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O resumo do 
cliente 
Nome do cliente
Cisco

Localização
Mundial

Usuários protegidos
120.000

Solução
Segurança do Duo

Estudo de caso
Público

Duo + Cisco: força de trabalho Zero Trust
Com a segurança zero-trust da Duo, a Cisco protege o acesso a 
3.000 aplicações para 120.000 usuários e 400.000 dispositivos 
em todo o mundo



Abordagem de implementação
• Estratégia de comunicação e gerenciamento de 

mudanças priorizadas 

•	 Possibilitar	o	self-service	flexível	para	facilitar	a	
inscrição dos usuários 

• Integrado à implantação do O365 para obter 
uma	experiência	segura	e	sem	fronteiras	e	para	
encorajar as inscrições

Resultados comerciais 
• Proteção de mais de 120.000 funcionários, 

prestadores de serviços e fornecedores - 
apenas 1% precisavam de suporte 

• Validar continuamente a integridade e a segurança 
em mais de 400.000 dispositivos de acesso 

• Visibilidade a respeito de quem e do que está na 
rede para ter respostas mais rápidas aos riscos
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Segurança
• Tentativas de acesso seguro 

por funcionários e fornecedores 
localizados em todo o mundo

Zero trust
• Implemente a abordagem 

zero-trust para proteger 
todas as aplicações ao validar 
usuários e dispositivos

A proteção de dados é a prioridade nº 1 da Cisco
Quase todas as empresas do planeta são clientes 
da Cisco. Os clientes confiam muitas informações 
presentes nas redes e sobre elas à Cisco e a proteção 
desses dados é a prioridade mais importante para Steve 
Martino, CISO da Cisco. Com clientes, funcionários e 
prestadores de serviços em todo o mundo, a empresa 
queria implantar ferramentas de segurança que oferecem 
aos funcionários a flexibilidade necessária ao mesmo 
tempo em que asseguram a confiança de que estão 
protegidos. De acordo com Martino, “Um dos aspectos 
mais importantes da forma como tentamos oferecer 
a segurança e não torná-la um obstáculo, mas um 
capacitador dos negócios, uma experiência fácil para 
nossos usuários e uma experiência quase invisível 
para nossos clientes”. Na Cisco, uma estrutura zero-
trust é uma necessidade de fornecer a segurança e a 
flexibilidade necessárias para atender aos clientes. 

Como na maioria das grandes empresas internacionais, 
os 120.000 funcionários e prestadores de serviços da 
Cisco usam diferentes tipos de dispositivos, notebooks, 
telefones pessoais, tablets etc. e acessam aplicações em 
locais no mundo todo. Nesse meio tempo, mais aplicações 
estão indo para a nuvem. Isso cria desafios únicos para 
empresas de TI modernas: manter um ambiente "sempre 
conectado" ao mesmo tempo em que protege novos tipos 
de aplicações e dispositivos. A Cisco queria uma forma 
de obter insights sobre os usuários e os dispositivos que 
acessam as aplicações e estabelecem controles baseados 
em acesso para reduzir os riscos de violações ao mesmo 
tempo em que aumentam a produtividade. 

Por fim, como a maior empresa de segurança do planeta, 
os clientes procuram a Cisco para obter orientação de 
como usar as práticas recomendadas de implementação 
e ferramentas de segurança. A Cisco gostaria de mostrar 
o caminho para projetar e implementar uma abordagem 
zero-trust sólida para os funcionários, para que os 
clientes tenham um modelo para emular. Isso significa 
validar de forma contínua todos os usuários e dispositivos 
em todas as tentativas de acesso sem conflitos que 
prejudiquem a produtividade ou irritem os usuários. 

Ferramentas
• Use ferramentas de segurança 

que fomentam a produtividade 
e protegem os dados e os 
recursos essenciais
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Abordagem de implementação
De acordo com Shane Harms, gerente de TI, “MFA é 
importante e gera a sua confiança no usuário, mas a zero 
trust se trata de possibilitar uma experiência sem fronteiras 
para nossos usuários.” Para garantir verdadeiramente que 
os usuários possam ter a mesma experiência ao acessar 
aplicações independentemente do local ou do dispositivo 
e para possibilitar a política zero trust para o ambiente da 
força de trabalho, a equipe implantou a Duo. 

A implantação de uma nova tecnologia para 120.000 
usuários de forma global pode, com frequência, custar 
vários anos às empresas. A equipe de TI da Cisco estava 
determinada a concluir a implantação da Duo em um 
período muito mais curto. A pequena equipe do projeto 
consistia em duas pessoas e eles sabiam como serem 
eficientes e estratégicos na abordagem.

A equipe cumpriu etapas importantes para implementar 
um programa sólido com a Duo:

• Para não chamar a atenção demais para uma área, 
a equipe tinha dois fluxos de trabalho ativos: a 
implementação técnica e o gerenciamento de mudança 
para os usuários

• Eles se concentraram na comunicação da importância do 
MFA e da razão pela qual a Duo estava sendo implantada. 
A Cisco também usou isso como uma oportunidade de 
reforçar a segurança nas vidas pessoas das pessoas e 
na integração do MFA onde fosse possível em contas 
bancárias e outras contas on-line. 

