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White paper 

Análise de condições técnicas: vital para uma 
mobilidade segura 
Resumo 
Está comprovado que os dispositivos móveis aumentam a produtividade do funcionário e a satisfação no trabalho, 
mas eles também podem representar ameaças significativas quando usados por usuários não autorizados ou mal-
intencionados. Uma análise de segurança que avalia a política, a segurança e os recursos de gerenciamento da 
rede no contexto dos dispositivos móveis pode ajudar a acelerar sua transição para um ambiente móvel altamente 
seguro. Este documento aborda: 

● Os benefícios e os riscos das políticas de mobilidade e de BYOD (consumerização de TI) 

● Perguntas que podem ajudar a determinar as condições técnicas de BYOD 

● Soluções de mobilidade da Cisco 

Protegendo sua rede para dispositivos móveis 
De acordo com a Pesquisa de mobilidade da Cisco em 2014, mais de 75% das organizações apoiam os 
dispositivos móveis fornecidos por empresas e menos de 50% apoiam políticas de BYOD. Um funcionário 
remoto móvel é considerado uma vantagem competitiva para até 70% das empresas. O maior motivo de as 
empresas sustentarem a mobilidade, seja para seus funcionários ou seus clientes, é o aumento da produtividade. 
A mobilidade pode transformar a eficiência e o engajamento de uma empresa. 

Embora esteja claro que sustentar os dispositivos móveis, pessoais ou corporativos, no trabalho traga muitos 
benefícios, muitas empresas estão tendo dificuldades com o básico necessário para introduzir esses dispositivos 
nas redes com um nível suficiente de segurança. Uma grande preocupação entre os profissionais de TI é que a 
adoção rápida de dispositivos móveis nas empresas aumente significativamente a chance de ataques. Os sistemas 
operacionais de dispositivos móveis apresentam novas vulnerabilidades de segurança a serem exploradas.  
Os falsos aplicativos móveis podem apresentar malware. E os dispositivos móveis oferecem mais entradas na 
rede para ameaças persistentes avançadas (APTs). 

Em alguns casos, as iniciativas móveis serão suspensas se as medidas de segurança não forem resolvidas.  
A preocupação com a segurança é bem fundamentada: o Ponemon Institute estima que o custo médio de uma 
violação de dados pode ser de até US$ 3,5 milhões. O impacto pode incluir também danos à reputação ou marca 
da empresa, levando à perda de clientes e participação de mercado. 

Mas, proteger uma rede durante a adoção da BYOD e do acesso móvel não é fácil. 50% das empresas entrevistadas 
pela Cisco não têm uma estratégia de mobilidade e, a maioria, não tem uma estratégia de segurança móvel. De acordo 
com um relatório da Economist Intelligence Unit, não existe uma política de segurança definitiva relacionada aos 
dispositivos móveis. As empresas com receita de até US$ 500 milhões apresentam maior probabilidade de terem 
apenas políticas informais e mais de 15% das empresas com receita de menos de US$ 1 bilhão afirmam que suas 
políticas de dispositivos móveis são inadequadas. Pesquisas recentes do Data Dimension’s Mobile Security 
observou que somente 27% das empresas avaliadas têm uma política de mobilidade clara. 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobile-workspace-solution/enterprisemobilitylandscapestudy-spring2014.pdf
http://www.ponemon.org/blog/tag/cost%20of%20data%20breach
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/eiu_mobiledata.pdf
http://www.dimensiondata.com/Global/Latest-Thinking/Secure-Mobility-Survey-Report/Pages/home.aspx
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Independentemente da adequação das políticas e preparações de segurança, e de essas políticas sancionarem  
o uso de dispositivos móveis ou não, os profissionais de TI estão preocupados, e com razão, com o fato de que os 
usuários acessarão a rede empresarial usando dispositivos pessoais. Entender o cenário de ameaças relacionado 
e fornecer acesso controlado são vitais para a rede e para as operações empresariais. 

Sua rede é segura? 
O primeiro passo para oferecer um ambiente seguro para o acesso do dispositivo móvel pessoal e corporativo  
é determinar o nível de segurança atual da rede. A melhor maneira de conseguir isto é analisando as políticas e 
os recursos de segurança e gerenciamento do seu dispositivo móvel. A Cisco oferece soluções que podem ajudar 
a fortalecer a segurança da rede e fazer com que a mobilidade e a tendência de BYOD deixem de ser um risco  
e tornem-se um trunfo. 

