
Pensar fora da caixa, ou do prédio
A necessidade de os proprietários de empresas entrega-
rem acesso remoto aos usuários corporativos continua 
crescendo a uma taxa notável. Trabalhar fora do escri-
tório não se limita apenas aos profissionais que viajam 
com frequência ou que, volta e meia, trabalham fora do 
expediente e usam seus dispositivos pessoais para fazer 
negócios. Trabalhar remotamente faz parte da nova forma 
de se fazer negócios, de qualquer lugar onde você estiver. 
Agora, o acesso remoto precisa abranger toda a organi-
zação. Mas deixar o acesso seguro pode sair caro se os 
modelos de segurança antigos não forem atualizados. 

A questão é saber até que ponto vai essa tendência e qual 
nível de reação a TI precisa ter para possibilitá-la? Uma 
pesquisa1 feita com profissionais de recursos humanos 
indicou que mais de um quarto deles tem funcionários 
trabalhando remotamente. Essa estatística mais do que 
duplica nas organizações multinacionais, nas quais 2 em 
cada 3 funcionários trabalham remotamente. As porcen-
tagens variam de acordo com o setor, é claro. 
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Os riscos de trabalhar fora da caixa
Parece que toda semana uma manchete informa 
que outra organização divulgou (ou admitiu) uma 
grande violação de dados. A empresa vítima nas 
manchetes costuma ser amplamente conhecida 
e claramente abrange todos os setores. 

Durante uma década, o Ponemon Institute 
conduziu estudos anuais monitorando o custo 
desses ataques cibernéticos, que continuam 
aumentando. Os custos totais de uma violação 
aumentaram 23% nos últimos dois anos. E o 
custo médio mundial de um roubo de registro 
já está em US$ 154; uma parcela considerável 
disso se deve à perda de clientes (e, em muitos 
casos, de pacientes). E isso é dinheiro real, di-
nheiro que estava sendo arrecadado. Em termos 
de planejamento de soluções práticas, é impor-
tante considerar que o roubo de credenciais 
qualifica 8 em cada 10 violações de dados. Por 
isso, quando uma organização examina como 
vai atualizar seu controle de acesso para habi-
litar e fortalecer sua força de trabalho remota 

e móvel, os riscos de roubo de credenciais não 
podem ser ignorados. 

E, para o caso de os gerentes de pequenas em-
presas se julgarem imunes a esse tipo de risco, 
no ano passado 1 em cada 3 violações ocorreu 
em pequenas e médias empresas (PMEs). A 
ver dade é que os criminosos sabem que os be-
nefícios de roubar informações de PMEs é signi-
ficativamente menor do que de uma empresa de 
grande porte, mas a barreira para obter informa-
ções digitais valiosas costuma ser muito menor, 
o que geralmente permite o acesso não autori-
zado pelo uso de engenharia social. E, como já 
foi demonstrado várias vezes, o crime compensa.

As recompensas de trabalhar  
fora da caixa 
Se as equipes de TI e segurança decidirem que 
restringir o acesso remoto é a solução, elas 
precisam ter em mente o objetivo final: permitir 
que as equipes de negócios sejam tão produ-
tivas quanto possível. Então, ter a segurança 

O custo médio da violação de dados é de US$ 217 nos E.U.A.
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Fonte: 2015 Ponemon Breach Study

7 em cada 10 
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Fonte: Global Security Report by Trustwave

3 em cada 4 
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Fonte: Verizon DBIR study

1. Pesquisa The Global State of Information Security® de 2015, da PwC, CIO e CSO: www.pwc.com/gsiss2015
2.  US cybercrime: Rising risks, reduced readiness, da PwC http://www.pwc.com/en_US/us/increasing-it-effectiveness/publications/assets/2014-us-state-of-cybercrime.pdf
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interligada à estratégia, à produtividade e à fle-
xibilidade é o que mantém as empresas e outras 
organizações prosperando. Um dos principais 
componentes é garantir que os profissionais 
possam acessar as informações e os serviços 
de que necessitam, independentemente de 
sua localização ou de qual dispositivo estejam 
usando. Portanto, se a segurança ficar em se-
gundo plano, mais cedo ou mais tarde a empresa 
terá prejuízos. Por outro lado, inibir a produtivi-
dade também não é o caminho para o sucesso.

