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Enquanto a maioria das organizações 
pesquisadas possui um sistema 
de controle de acesso eletrônico, 
a adoção das tecnologias mais 
modernas continua defasada. A 
maioria dos entrevistados relata o uso 
de métodos de controle de acesso 
que utilizam a tecnologia de RFID 
em baixa frequência, o que implica 
em ameaças reais à segurança - e 
raramente documentadas - onde elas 
ainda permanecem em utilização.

O que você não aprecia no atual sistema  
de controle de acesso de sua organização?

Ausência de controle  
de acesso eletrônico

22%

Cartão de acesso/ 
cartão inteligente 

Tag chaveiro,  
etiqueta ou tokenta  

13%

Código de barras/código QR 3% 

Dispositivos Móveis 2%
Biometria 3%

58%

Ter que carregar um 
cartão/chaveiro para 

acessar as instalações

44%

Não ser integrado a 
outras tecnologias que 

utilizo no trabalho 

38%

Ter que carregar mais 
de um cartão/chaveiro 

para acessar 

13%

Não funciona 
o tempo todo 

12%

Leva muito tempo 
para operar 

4%

Difícil  
de usar 

2%

Uma oportunidade para evoluir:  
atualize sua tecnologia de controle de acesso
Os usuários precisam e desejam comodidade e facilidade de utilização nos sistemas 
de controle de acesso de suas organizações. As soluções modernas disponibilizam 
esse tipo de flexibilidade e proporcionam uma avançada postura de proteção para os 
líderes das equipes de segurança, em um esforço para simplificar as operações, prover 
melhores procedimentos operacionais para os usuários e possibilitar que ações quase 
imediatas sejam adotadas para os casos de violação. 

* A organização “05 Group” pesquisou 1.693 indivíduos, representando mais de uma dúzia de setores diferentes, 
incluindo educação, manufatura, tecnologia da informação, serviços de saúde e segurança, serviços 
profissionais e empresariais.

No topo da lista do que as pessoas não apreciam nos 
sistemas de controle de acesso em suas organizações, 
estão a falta praticidade no uso e de integração com outras 
tecnologias regularmente utilizadas.

Você estaria 
interessado em 

utilizar suas 
credenciais de 

acesso para 
as seguintes 
aplicações?

Elas não são eficazes 
apenas para acessar uma 
instalação, os usuários 
desejam múltiplos usos 
para suas credenciais - ou 
seja, acesso à rede e ao 
computador

Os usuários relatam uma falta de políticas de 
controle de acesso, incluindo um certo grau de 
apatia sobre o papel que o controle de acesso 
desempenha para manter uma organização segura. 
Mais da metade dos entrevistados relatam não 
ter uma política de controle de acesso, ou não ter 
conhecimento de que uma política está em vigor. 
Adicionalmente eles relatam também, que seus 
pares e colegas de trabalho não aderem às políticas 
existentes.

O uso de dispositivos móveis em todos 
os setores está crescendo e o controle de 
acesso não é exceção. Como a maioria 
dos usuários pesquisados   já utiliza 
seus dispositivos móveis para negócios 
relacionados ao trabalho, a maioria deseja 
também utilizá-los como uma opção para 
credenciais de controle de acesso, além das 
credenciais existentes.

Interesse em utilizar dispositivos 
móveis para controle de acesso

Muito interessado 14%
Interessado 23%

Um pouco interessado 31%

Não têm interesse 32%

Você utiliza um 
dispositivo móvel para os 

negócios da empresa?

74% 
Sim

26%
Não

Você já denunciou alguém que 
NÃO cumpriu essa política?

20%
Sim

80%
Não

Sua organização possui uma 
política de controle de acesso?

45%
  Sim

44%
Não

    12%
Insegura

Com que frequência você vê outras 
pessoas DESCUMPRINDO a política?

45%
   Nunca

Diariamente

Uma vez  
por semana 

14%

Mensalmente
14%

27%

As políticas de controle de  
acesso são insuficientes

33% 34% 50% 55% 33%

Impressão  
Segura

Vendas sem  
uso de dinheiro

Acesso  
à rede

Login do  
computador

Não estou 
interessado em 

outras utilizações 

As credenciais móveis preferidas como opção

Para uso do controle de 
acesso, você prefere que 

seu dispositivo móvel:

Substitua completamente 
as credenciais existentes

Seja utilizado adicionalmente, 
além das credenciais existentes

78%

22%

Muitos dos atuais gerentes de segurança supõem que seus 
sistemas de controle de acesso estejam adequados, mas, de 
acordo com uma recente pesquisa* que envolveu mais de 1.600 
indivíduos que relataram o uso cotidiano, onde surgem problemas de 
segurança, praticidade e política. Além disso, os usuários desejam 
recursos adicionais e opções mais amplas, deixando margem para 
aprimoramentos em muitas organizações.
Aqui estão alguns destaques dos resultados da pesquisa.

Quais das seguintes credenciais de controle de acesso sua 
organização utiliza para habilitar o acesso ao edifício?

TECNOLOGIAS DE 
CONTROLE DE ACESSO

Percepções dos  
usuários sobre as


