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Segurança e 
usabilidade para a 
transformação digital
Para atingir objetivos de negócios transformadores, manter-se 

competitivo e atender às expectativas dos usuários, as empresas 

estão passando por uma transformação digital, também conhecida 

como modernização.

As empresas estão migrando de sistemas legados para a nuvem, 

resultando em ambientes híbridos. Os mercados de consumo estão 

impulsionando a tecnologia móvel utilizável e as aplicações Web 

sempre ativas e sempre disponíveis. Essa mudança para a nuvem 

inclui clientes e todos os tipos de usuários corporativos – incluindo 

funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros etc.

Essa mudança para um modelo operacional descentralizado e 

centrado na identidade deu maior importância à garantia de acesso 

seguro para os usuários. O futuro da autenticação exige um método 

seguro e utilizável de autorização de usuários para sistemas na 

nuvem e locais.
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A mudança para a autenticação sem senha
A origem da senha chegou em meados da década de 1960 no 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) com o desenvolvimento 

do Compatible Time-Sharing System (CTSS), de acordo com a 

Computer History e Wired. Permitiu que centenas de usuários 

compartilhassem o computador com um mainframe comum. A senha 

foi desenvolvida como uma ferramenta de contabilidade para permitir 

que os usuários tivessem acesso a recursos específicos por um 

determinado período.

Com o passar do tempo, alguns usuários compartilharam senhas e 

outros exigiram mais segurança, e a ênfase mudou para a 

autenticação. Na década de 1980, a Security Dynamics Technologies 

patenteou um “método e aparato para identificar positivamente um 

indivíduo” e abriu caminho para fatores adicionais de autenticação. 

Nas últimas duas décadas, a autenticação multifatorial (MFA) 

amadureceu como uma autenticação secundária que fornece uma 

camada adicional de segurança à autenticação de senha primária.

A autenticação primária de senha e a autenticação secundária MFA 

tornaram-se imperativas, à medida que o roubo de senha e os 

despejos de dados se tornaram rotina. A senha de fator único de 

60 anos simplesmente não resistiu ao teste do tempo. Em 2019, um 

criador anônimo divulgou 2,2 bilhões de nomes de usuário e senhas 

gratuitamente em fóruns de invasores, conhecidos na época como 

a maior coleção de violações (Wired).

Avanços em fatores secundários, desde a proliferação de 

smartphones até a consumerização da biometria, levaram muitos a 

questionar a necessidade e o uso da senha. Se a autenticação forte 

é baseada em vários fatores e as senhas são o fator mais 

vulnerável, por que exigir isso? Essa percepção levou o setor a 

substituir completamente as senhas por métodos de autenticação 

mais seguros e simplificados.

Analistas de tecnologia e segurança preveem que as empresas 

passarão a implementar a autenticação sem senha para seus 

usuários para permitir essa transformação digital moderna.

“ Até 2022, 60% das empresas grandes e globais e 90% das empresas de 

médio porte (MSEs) implementarão métodos sem senha em mais de 50% 

dos casos de uso, o que representa um aumento de menos de 5% hoje.”

— Guia de mercado da Gartner para autenticação do usuário

https://www.computerhistory.org/timeline/1961/
https://www.wired.com/2012/01/computer-password/
https://www.wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-billions/
https://www.gartner.com/en/documents/3894073/market-guide-for-user-authentication
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2.0

O problema 
das senhas
As senhas são cheias de problemas, o que as torna um fator inseguro para verificação de identidade. Além 

disso, as senhas causam muita dificuldade e frustração ao usuário.

Elas são caras e difíceis de 
gerenciar.

As senhas ocupam muito tempo de suporte 

de TI e suporte técnico a cada ano – tanto 

que muitas empresas de grande porte 

sediadas nos EUA alocaram mais de 

US$ 1 milhão anualmente para custos de 

suporte relacionados a senhas, de acordo 

com a Forrester.

A cada ano, 20% a 50% de todos os tickets 

de help desk de TI são para redefinições 

de senha, de acordo com The Gartner 

Group. Esse é o tempo que poderia ser 

gasto em novas iniciativas de TI.

As senhas expiradas custam a uma grande 

empresa global de tecnologia e segurança 

US$ 30 por caso de funcionário, 

totalizando mais de US$ 500.000 em 

suporte e perda de produtividade a cada 

ano.

As senhas causam experiências 
ruins ao usuário.