Embora as VPNs (Virtual Private Network) con-
tinuem sendo as soluções mais populares para 
fornecer acesso seguro para os usuários remo-
tos, outras tecnologias de acesso remoto estão 
demonstrando que são mais eficientes. Essas 
tecnologias incluem as soluções de virtualiza-
ção que entregam, de forma remota, aplicativos, 
serviços especializados ou modos de exibição 
completos da área de trabalho e exigem pouca 
largura de banda de rede e poder de proces-
samento do cliente. Elas também mantêm as 

informações particulares fora dos dispositi-
vos remotos, mantendo o acesso quando for 
conveniente. À medida em que as empresas 
aproveitam essas tecnologias remotas e os pro-
fissionais interagem com elas, as expectativas 
continuam a aumentar. A resposta certa nem 
sempre é a do setor que diz “não”, mas sim do 
especialista em “como”.

Os profissionais não querem  
ficar na caixa
Independentemente de estar usando uma VPN 
tradicional para o seu acesso remoto ou de pre-
cisar de algum tipo de tecnologia virtualizada, 
é fundamental proteger esse acesso. E, já que 
8 em cada 10 violações envolvem credenciais 
roubadas, verificar a identidade do usuário é fun-
damental para a segurança. 

Uma das abordagens mais eficazes para verificar 
a identidade de alguém é aplicar a autenticação 
de dois fatores. Em outras palavras, aplicar ou-
tro tipo de autenticação quando alguém insere 

Fonte: pesquisa e trabalho elaborados por Sandy Burud, PhD, disponível em flexpaths.com

Redução de custos em imóveis e espaço em escritório

Compartilhamento de trabalho – pessoas compartilhando um trabalho 
e espaço 

Programações flexíveis, com base nas necessidades em vez de 
horários de trabalhos regimentados.

Motivos pelos quais as empresas estão ampliando suas forças  
de trabalho remotas:

organizações na América do Norte tem pelo menos   
alguns dos seus funcionários trabalhando remotamente1entre 4
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suas credenciais, que poderiam ser roubadas. 
Ela exige que os usuários forneçam algo que 
eles tenham, como o código de um dispositivo, 
ou algo que eles possuam: impressão digital, 
rosto, voz e assim por diante. Quando feito cor-
retamente, colocar uma etapa extra no pro-
cesso de autenticação demonstrou ser muito 
eficaz em manter os invasores afastados. 

Se você faz parte de uma organização que 
continua usando tokens físicos como auten-
ticação de dois fatores, provavelmente está 
pagando caro em taxas de licenciamento e 
sobrecarga administrativa. E, conforme você 
amplia quem tem acesso remoto seguro, mais 
cedo ou mais tarde vai ficar evidente que o mé-
todo antigo de autenticar usuários de VPN não 
evolui: nem financeiramente nem no momento 

necessário para a administração. A NetIQ tem 
muito a oferecer nessas áreas.

Se você permite o acesso da VPN ou de ou-
tros tipos de tecnologia de acesso remoto às 
in for mações confidenciais com nada além das 
creden ciais do usuário, no momento, você está 
brincando com fogo. E, se você reparou nas 
últimas manchetes, mais cedo ou mais tarde 
vai acabar pagando por ter economizado em 
segurança. Mas a NetIQ pode ajudar. Com sua 
arquitetura aberta e seu licenciamento de usu-
ários direto, o NetIQ Advanced Authentication 
Framework é a maneira ideal para começar. 

Para saber mais sobre o Advanced Au then-
ti cation Framework, acesse www.netiq.com/ 
2FA.

A NetIQ dá a você a 
liberdade de incorporar 

qualquer tipo de 
autenticação que funcione 

melhor para a sua empresa.
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