Política 
Uma infraestrutura de acesso unificada e controlada por políticas pode ajudar a oferecer aos usuários de dispositivos 
móveis corporativos e pessoais um acesso altamente seguro, com excelente acesso a dados, aplicativos e sistemas. 
Considere as seguintes perguntas para determinar o quanto suas políticas de rede são rigorosas, quando se trata 
de dispositivos móveis: 

● Você tem uma política de acesso móvel definitiva? Você pode aplicá-la? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você consegue garantir que os usuários móveis acessem somente os recursos adequados em toda a 
rede? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você consegue oferecer a não-funcionários (convidados) acesso limitado à rede? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você tem uma estratégia para proteger dados empresariais em dispositivos pessoais? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você permite que os usuários façam o download de aplicativos para aumentar a produtividade? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você deseja sustentar o uso seguro de ferramentas de colaboração em dispositivos pessoais e fornecidos 
pelo departamento de TI? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 
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Se as suas respostas indicarem uma falta de conhecimento profundo sobre como os dispositivos móveis estão 
sendo usados para acessar a rede da sua empresa, é essencial que você obtenha visibilidade e controle sobre 
quem está tentando acessar a rede, qual tipo de acesso foi solicitado, onde os usuários estão conectados, quando 
tentam se conectar e os dispositivos que estão sendo usados. Sem esse conhecimento, você corre o risco de acesso 
à rede não autorizado e potenciais violações na segurança, que podem causar vazamento de dados, visualização 
de informações confidenciais por pessoas não autorizadas e, na pior das hipóteses, a perda de negócios causada 
por um hacker, ao violar o seu site. 

A Cisco® BYOD Smart Solution oferece capacitação de serviço com base em políticas, que cria acesso móvel para 
usuários e ao mesmo tempo controla o acesso à propriedade intelectual. As soluções da Cisco para o controle de 
acesso e sua aplicação incluem: 

● Cisco Identity Services Engine: a Cisco Identity Services Engine é uma plataforma de capacitação de 
serviço com base em políticas unificadas que ajuda a garantir a conformidade empresarial] e regulatória de 
dispositivos conectados à rede. O ISE reúne informações contextuais sobre as redes, os usuários e os 
dispositivos em tempo real, tomando decisões proativas de governança aplicando a política na infraestrutura 
de rede. 

● Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client: o Cisco AnyConnect Secure Mobility Client usa a tecnologia 
de acesso remoto aprimorada para criar um ambiente de rede transparente, altamente seguro, para usuários 
móveis por meio de um amplo conjunto de dispositivos móveis. 

● Tecnologia Cisco TrustSec®: a tecnologia integrada à rede do Cisco TrustSec fornece a segmentação de 
rede habilitada para identidades e a aplicação de acesso à rede usando políticas de linguagem simples que 
mapeiam para requisitos comerciais. Reduz o custo total de propriedade (TCO) ao oferecer uma segmentação 
de rede fácil de alterar e escalável, utiliza a infraestrutura de rede atual e simplifica o gerenciamento de 
segurança eliminando configurações manuais e a complexidade. 

Segurança 
Uma BYOD e um ambiente móvel altamente seguros podem aumentar a produtividade e a satisfação dos funcionários. 
Proteger a sua rede contra acesso inadequado via dispositivos móveis de funcionários, convidados e usuários não 
autorizados exige a aplicação de segurança automatizada de ponta a ponta. Sua solução de segurança deve 
oferecer uma distribuição segura e transparente de qualquer conteúdo para qualquer dispositivo em qualquer 
local, em alinhamento com as políticas de segurança empresariais. Considere as seguintes perguntas para 
determinar a solidez dos recursos de segurança em relação aos dispositivos móveis: 

● Você tem proteção de endpoint em todos os dispositivos da sua rede? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você aplica políticas de configuração de dispositivos? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 
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● Você tem a visibilidade e o controle de tráfego dos seus usuários móveis depois que eles entram na rede 
para assegurar o uso e o comportamento aceitáveis? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Em parte 

◦ Não sei 

● Você consegue rapidamente revogar o acesso concedido a qualquer dispositivo remotamente e excluir 
alguns ou todos os dados (e aplicativos) no dispositivo? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você controla o acesso a qualquer dispositivo móvel (pessoal e corporativo) na rede? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Como você habilita o acesso remoto a qualquer dispositivo? 