Uma pesquisa com 200 líderes de 

segurança de TI realizada pelo International 

Data Group (IDG), patrocinado pela 

MobileIron, descobriu que 62% dos 

entrevistados relataram extrema frustração 

do usuário com bloqueios de senha. Isso 

não é uma surpresa – os bloqueios 

interrompem a produtividade e contribuem 

para experiências ruins de login do usuário.

Além dos bloqueios de senha, o grande 

número de serviços e senhas em nuvem, 

em que um usuário precisa fazer login para 

fazer seu trabalho, aumentou ao longo dos 

anos. Agora, a empresa média usa 1.400 

serviços de nuvem diferentes, enquanto o 

usuário corporativo médio deve fazer login 

com até 190 senhas, de acordo com 

SkyHigh Networks e Security Magazine.

As senhas são facilmente 
comprometidas.

Há também várias outras ameaças e ataques 

relacionados a senhas que são comumente 

usados por invasores, principalmente porque 

são simples e funcionam. Alguns exemplos 

incluem preenchimento de credenciais 

(tentativas de login automatizadas em grande 

escala usando credenciais roubadas); phishing 

(uma tentativa de enganar os usuários e 

adquirir ilegalmente informações confidenciais, 

como senhas); ataques de força bruta 

(adivinhação de senha); etc.

As senhas são inerentemente fáceis para os 

adversários fraudarem. Devido à fadiga da 

senha, os usuários geralmente escolhem 

senhas fracas. Eles também costumam 

reutilizar ou modificar apenas um pouco as 

senhas antigas para contas diferentes. Um 

trabalho de pesquisa acadêmica da Virginia 

Tech de 2018 descobriu que a reutilização de 

senhas foi observada entre 52% de todos os 

usuários.

Como resultado, 81% das violações envolvem 

credenciais roubadas ou fracas, enquanto 29% 

de todas as violações envolveram o uso de 

credenciais roubadas, de acordo com o 

Relatório de investigações de violações de 

dados de 2020 da Verizon.

https://www.keepersecurity.com/assets/pdf/Keeper-White-Paper-Forrester-Report.pdf
https://securityboulevard.com/2020/02/eliminate-password-reset-tickets-to-increase-profits/
https://securityboulevard.com/2020/02/eliminate-password-reset-tickets-to-increase-profits/
https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/12-must-know-statistics-on-cloud-usage-in-the-enterprise/
https://www.securitymagazine.com/articles/88475-average-business-user-has-191-passwords
https://people.cs.vt.edu/gangwang/pass
https://people.cs.vt.edu/gangwang/pass
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/
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“ Em um esforço para combater hackers que visam senhas 

para acessar aplicações baseadas em nuvem, métodos sem 

senha que associam usuários a dispositivos oferecem maior 

segurança e usabilidade, o que é uma rara vitória/ganho para 

a segurança”,

Peter Firstbrook

Vice-presidente de pesquisa da Gartner, Gartner Security & Risk Management Summit 2019

O que é autenticação sem senha?
A autenticação sem senha estabelece uma forte garantia da identidade de um usuário sem depender de senhas, 

permitindo que os usuários se autentiquem usando biometria, chaves de segurança ou um dispositivo móvel. O Duo está 

inovando em direção a um futuro sem senha, que equilibra usabilidade com autenticação mais forte. A não utilização de 

senha oferece aos usuários uma experiência de login sem atrito, reduzindo a carga administrativa e os riscos gerais de 

segurança para a empresa.

Benefícios de negócios sem senha

A autenticação sem senha fornece uma garantia única e forte das identidades dos usuários para obter a confiança do 

usuário. Como resultado, as empresas podem obter os seguintes benefícios:

Melhor experiência de usuário

Ao eliminar a dependência de senhas, os usuários se beneficiam de uma redução na fadiga e frustração de login, bem 

como um aumento na produtividade do usuário.

Redução de tempo e custos de TI

Da mesma forma, administradores e 

empresas podem se beneficiar de uma 

carga reduzida devido a tíquetes de 

suporte técnico relacionados a senhas e 

redefinições de senha.

Postura de segurança mais forte

A eliminação da dependência do sistema 

em senhas pode resultar na eliminação de 

ameaças e vulnerabilidades relacionadas, 

incluindo phishing, senhas roubadas ou 

fracas, reutilização de senhas, ataques de 

força bruta etc.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-05-gartner-identifies-the-top-seven-security-and-risk-ma
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O DESAFIO:

Um novo 
mercado
Hoje, muitos fornecedores sem senha resolvem apenas um caso de uso ou permitem uma 

experiência leve de senha para usuários por meio de logon único (SSO), alterando a ordem 

dos fatores e o gerenciamento de sessões. No entanto, essas abordagens fragmentadas 

podem deixar lacunas de segurança enquanto não resolvem totalmente a fraqueza das 

senhas. Por exemplo, a solução sem senha cobrirá todos os fluxos de autenticação e, mesmo 

que o faça, avaliará a postura dos dispositivos que acessam sem senha?

