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Retornando ao  
Local de Trabalho

Como o Controle de Acesso Desempenha um Papel 
Fundamental em uma Estratégia de Retorno ao Trabalho Segura 
e Protegida.
As empresas hoje enfrentam um novo desafio: proporcionar um ambiente de 
trabalho seguro e asseado, já que os colaboradores trazem com eles uma nova 
consciência social centrada no zelo da saúde pública, distanciamento social e 
espaços higienizados. Conforme os empregadores consideram um retorno ao 
local de trabalho físico, eles devem se adaptar a novos requisitos, implementar 
novos procedimentos e potencializar a tecnologia para aliviar as preocupações 
de seus colaboradores.

O controle de acesso desempenha um papel importante no estabelecimento 
de uma estratégia segura de retorno ao trabalho. As organizações podem 
potencializar as tecnologias de acesso físico sem contato - incluindo 
credenciais móveis juntamente com as soluções Bluetooth - bem como 
implementar serviços de localização e ferramentas de gerenciamento de 
visitantes para oferecer aos colaboradores uma experiência que proporcione 
um ambiente de trabalho saudável e seguro.

Expectativas Modificadas

Conforme as organizações avançam rumo à reabertura de seus escritórios, 
os colaboradores trazem consigo uma nova consciência relacionada às 
questões de proximidade humana, higienização ambiental e de superfícies e o 
compartilhamento de recursos acessados   publicamente, como telas sensíveis 
ao toque e teclados. A higiene não é uma preocupação nova, mas o nível de 
zelo é novo, bem como a necessidade de proporcionar aos colaboradores 
a confiança de que seu local de trabalho não estará apenas protegido, mas 
também saudável e seguro.

Os colaboradores desejam encontrar os planos e os processos. Eles precisam 
estar assegurados de que o retorno ao local de trabalho será atenciosamente 
administrado e implementado com o devido cuidado, cronogramas, políticas 
claras e práticas específicas em vigor, para apoiar o distanciamento e a higiene.

O acesso físico é uma área de interesse prioritário. Entradas lotadas, 
elevadores e espaços de trabalho compartilhados são uma ameaça ao 
distanciamento social seguro. Os processos de credenciamento que envolvem 
um elevado nível de contato de pessoa a pessoa, também representam um 
motivo de preocupação.

Os profissionais responsáveis pelo gerenciamento do acesso físico podem 
desempenhar um papel fundamental para auxiliar a assimilar essas 
expectativas alteradas. Com as preocupações com saúde e segurança em 
primeiro plano, as equipes de Facilities e de Segurança têm a oportunidade de 
assumirem a função de “heróis do dia”. Em um momento em que a segurança 
dos colaboradores não representa apenas uma necessidade comum, mas 
uma obrigação moral extraordinária, as equipes podem se destacar com 
soluções proativas que impactam significativamente a qualidade de vida. O 
gerenciamento do controle de acesso pode ajudar a orientar os colaboradores, 
em conjunto com os esforços para escalonar os horários de expediente. Os 

hidglobal.com



WHITE PAPER

sistemas de controle de acesso físico (PACS) também podem potencializar os 
serviços de localização para oferecer suporte ao rastreamento de contatos e 
reduzir as aglomerações, e esses mesmos sistemas podem ser utilizados   para 
oferecer suporte ao gerenciamento criterioso dos visitantes.

Embora as credenciais sem contato suportem inerentemente uma experiência 
de “identificação” sem contato, os empregadores e gerentes das edificações 
devem implementar essas tecnologias como parte de uma abordagem 
holística para o gerenciamento de edificações. Políticas claras, sinalização 
explícita, protocolos de higienização - fazem parte integral deste contexto 
geral.

Uma Nova Era para a Segurança do Colaborador

Aqueles que estão buscando implementar um retorno seguro ao local de 
trabalho podem recorrer à tecnologia para ajudar a minimizar as interações 
humanas, envolvendo muitos contatos, que caracterizaram os PACS no 
passado. Ao realizar o upgrade de sistemas legados para soluções mais 
modernizadas, é possível reduzir significativamente o contato humano 
em torno do controle de acesso de uma forma que trate diretamente das 
preocupações dos colaboradores.