◦ VPN SSL 

◦ VPN IPsec 

◦ SSL e VPN IPsec 

◦ O acesso remoto não é permitido de qualquer dispositivo 

◦ Não sabemos 

● Você tem proteção contra ameaças da Internet (o vetor mais predominante de ameaças e um caminho 
essencial para dispositivos móveis)? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sei 

● Você tem controle durante um ataque e remediação após sua ocorrência? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sei 

● Sua segurança móvel está difundida em toda a rede e nos seus sistemas? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sei 

● Sua rede está pronta para oferecer suporte aos requisitos de desempenho, gerenciamento e segurança de 
aplicativos de colaboração em dispositivos móveis? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 
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Se as suas respostas indicarem uma falta de proteção ampla contra o acesso não autorizado ou arriscado de um 
dispositivo móvel, a sua rede corre o risco de ficar vulnerável a ameaças, como malwares da Web incorporados 
secretamente no navegador de um usuário. A implementação de uma arquitetura de segurança ampla e contínua 
com opções e métodos de acesso flexíveis de dispositivo de endpoint pode ajudar a evitar esses ataques. 

A Cisco oferece uma abordagem à segurança contextual e com foco na rede, que comporta a execução uniforme 
em toda a empresa, o alinhamento das políticas de segurança às necessidades empresariais e a simplificação da 
distribuição de serviços e conteúdo. O apoio a metas empresariais, como uma experiência gerenciada e otimizada 
que vai além das políticas de BYOD, é a base dessa abordagem. A Cisco oferece a segurança cibernética inteligente 
do mundo real, com um dos mais avançados portfólios de proteção contra ameaças, com soluções e serviços 
integrados, difundidos, contínuos e abertos. O resultado é uma execução de segurança automatizada de ponta  
a ponta, transparente para os usuários finais e que sustenta operações eficientes do departamento de TI.  
Os produtos de segurança da Cisco que comportam ambientes de mobilidade e BYOD incluem: 

● Os firewalls Cisco ASA 5500 Series proporcionam conectividade altamente segura e de excelente 
desempenho, além de protegerem recursos cruciais a fim de obter produtividade máxima. As soluções 
Cisco ASA oferecem prevenção abrangente e altamente eficaz contra invasões, VPN de alto desempenho 
e acesso remoto e antivírus, antispam, antiphishing, bloqueio e filtragem de URL, além do controle de 
conteúdo opcionais. 

● O Cisco FirePOWER IPS protege a rede contra ameaças comuns como ataques direcionados, worms, 
botnets e ataques de injeção de SQL para empresas mais exigentes. As soluções do Cisco IPS também 
incluem dispositivos; módulos de hardware para firewall, switches, roteadores; e soluções com base no 
software Cisco IOS®. 

● A Cisco Advanced Malware Protection é o portfólio mais completo do setor com soluções integradas de 
Advanced Malware Protection(AMP). Os clientes obtêm visibilidade e controle contínuos para eliminarem 
malware na rede estendida e durante toda a duração de uma ameaça: antes, durante e depois do ataque. 
O AMP está disponível como um recurso integrado, abrangendo dispositivos de segurança de rede 
FirePOWER, proteção de endpoints para PCs, e o Cisco Web and Email Security. Para sistemas móveis  
e virtuais, o AMP oferece opções flexíveis de implantação e cobertura abrangente para fechar os vetores 
de ataque em contínua expansão. 

● O Cisco Web Security combina controles de política de uso aceitável, filtragem de reputação, filtragem de 
malware, segurança de dados e visibilidade e controle de aplicativos em uma solução local. Os serviços 
Cisco ScanSafe Cloud Web Security oferecem software como serviço (SaaS) que dispensa hardware e 
custos diretos de capital com manutenção, além de proporcionar proteção excepcional contra ameaças da 
Web, em tempo real. 

● A tecnologia Cisco Email Encryption permite a conexão, comunicação e colaboração com segurança por 
e-mail, usando seus aplicativos atuais. Atende aos requisitos de conformidade, combina a acessibilidade 
universal (envio e recebimento de qualquer plataforma de e-mail) com facilidade de uso (sem software cliente), 
mas é comprovadamente eficiente em implantações de missão crítica de até 30 milhões de destinatários. 