As empresas modernas não podem cobrir todos os seus casos de uso 
de acesso hoje com uma única solução sem senha.

Há desafios comerciais adicionais a serem considerados:

Ambientes de TI complexos 
e híbridos

Encontrar uma solução que ofereça 

suporte a aplicações legadas e em 

nuvem e forneça uma experiência de 

usuário consistente e simplificada. A 

federação de nuvem fornece senha 

apenas para aplicações em nuvem – os 

usuários podem fazer login e verificar sua 

identidade usando biometria ou uma 

chave de segurança. Mas, na realidade, 

as empresas modernas precisam 

proteger o acesso a uma combinação 

híbrida de aplicações na nuvem e locais.

Custos administrativos e 
de gestão

O suporte à tecnologia sem senha pode 

envolver hardware de segurança e 

gerenciamento de dispositivos de custo 

proibitivo. O custo das chaves de 

segurança e da autenticação baseada 

em biometria pode ser uma barreira de 

entrada para oferecer suporte a 

diferentes tipos de usuários em uma 

empresa.

Regulamentações de 
conformidade

Muitas empresas ou parceiros da cadeia de 

fornecimento que precisam atender aos 

padrões de conformidade para 

regulamentação de dados vincularam suas 

políticas a senhas, dificultando a mudança 

para métodos de autenticação mais fortes. 

Padrões federais, como o NIST 800-63, 

descrevem mais diretrizes para senhas, MFA 

e métodos alternativos de autenticação, 

com orientações mais recentes sobre 

como eliminar a expiração de senha e os 

requisitos de complexidade.

https://pages.nist.gov/800-63-3/
https://pages.nist.gov/800-63-FAQ/#q-b05
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Hoje, as soluções pontuais sem 

senha não resolvem todos os casos 

de uso comuns nas empresas 

modernas, causando falhas graves 

na segurança de acesso.

Estabeleça uma base para a 

confiança na identidade do usuário 

que não dependa de senhas – não 

importa onde o usuário vá ou o que 

ele tente acessar.

DECLARAÇÃO DE PROBLEMAS DESAFIO DE SENHAS
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A SOLUÇÃO:

Caminho para a não 
utilização de senha
Recomendamos adotar uma abordagem em fases para fornecer acesso seguro para a força de 

trabalho, com cada etapa aproximando você de um futuro totalmente sem senha:

1.
Identifique casos de uso sem 
senha e habilite a autenticação 
forte.

Reduza sua dependência de senhas e 

diminua o risco de roubo de credenciais 

identificando e selecionando casos de 

uso corporativos específicos. Classifique 

os casos de uso por experiência do 

usuário, tempo e custos de TI e riscos de 

segurança e conformidade. Agrupe os 

casos de uso por soluções sem senha 

aplicáveis, para não acabar com uma série 

de soluções pontuais. Crie planos de 

implementação para áreas que tenham o 

maior impacto com o menor tempo de 

retorno.

Autenticação forte para todos os 

aplicativos

Reduza sua dependência de senhas como 

a única forma de autenticação de usuário 

e abra fatores adicionais para fornecer 

autenticação primária posteriormente. 

Proteja aplicações na nuvem e locais com 

o MFA do Duo. Isso permite reduzir o risco 

de roubo de credenciais exigindo um 

segundo método de verificação de 

identidade que não pode ser facilmente 

roubado remotamente por um invasor.

2.
Otimize e consolide os fluxos de 
trabalho de autenticação.

Minimize senhas para aplicativos 

hospedados e na nuvem

Racionalize a autenticação para um 

conjunto de casos de uso como parte do 

plano de implementação. Para aplicativos 

em nuvem, obtenha menos senhas usando 

SSO para aplicações baseadas em SAML. 

Para serviços locais, integre os fluxos de 

trabalho usando proxies de acesso e 

proxies de autenticação.

Com a MFA em vigor e uma experiência de 

login consolidada, você pode alterar as 

políticas de senha que exigem caracteres 

de senha rigorosos e complexos, bem como 

políticas sobre a frequência de redefinição 

de senha. Isso diminui a frustração do 

usuário relacionada à segurança da senha e 

reduz a dependência da complexidade da 

senha como sua autenticação principal.