Controle de Acesso Sem Toque

Várias formas de controle de acesso sem toque podem ajudar a reduzir a 
disseminação viral em pontos de contato de pessoas com objetos. Ao reduzir 
o contato entre humanos e objetos relacionados ao controle de acesso, a 
segurança pode ajudar a minimizar a contaminação cruzada potencial.

Acionadores de portas automáticas, portas giratórias e portas deslizantes 
- todos podem ajudar a reduzir o contato em pontos de entrada e saída 
de grande movimento. Eles podem ser acoplados a credenciais e leitoras 
sem contato para garantir a segurança e, ao mesmo tempo, minimizar a 
contaminação das superfícies.

Outra estratégia envolve o emprego de leitoras de longo alcance que utilizam 
as conexões Bluetooth de Baixo Consumo Energético (BLE) para fornecer 
desempenho de leitura à distância. Com um alcance de leitura de até vários 
metros, a BLE pode distanciar ainda mais os colaboradores que, de outra 
forma, poderiam se aglomerar em torno de leitoras e portas.

O acesso móvel também reduz a necessidade de os colaboradores tocarem 
fisicamente em cartões e em leitoras comuns. “O smartphone é algo que 
pertence exclusivamente ao indivíduo”, afirmou Henrik Hjelte, Gerente de 
Soluções Globais de Acesso Móvel da HID. “Se você só precisar tocar em seu 
próprio dispositivo móvel, estará bastante seguro, pois não precisa tocar em 
mais nada”.

As organizações que utilizam teclados ou autenticação de dois fatores 
podem considerar as credenciais móveis e as leitoras com capacidade 
para dispositivos móveis, uma alternativa mais higiênica. O utilizador deve 
desbloquear seu smartphone utilizando uma senha, impressão digital ou 
leitura facial para que o dispositivo esteja ativado, proporcionando segurança 
de dois fatores sem a necessidade de toque em um teclado compartilhado.

2

hidglobal.com



WHITE PAPER

Da mesma forma, o dispositivo móvel também possibilita que uma camada 
biométrica seja agregada à experiência de acesso. “Você pode configurar 
a credencial móvel para funcionar apenas quando o dispositivo estiver 
desbloqueado, requerendo que o proprietário se autentique utilizando sua 
biometria registrada, seja por impressão digital ou reconhecimento facial”, 
complementou Hjelte. “Isso mitiga o risco de utilização de um dispositivo 
móvel perdido, roubado ou compartilhado. E ao potencializar a tecnologia no 
dispositivo móvel ao invés de algo na porta, você está apenas tocando em seu 
próprio dispositivo, e não em um ponto de contato que é compartilhado com 
todos os demais ocupantes”.

As credenciais sem toque, incluindo as baseadas em dispositivos móveis, 
não devem se limitar apenas a abertura de portas. As organizações podem 
considerar que essas credenciais também oferecem suporte a protocolos 
mais higiênicos para login em redes, pagamento de vendas ou ativação de 
impressão.

Para redução do contato em superfícies compartilhadas, essas tecnologias 
precisam ser implementadas em conjunto com políticas claras e sinalização 
complementar. Os pontos de controle de acesso precisam ser mantidos 
asseados e higienizados, e protocolos especiais podem ser necessários para 
manter essas áreas higienizadas quando os colaboradores mudam suas escalas 
de expediente. A segurança também pode estabelecer regras e protocolos 
de controle de acesso específicos para visitantes, tanto no ponto de entrada 
quanto nas demais áreas do estabelecimento.

Credenciamento Sem Fio

A maioria dos processos de credenciamento depende de um alto grau de 
interação de pessoa a pessoa: alguém na TI ou no departamento de cartões 
prepara o cartão, o cartão pode ser encaminhado ao RH ou à recepção para 
entrega ao usuário. E quando um cartão é perdido ou roubado, o processo 
se repete. O processo de credenciamento é normalmente uma operação de 
contato intenso, seja para um colaborador ou para um visitante.

