
As empresas não estão se tornando móveis - elas já o são. É assim 
que as empresas funcionam hoje. Mas a mobilidade generalizada das 
empresas traz desafios para os profissionais de TI e segurança.

Garantindo a 
experiência móvel

Para maiores informações, visite nosso site: hidglobal.com.br

usa  
autenticação
com 2 fatores

diz que é importante usar um 
software de audit-trail para 
rastrear o acesso on-line ou 
de aplicativos em nuvem dos 
usuários móveis

diz que não têm conhecimento suficiente 
sobre as suas opções para garantir a 
segurança e a conformidade sem causar 
impacto na experiência dos usuários móveis5

66% 66%

56%

O que pode ser feito com relação a isso?

diz que um acesso single-sign-
on já vale o custo e o esforço 
para proteger dados em 
dispositivos móveis

72%

dos funcionários do governo 
federal americano usam 
dispositivos móveis para 
trabalhar

As quatro áreas de maior preocupação
para TI com relação à mobilidade são:

de profissionais de TI dizem que o aumento 
do uso de dispositivos móveis dos 
funcionários teve um impacto negativo no 
perfil de risco de suas empresas

Indústrias altamente reguladas como as de 
cuidados com a saúde (Anthem), varejo (Home 
Depot) e serviços financeiros (JP Morgan Chase) 
sofreram impacto com violações de informação 
através de terminais móveis.

O resultado final: 99% dos profissionais de TI disseram 
que a criação de uma maior experiência do usuário com 
a mobilidade cria um impacto grande ou moderadamente 
negativo na segurança5 

destes dispositivos são seguros4

90%

69%

11%

Quanto maior o uso, maior o risco

Dispositivos
perdidos/
roubados

Malwares 
incorporados 
a dispositivos 
móveis

Acesso a 
conteúdo 
inapropriado

Social Media

dos funcionários americanos
usam  smartphones para 
acessar  informações da 
empresa1

62% das empresas  
possuem uma 
política BYOD2

(bring your own 
device)

87%

das empresas estão 
aumentando o 
desenvolvimento de 
aplicativos móveis3

54%

A situação da mobilidade empresarial

As empresas de TI precisam dar suporte 
a três sistemas operacionais móveis5 
diferentes, em média.

YOUR SECURITY. CONNECTED

Garantindo a experiência móvel 
com a  HID Global

 ¡ Controle de acesso físico

 ¡ Soluções de Identity Assurance

 ¡ Soluções de emissão segura

 ¡ Soluções de identidade 
 governo-cidadão

 ¡ Tecnologias biométricas

 ¡ Soluções integradas

 ¡ Tecnologias de identificação

Amplo e completo portfólio 
de soluções  tecnológicas 

Utilizada por pequenas empresas, organizações multinacionais, agências 
governamentais, universidades, aeroportos e instituições de saúde em mais de 
100 países em todo o mundo.

HID Global: Líder mundial na proteção de soluções de identificação

 1  Empresas e fornecedores que desejam tornar móveis os fluxos de negócios, Pesquisa 451,  
   agosto de 2014               
2 Com a maior utilização da mobilidade empresarial, maiores os riscos de segurança, HID 
Global, abril de 2015
3 Pesquisa sobre Aplicativos Móveis e a Nuvem nos EUA, Pesquisa 451, junho de 2014
4 2014 Mobilometer Tracker, Mobile Work Exchange, janeiro de 2014
5 HID Global, Ibid

Líder inovadora há mais de 20 
anos, estabelecendo novos 
padrões em soluções de controle 
de acesso lógico e físico:

Tecnologias de gerenciamento 
de credenciais inovadoras como 
a iCLASS SE® e Seos®

Soluções de acesso físico e 
lógico convergentes  utilizando 
cartões “inteligentes” sem 
contato, como os ActivID® Tap 
Authentication™

Soluções móveis que utilizam 
a  tecnologia Near Field 
Communications (NFC) para 
integrar credenciais seguras 
em smartphone e outros 
dispositivos móveis
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