3.
Aumente a confiança na 
autenticação.

Aumente a confiança com políticas 

adaptáveis

Uma preocupação frequentemente 

levantada sobre a ausência de senha é o 

potencial de aumentar o risco de 

segurança ao reduzir as etapas que as 

pessoas realizam para autenticar. Aborde 

isso de frente aumentando o controle com 

base no contexto da autenticação do 

usuário.

A autenticação vem de um dispositivo 

confiável? A postura de segurança do 

dispositivo de acesso atende aos padrões 

de higiene de segurança da empresa? Por 

fim, verifique se há comportamentos 

suspeitos, como fatores de autenticação 

incomuns, locais incomuns, horários 

estranhos do dia ou tentativas de acesso 

por usuários de alto risco ou contra 

aplicações de alto risco. Aplique políticas 

de acesso adaptáveis com base no 

contexto do usuário, dispositivo, local, 

comportamento e muito mais, para garantir 

que a autenticação seja confiável.
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4.
Forneça uma experiência sem 
senha.

Se a MFA for uma senha com um ou mais 

fatores de autenticação, sem senha é 

melhor descrito como dois ou mais fatores 

de autenticação sem senhas. As pessoas 

podem fazer login usando um autenticador 

biométrico e ter um dispositivo confiável 

para acessar aplicações. Isso seria algo 

que eles têm e algo que eles são, em vez 

de confiar em algo que eles sabem (uma 

senha).

Nesta etapa da jornada, implemente a 

tecnologia padrão para remover senhas 

como o principal fator de autenticação para 

os casos de uso e áreas com maior 

impacto na experiência do usuário, no custo 

e na segurança.

Por exemplo, considere usar a autenticação 

sem senha para fazer logon com segurança 

em sua solução de SSO. Dessa forma, 

todas as aplicações federadas por trás da 

solução recebem o benefício de senha sem 

senha. Escolher o autenticador sem senha 

certo dependerá do ambiente – aproveitar o 

hardware com biometria integrada é uma 

opção, investir em chaves de segurança 

compatíveis com FIDO2 é outra. Também 

existem provedores de telefone como token 

que podem habilitar a não utilização de 

senha por meio de uma aplicação móvel. 

Para ser concreto, muitos desses métodos 

aproveitarão o WebAuthn em segundo plano. 

WebAuthn é um padrão aberto que permite 

criptografia de chave pública forte para 

garantir a presença do usuário no ponto de 

autenticação. Requer um navegador da Web 

compatível, sistema operacional e 

autenticador integrado, como Touch ID ou 

chaves de segurança baseadas em USB.

5.
Otimize o conjunto de 
ferramentas sem senha.

Obtenha autenticação sem senha para 

todos os casos de uso, incluindo a não 

utilização de senha para ferramentas 

legadas usando protocolos mais antigos 

junto com aplicações baseadas em nuvem. 

O caminho para não utilizar senha é uma 

abordagem iterativa para selecionar, 

simplificar e proteger a autenticação. A 

etapa final da jornada é integrar a 

tecnologia e avançar em direção à melhoria 

contínua. A não utilização de senha acabará 

eliminando a necessidade de confiar em 

senhas para qualquer fluxo de trabalho de 

login, seja nos bastidores ou em toda a 

experiência dos usuários.

Esse é o desafio do mercado atual que os 

provedores de plataformas de tecnologia 

pioneiras sem senha precisam resolver. A 

Duo está trabalhando no suporte para um 

ecossistema abrangente que permite a 

utilização sem senha em todos os casos de 

uso corporativo.
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Visibilidade 
e políticas

O que você 
pode fazer hoje
O emparelhamento de tecnologia sem senha com MFA forte para 

proteger o acesso na nuvem e no local é uma maneira prática de 

fornecer a cobertura de segurança mais ampla hoje. Com a MFA em 

vigor, você pode reduzir a dependência de senhas e modificar as 

políticas de senha para exigir redefinições menos frequentes, 

aliviando a carga de suporte técnico e reduzindo a frustração do 

usuário.

A ausência de senha 
capacita o Zero Trust
A autenticação, ou acesso seguro, permite a mudança para uma 

empresa móvel e que prioriza a nuvem, permitindo que os usuários 

trabalhem remotamente, aumentando a produtividade e 

impulsionando a agilidade dos negócios.

Com a identidade como o novo perímetro, as empresas precisam 

proteger a força de trabalho: os usuários e os dispositivos que 

acessam as aplicações. A autenticação sem senha é um alicerce 

fundamental para habilitar a segurança de Zero Trust para a força de 

trabalho.