• A Duo substituiu uma solução atual de MFA e a equipe 
estava preocupada de que os usuários poderiam ficar 
frustrados com a mudança e apresentar lentidão para 
se inscreverem. A equipe a integrou à implantação 
do Office 365 da empresa para apresentar uma 
experiência atraente para o usuário. 

“ As pessoas acharam a Duo 
fácil de instalar, implantar, 
adaptar e usar, e eu acho que 
isso foi a comprovação do 
excelente projeto concentrado 
na capacidade de utilização 
e de implantação que a Duo 
estabeleceu.”
Steve Martino
Diretor	executivo	de	segurança	da	informação
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• Emparelhar a Duo com uma forma mais fácil de acessar 
recursos essenciais de trabalho de qualquer local 
posicionou a segurança como um aprimoramento da 
experiência do usuário e não um obstáculo.

• A equipe disponibilizou recursos sólidos de self-
service para inscrição e suporte, tornando o 
processo simples para os usuários. 

• A avaliação da integração do dispositivo para 
assegurar que, cada dispositivo que tente acessar 
uma aplicação, esteja seguro e atualizado. Os 
atributos podem incluir bloqueios de tela, versão do 
sistema operacional, status da criptografia, se é de 
propriedade corporativa e mais.

• Viabilizar totalmente a consumerização de TI (BYOD) 
segura ao estabelecer políticas e controles de acesso 
específicos da aplicação para conceder acesso de 
acordo com a integridade do dispositivo, o tipo do 
dispositivo, o local e a confidencialidade da aplicação.



Resultados comerciais 
Com a ajuda da Duo, a equipe da Cisco implementou 
uma alteração consideravelmente grande em um 
curto período. E, como a Duo era de fácil adoção para 
os usuários finais, isso apresentou poucos obstáculos 
para a equipe de TI. A Cisco atingiu o objetivo de 
proteger um ambiente de trabalho e funcionários 
diversificados de uma forma que melhorou a 
flexibilidade e a produtividade dos funcionários. 

Habilitação da zero trust para a força de trabalho 
internacional:

• Todo usuário, dispositivo e tentativa de acesso 
são continuamente validados

• Funcionários e prestadores de serviços em todo o 
mundo têm acesso protegido às aplicações

• Os funcionários têm a flexibilidade de trabalhar 
de forma segura em qualquer lugar e a qualquer 
momento para atender às necessidades do 
cliente

Implementou uma solução de segurança fácil de 
administrar e usar:

• Uma equipe de implementação composta de 
duas pessoas implantou a Duo para 120.000 
usuários em menos de seis meses 

• 70% dos usuários se inscreveram na Duo em até 
48 horas após receberem o convite
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• Apenas 1% dos usuários abriram tíquetes de helpdesk e 
precisaram de suporte

• A equipe de implementação recebeu feedback positivo 
dos usuários. Os usuários adotaram a Duo e gostaram 
da facilidade de uso e da segurança oferecidas 

Como o maior fornecedor de segurança do planeta, a 
Cisco tornou-se um campo de provas para seus produtos: 

• Demonstrou como a Duo pode ser implementada em 
escala empresarial de forma rápida e fácil

• Garantiu que mais de 400.000 dispositivos de acesso 
sendo usados estavam íntegros e atualizados

• As políticas da Duo protegem 5 milhões de tentativas 
de acesso todo mês

Criou uma estrutura zero-trust que vai além do MFA:

• A Cisco protege 3.000 aplicações com a Duo, 
garantindo que os dispositivos e usuários certos 
possam acessar de forma segura as aplicações certas

• A Duo notifica os usuários caso um dispositivo esteja 
em risco e possibilita a autocorreção

• A visibilidade de quem e o que está na rede oferece 
à equipe de segurança a velocidade e a agilidade de 
responder rápido às ameaças

• Os recursos avançados da Duo viabilizam abordagens 
de ponta aos desafios dinâmicos de segurança

Estudo de caso
Público



“A Zero Trust não 
se trata apenas 
da tecnologia e 
da segurança, se 
trata de capacitar 
nossos negócios 
e a força de 
trabalho para 
fazer o necessário 
por nossos 
clientes, onde 
quer que seja 
necessário.” 

Shane Harms
Gerente de TI da Cisco
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Seguir em frente 
A Cisco continuará a ser um campo de provas para as ferramentas e 
os recursos que a Duo cria para ajudar os clientes a adotar de forma 
segura novas formas de trabalhar e superar os novos desafios conforme 
eles surgem. A implantação da Duo faz parte da estratégia de segurança 
zero-trust da Cisco e assegura que a empresa tenha uma estrutura 
ideal estabelecida que continuará a evoluir a estratégia de segurança 
e a forma de detectar e responder a ameaças. “Internamente, temos 
conversado sobre como estabelecer a zero trust por quatro ou cinco 
anos. Acho que, pela primeira vez, sentimos que temos todas as peças 
de tecnologia para torná-la realidade. Acho que estamos aqui dizendo 
que temos uma oportunidade realmente animadora daqui para frente”, 
declara Harms. 

Saiba mais
Para saber mais sobre a Duo Security, acesse: 
http://www.cisco.com/go/mfa

“A segurança não é estática — à 
medida que avançamos, a Duo 
será um capacitador essencial para 
possibilitar a confiança adaptável.”

Steve Martino
Diretor executivo de segurança da informação
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