, e substituir o gerenciamento de credenciais físicas com uma experiência digital. Na
eventualidade de um problema de segurança, a credencial de um usuário também pode ser desprovisionada
rapidamente e eficientemente. Além de economizar tempo e recursos, o resultado é um processo mais
sustentável com redução dos desperdícios e menos pontos de contato físico.
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Aprimorar a experiência
do usuário

Simplificar o
gerenciamento

Reforçar a segurança

Mas para obter esses benefícios,
as organizações devem dispor dos
equipamentos adequados para criar
um ecossistema de controle de acesso
seguro, incluindo tanto leitoras como
credenciais fortes.
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A Solução HID Mobile Access®
A HID Mobile Access® apresenta uma nova era de conveniência e funcionalidade para o controle de acesso.
Tecnologias inovadoras atendem às crescentes demandas de um mundo mais inteligente e com foco em
mobilidade - ao mesmo tempo que suscita a confiança de que a privacidade estará protegida e os dados de
identidade estarão seguros.

Mais Opções

A tecnologia móvel está sendo alavancada em um ritmo acelerado. A liberdade de deslocar o controle de
acesso para smartphones, tablets, pulseiras, relógios e outros vestíveis, é uma questão de preferência do
usuário final. O HID Mobile Access® é uma solução neutra em relação à plataforma e suporta a mais ampla
variedade de dispositivos móveis na indústria hoje, ou pode ser utilizado em adição ao acesso com cartão
tradicional.

Mais aplicações

O gerenciamento de identidades está evoluindo nas organizações; os departamentos de TI e os serviços de
Segurança e Facilities, estão trabalhando no desenvolvimento de programas de acesso consolidado. O HID
Mobile Access® possibilita que mais de uma identidade segura resida em um dispositivo inteligente - criando
uma solução de dispositivo único para controle de acesso físico e lógico.

Mais Confiança

O HID Mobile Access® é reforçado com a tecnologia Seos, é baseado nos padrões ISO utilizados pelo governo
dos EUA e globalmente por outras organizações, para criptografar dados confidenciais ou restritos, provendo
incomparável segurança e proteção de privacidade de dados de identidade.
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Conclusão
Os cartões e as tecnologias de credencial já percorreram um longo caminho desde que foram apresentados
pela primeira vez, há mais de 40 anos.
Os cartões inteligentes sem contato de hoje seguem os protocolos da indústria, tornando-os muito mais
seguros do que os das gerações anteriores. Como a tecnologia de controle de acesso identificou uma função
para além do que apenas o acesso físico, os dispositivos móveis têm se demonstrado como um ajuste
sinérgico, pois oferecem não apenas mais segurança e conveniência em um fator de forma econômico, mas
também funcionalidades adicionais na forma de aplicações.
Somente um ecossistema moderno será capaz de acompanhar as tendências transformadoras que as
organizações de hoje estão enfrentando.
Felizmente, realizar o upgrade de seu sistema de controle de acesso físico não é tão complicado quanto
você pode imaginar, já que geralmente requer apenas a instalação de novas leitoras e a emissão de novas
credenciais.
Saiba mais sobre como um moderno ecossistema de controle de acesso pode beneficiar sua empresa.
CONTÁCTENOS
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