“O processo de emissão de credenciais pode causar longas filas na recepção 
ou em um escritório com espaço reduzido ou lotado”, ressaltou Brandon 
Arcement, Diretor Sênior Global para Aplicações Estratégicas da HID. Na 
medida do possível, faz sentido hoje buscar soluções de credenciamento que 
não sejam apenas digitais, mas que possam ser gerenciadas remotamente, 
para que as credenciais possam ser emitidas e gerenciadas sem esse elevado 
grau de contato pessoal. “O objetivo é fazer com que o provisionamento seja 
realizado por meio de um processo sem fio, ao invés de uma interação de 
pessoa para pessoa”, complementou Arcement.

Sistemas modernizados possibilitam esse tipo de provisionamento, com a 
capacidade de encaminhar credenciais para qualquer dispositivo autorizado, 
em qualquer lugar. Em vez de esperar em uma área de recepção lotada, 
colaboradores e visitantes podem ter suas credenciais entregues sem contato.

O provisionamento sem fio minimiza o contato para aqueles que vão recuperar 
suas credenciais e pode ter um impacto substancial no contato de pessoa para 
pessoa, para o administrador encarregado por atribuir as credenciais. Menos 
visitas de quem busca obter suas credenciais reduz significativamente o fator 
de risco para quem normalmente tem contato diariamente com uma variedade 
de colaboradores. “Eles dispõem do mesmo nível de segurança. Todavia, este 
método apenas não necessita que o humano esteja em face dele”, concluiu 
Arcement.
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“O objetivo é tornar 
o provisionamento 
de credenciais um 
processo sem fio, ao 
invés de uma interação 
de pessoa a pessoa”.

Brandon Arcement, 
Diretor Sênior Global para 
Aplicações Estratégicas da HID
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Gerenciamento de Visitantes

Os visitantes introduzem uma nova variável na equação. Eles devem ser 
credenciados na entrada, e suas movimentações não rastreadas podem 
representar um risco à saúde, ou pelo menos introduzir uma ameaça 
desconhecida, caso o rastreamento de contato se torne necessário.

Políticas consolidadas e tecnologias avançadas podem garantir a 
movimentação segura dos visitantes. As soluções de gerenciamento de 
visitantes podem ser utilizadas independentemente ou em conjunto com o 
sistema de controle de acesso de uma organização. Os visitantes se registram 
na recepção e os anfitriões são notificados quando chegam. Escâneres de 
carteiras de motorista, leitoras de códigos de barras, câmeras e impressoras 
auxiliam a dar suporte a esses processos de atendimento na recepção.

Quando um visitante faz o check-in, o sistema envia seus dados para essa 
solução de controle de acesso e, em seguida, o visitante recebe a autorização 
com base em diferentes campos nesse registro de visitante. “Isso significa 
que um membro da família que chega ao local durante a hora do almoço 
pode receber um acesso muito diferente do que alguém que está lá para 
uma chamada de vendas e precisa de acesso a determinadas salas, ou um 
prestadores de serviços que estará no local durante o final de semana”, 
destacou Kate Kim, Gerente de Marketing de Produtos para Gerenciamento de 
Visitantes e Controle de Acesso Físico da HID Global. “E tudo isso é realizado 
automaticamente”.

Embora a principal utilização desses sistemas seja para visitantes, eles 
também podem ser aplicados   para emissão de crachás temporários para os 
colaboradores, para utilização em um único dia, ou para emissão de crachás 
de estágio. As soluções de gerenciamento de visitantes também são ideais 
para uma variedade de configurações de grande volume, incluindo a área de 
saúde, escolas e logística - todos os locais onde o controle de acesso físico é 
crucial e os visitantes são frequentes.

Para organizações que implementaram o registro prévio ou acesso móvel, a 
solução EasyLobby de gerenciamento de visitantes da HID Global, oferece 
suporte adicional para uma experiência sem contato mais segura. O registro 
prévio possibilita que o colaborador insira os dados de seu visitante com 
antecedência para acelerar o processo de check-in e propicia a seleção de 
acesso móvel, para acesso a edificação no local. O visitante faz download do 
aplicativo e sua credencial é enviada automaticamente para o smartphone no 
momento do check-in.

“Se o visitante for até a recepção, o atendente pode escanear um código de 
barras do convite prévio, fazer perguntas adicionais sobre o estado de saúde 
recente, inserir essas informações e enviar a credencial de acesso diretamente 
ao visitante”, complementou Kim. “Eles nunca precisam receber fisicamente 
um crachá e podem utilizar o smartphone para obter acesso à toda a 
edificação”.