A Cisco Desktop Virtualization oferece proteção adicional com controle de acesso do usuário em nível de máquina 
virtual. Além disso, os dados não ficam vulneráveis, pois não são armazenados no dispositivo móvel. 
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Gerenciamento 
Os recursos de gerenciamento que funcionam em conjunto com produtos de segurança são fundamentais para 
preservar o desempenho da rede e o acesso do funcionário às informações. As ferramentas de gerenciamento 
abrangentes e fáceis de usar também podem oferecer visibilidade para atividades de dispositivo móvel, agilizando 
a solução de problemas e disponibilizando tempo para operações estratégicas. Considere essas questões para 
avaliar se as ofertas atuais de gerenciamento disponibilizam os recursos necessários para uma solução de BYOD 
altamente segura e de excelente desempenho: 

● Você tem a visibilidade de todos os dispositivos na rede? 

◦ Sim 

◦ Alguma 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você consegue solucionar os problemas de uma ampla variedade de dispositivos móveis rapidamente? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você consegue monitorar e controlar o uso de dispositivos móveis nas redes com fio, sem fio e na 
infraestrutura de VPN? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você consegue habilitar e desabilitar rapidamente os aplicativos em dispositivos móveis? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

● Você consegue instalar automaticamente um novo dispositivo móvel com um alto nível de segurança? 

◦ Sim 

◦ Não 

◦ Não sabemos 

Se as suas respostas indicarem que você se beneficiaria de um gerenciamento que aborde mais especificamente 
os problemas de mobilidade e BYOD, convém considerar os produtos que fornecem controle de BYOD de alta 
produtividade na empresa. A Cisco BYOD Smart Solution fornece uma plataforma de gerenciamento abrangente  
e trabalha com vários fornecedores de gerenciamento de dispositivos móveis para oferecer esses recursos.  
A oferta de gerenciamento da Cisco BYOD inclui: 

● Soluções Cisco Prime™: a plataforma de gerenciamento abrangente da Cisco Prime oferece acesso de 
usuário e gerenciamento de identidade convergentes, com visibilidade completa em relação à conectividade 
de endpoints, independente do dispositivo, da rede ou do local. Com a tecnologia Cisco Prime, os administradores 
de TI podem monitorar também a política de segurança de endpoints pela integração com o Cisco ISE, 
para oferecer visibilidade de conformidade em toda a infraestrutura de redes com e sem fio. 
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● Soluções de (MDM) de gerenciamento de dispositivos móveis: para proteger dados em dispositivos 
móveis e ajudar a garantir a conformidade, a Cisco faz parcerias com os seguintes fornecedores de MDM: 
AirWatch, Citrix, IBM, Good Technology, MobileIron, Zenprise e SAP. As parcerias de fornecedor de MDM 
proporcionam aos administradores de TI a visibilidade sobre endpoints, a capacidade de habilitar aplicativos 
apropriados para o usuário e o dispositivo e o controle com base em políticas em relação ao acesso de 
endpoints para oferecer suporte aos requisitos de conformidade definidos pela empresa. 

Você está pronto para uma rede de mobilidade e BYOD? 
Proteger a sua empresa enquanto você colhe os frutos das suas políticas de mobilidade e BYOD exige uma 
preparação cuidadosa, e as perguntas deste documento são apenas o início. Para obter uma abordagem mais 
ampla, faça uma avaliação da Cisco para examinar minuciosamente os problemas de política, segurança e 
gerenciamento relacionados a um ambiente móvel e de BYOD. Esta avaliação pode ajudá-lo a mapear os possíveis 
riscos de segurança e a identificar as principais ressalvas sobre as implicações de abrir sua rede para dispositivos 
móveis. Após compreender as suas necessidades, você poderá implementar soluções de mobilidade e BYOD que 
forneçam acesso altamente seguro para usuários móveis e protejam sua infraestrutura de rede. 

Comece hoje mesmo 
Para obter mais informações sobre uma avaliação de BYOD da Cisco e suas soluções de consumerização de TI 
integradas, acesse a página http://www.cisco.com/go/yourway ou entre em contato com um de nossos 
representantes de vendas. 
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