Uma combinação de confiança do usuário e do dispositivo, 

impulsionada por políticas adaptáveis, garante que o acesso a 

aplicações e dados seja protegido.

A autenticação sem senha melhora a experiência da força de 

trabalho enquanto fortalece nossa confiança na autenticação – uma 

etapa importante para estabelecer uma arquitetura de Zero Trust.

A Duo recomenda usar o padrão aberto W3C WebAuthn e SSO 

baseado em nuvem para eliminar senhas para aplicações em 

nuvem. Isso não elimina completamente as senhas, mas atinge o 

objetivo de reduzir a dependência de senhas.

Todas as aplicações

Usuários 
confiáveis

Dispositivos 
confiáveis

https://www.w3.org/TR/webauthn/


“ Para remover a confiança da rede, você 

precisa ganhar confiança na autenticação, 

verificação e autorização de usuários e 

serviços. Isso é alcançado através da 

geração de confiança na identidade 

do usuário (autenticação do usuário), de 

dispositivos (verificação de dispositivo) e 

dos serviços que eles acessam 

(autorização de serviço).

Para que esse modelo seja eficaz, cada 

conexão a um serviço deve ser 

autenticada e o dispositivo e a conexão 

autorizados de acordo com uma política, 

independentemente de onde a solicitação 

de conexão venha.”

— Arquitetura de Zero Trust de NCSC do Reino Unido

A não utilização de senha é um bloco de construção para empresas em uma 

jornada de Zero Trust. Isso fornece um aspecto fundamental para estabelecer uma 

identidade e confiança de usuário única e forte.

Em seus 10 princípios de arquitetura de Zero Trust, o National Cyber Security 

Center (NCSC) faz referência à senha como parte da “criação de uma 

identidade de usuário única e forte”.

https://github.com/ukncsc/zero-trust-architecture/
https://github.com/ukncsc/zero-trust-architecture/blob/master/02-create-a-single-strong-user-identity.md
https://github.com/ukncsc/zero-trust-architecture/blob/master/02-create-a-single-strong-user-identity.md
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Criação de um 
futuro sem senha
A Duo está desenvolvendo uma plataforma de acesso seguro que permitirá um futuro totalmente sem senha para a empresa.

Não podemos fazer isso sozinhos. A não utilização de senha requer plataformas de tecnologia (como Windows Hello, Touch ID, 

Face ID e APIs de impressão digital) para trabalhar em conjunto com autenticadores biométricos baseados em hardware e 

fundamentados por padrões abertos, como WebAuthn e CTAP. Mas, faremos o possível para fazer parcerias entre empresas e 

provedores de tecnologia para fornecer experiências sem senha seguras e perfeitas.

Estamos comprometidos em abrir um caminho para a ausência de senha ao:

+ Criar uma solução de autenticação sem senha que seja fácil de implementar e usar

+ Fazer parceria com fornecedores de hardware e software para fornecer as melhores experiências da categoria, 

independentemente da infraestrutura ou das pilhas de tecnologia de uma empresa

+ Aceitar chaves de segurança FIDO2 para os principais navegadores

+ Contar com especialistas da Duo no WebAuthn Working Group, W3C e FIDO Alliance para defender os recursos empresariais



Introdução à biblioteca 
de código aberto do 
autenticador WebAuthn

VÍDEO:  A Technical 
How-To Guide for 
WebAuthn 2019

O que é WebAuthn?

WebAuthn.io

Autenticação na Web: 
o que é e o que 
significa para senhas

WebAuthn.guide
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Recursos adicionais
Saiba mais sobre o que a Duo está fazendo para possibilitar o futuro sem senha, trabalhando para tornar 

a tecnologia e os padrões sem senha abertos, acessíveis e fáceis para a comunidade em geral:

https://duo.com/blog/introducing-the-webauthn-authenticator-open-source-library
https://duo.com/blog/introducing-the-webauthn-authenticator-open-source-library
https://duo.com/blog/introducing-the-webauthn-authenticator-open-source-library
https://duo.com/blog/video-a-technical-how-to-guide-for-webauthn-2019
https://duo.com/blog/video-a-technical-how-to-guide-for-webauthn-2019
https://duo.com/blog/video-a-technical-how-to-guide-for-webauthn-2019
https://duo.com/blog/what-is-webauthn
https://webauthn.io/
https://duo.com/blog/web-authentication-what-it-is-and-what-it-means-for-passwords
https://duo.com/blog/web-authentication-what-it-is-and-what-it-means-for-passwords
https://duo.com/blog/web-authentication-what-it-is-and-what-it-means-for-passwords
https://webauthn.guide/