Além disso, os registros do sistema de gerenciamento de visitantes podem ser 
utilizados   para o acompanhamento do rastreamento de contatos em potencial, 
caso um colaborador ou visitante receba um resultado positivo do teste do 
vírus.
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“Em vez de confiar na 
memória de uma pessoa, 
você pode rastrear essa 
pessoa - ou qualquer 
objeto marcado com um 
beacon”.  

Gerard Blokker 
Gerente de Novos Negócios para 
Serviços de Localização da HID 
Global 
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Serviços de Localização

A chave para manter as pessoas fisicamente distantes é estar cientes de onde 
elas estão, a qualquer momento. Assim como o GPS é utilizado em ambientes 
externos, os serviços de localização potencializam os beacons BLE para 
enviar comandos de “ping” para gateways na rede que, por sua vez, podem 
identificar a localização de indivíduos em um espaço físico. A identidade 
de uma pessoa pode ficar baseada em um cartão de identificação que é 
transmitido continuamente, possibilitando um mapa virtual de localização 
relativo aos gateways fixos.

Os serviços de localização proporcionam à equipe de gestão uma forma de ser 
proativa em vez de reativa em seus esforços para promover o distanciamento 
físico. “Gerenciar a localização em tempo real e os níveis de ocupação devem 
estar associados para o distanciamento social eficaz”, informou Gerard Blokker, 
Gerente de Novos Negócios para Serviços de Localização da HID Global. 

“Para um gerente da edificação, saber a qualquer momento quantas pessoas 
permanecem em um andar - ou em um determinado espaço - é um fator 
dinamizador”.

O mesmo sistema pode tornar a utilização do espaço mais eficiente. Os 
dispositivos conectados podem transmitir a ocupação da sala, por exemplo, 
possibilitando que as pessoas saibam quais espaços permanecem livres 
e quais permanecem em utilização. Da mesma forma, essa conectividade 
pode servir como um sistema de alerta precoce. “Alguns de nossos parceiros 
desenvolveram aplicações sofisticadas que transmitem um alerta quando uma 
sala atinge a capacidade determinada ou a ultrapassa”, ressaltou Blokker.

Esta funcionalidade também apresenta um valor forense relevante. Caso uma 
pessoa teste positivo para a COVID, a árdua tarefa de rastreamento de seus 
contatos - identificar as pessoas que têm uma doença infecciosa e aquelas 
com quem elas entraram em contato - é automatizada. “Em vez de confiar 
na memória de uma pessoa, você pode rastrear essa pessoa - ou qualquer 
objeto etiquetado com um beacon - e construir dados históricos sobre 
onde essa pessoa esteve e quem mais tiver passado por lá, com gráficos e 
análises”, destacou Blokker. Além disso, os serviços de localização dispõem 
de suporte para “agrupamento” - a capacidade de reunir um grupo seleto de 
colaboradores em uma circunstância de urgência.

Os serviços de localização também podem oferecer suporte ao 
monitoramento da utilização de estações de higienização das mãos. Ao 
incorporar um sensor BLE no dispensador de sabão ou álcool em gel, o 
dispositivo do usuário autentica e registra o evento. Sendo a higienização 
das mãos a principal forma de prevenir a propagação de infecções, garantir a 
utilização consistente é vital para um ambiente de trabalho saudável.

Aproveitando ao Máximo das Tecnologias dos PACS

Para os encarregados de implementar e supervisionar o controle de acesso 
físico, os tempos atuais são extraordinariamente desafiadores.

“Você poderá dispor de um número reduzido de colaboradores no local para 
atuarem como seus olhos e ouvidos, e o pessoal que estiver lá, tratará um 
volume de trabalho maior”, concluiu Kim. “Para conseguir operar em espaços 
seguros, é necessário agilizar as operações, assegurando-se de que sejam 
solicitadas as informações adequadas e que as pessoas que entrem em sua 
edificação estejam cientes de quais são as suas políticas”.
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Embora a tecnologia possa desempenhar um papel significativo no apoio 
ao distanciamento social e outras necessidades relacionadas à pandemia, as 
políticas estão no cerne de qualquer esforço bem-sucedido de retorno ao 
trabalho.

É fundamental, por exemplo, dispor de sistemas de auditoria consolidados 
em aplicação. Os sistemas PACS geram registros, relatórios e arquivos - 
informações inestimáveis, quando bem utilizadas. Os gerentes das edificações 
podem potencializar esses dados importantes para saber quem esteve nos 
locais e quando, a fim de construir uma imagem mais completa dos riscos 
operacionais.

Melhores Práticas

Para tornar essas medidas efetivas, os empregadores precisarão implementar 
certas práticas gerais recomendadas sobre a utilização dos espaços e a 
higiene, em particular.

Certas políticas são essenciais:

 � Sinalização - fundamental para a aplicação de novas políticas e 
procedimentos, a sinalização é uma maneira clara de comunicar 
expectativas em evolução. 

 � Higienização das Mãos - as estações de higienização das mãos devem estar 
prontamente disponíveis para o conjunto dos colaboradores e todos devem 
ser incentivados a lavar ou higienizar as mãos com frequência.

 � Áreas Fisicamente Distantes - reconfigure os assentos para possibilitar 
o distanciamento social apropriado, agregue sinalização nas paredes 
e indicadores no piso para direcionar o fluxo do tráfego, desencoraje 
reuniões pessoais e feche temporariamente as áreas comuns destinadas a 
amenidades.

 � Opções Sem Toque - sempre que possível, elimine os processos que 
requerem toque ou limite-os a um único indivíduo. Trabalhe com 
prestadores de serviços para identificar e implementar tecnologias e 
processos sem toque, especialmente em áreas de grande contato como 
portas e elevadores.

 � Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - especialistas em saúde no 
mundo inteiro recomendam que todos usem uma máscara sobre a boca e 
o nariz. Os empregadores devem disponibilizar, no mínimo, máscaras para 
todos os colaboradores.

 � Aumento da Rotina de Limpeza - todas as superfícies tocadas com 
frequência devem ser higienizadas e desinfetadas várias vezes ao dia. Isso 
pode incluir mesas e maçanetas, interruptores de iluminação, escrivaninhas 
e telefones. A tecnologia PACS, como teclados e leitoras biométricas, 
também deve estar sujeita a desinfecção frequente. Sempre que possível, 
configure dispositivos de controle de acesso para cartões sem contato ou 
por dispositivo móvel, ao invés de impressão digital ou toque de tela.

 � Políticas de Visitantes Atualizadas - implemente políticas de acesso 
para visitantes, que limitem os contatos no local, inclua um questionário 
de estado de saúde e/ou medição de temperatura e restrinja as 
movimentações desnecessárias.
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Seguindo Adiante

Embora a pandemia apresente desafios imensos   para o gerenciamento e 
a segurança das edificações, este momento atual também representa uma 
oportunidade única.

Ao abordar as novas necessidades em torno do distanciamento social, 
rastreamento de contato e utilização do espaço, a comunidade profissional 
tem a chance de examinar o controle de acesso em profundidade, para ter 
uma visão mais ampla e holística dos PACS e de suas tecnologias de suporte.

Alguns buscarão credenciais móveis para reduzir a necessidade de contato 
pessoal. Outros podem investir na abertura automática de portas ou podem 
optar por implementar um sistema de gerenciamento de visitantes com 
autoatendimento. Os serviços de localização também podem desempenhar 
um papel crescente, à medida que as equipes de segurança e gerenciamento 
das edificações buscam formas de obter uma percepção mais profunda sobre 
como os espaços são utilizados.

O ideal é que todos esses recursos sejam reunidos como parte de uma 
abordagem mais ampla do PACS. Utilizando esses recursos em conjunto e 
com o apoio de políticas e governança consolidadas, os empregadores têm a 
oportunidade de atender as legítimas preocupações dos colaboradores. Uma 
visão holística do PACS pode contribuir para estabelecer locais de trabalho 
seguros e protegidos, capacitando os operadores das edificações com o 
conhecimento de que necessitam para minimizar as aglomerações, rastrear as 
movimentações das pessoas e gerenciar a utilização do espaço de acordo com 
as melhores práticas bem definidas.

Para saber mais sobre as soluções de controle de acesso sem toque 
da HID Global, visite www.hidglobal.com/solutions/access-control/
touchless-access-control
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