RESUMO EXECUTIVO:
POR QUE O ACESSO
MÓVEL SEGURO É
ESTRATÉGICO PARA AS
EMPRESAS
Se você deseja que sua empresa permaneça
produtiva em um mundo incerto e em mudança,
você precisa de acesso móvel.

Resumo
Hoje, o trabalhador móvel é uma tendência imparável em tudo o
mundo. O acesso móvel seguro é essencial para as empresas
devido aos benefícios que oferece em termos de agilidade,
continuidade e produtividade. No entanto, o departamento de
TI enfrenta vários desafios no fornecimento de suporte eficaz a
esses funcionários, como o grande número de endpoints,
ameaças mais inteligentes e a necessidade de acessar recursos
SaaS internos, tudo com um orçamento apertado.
Introdução
As notícias que recebemos todos os dias apresentam novos
desafios e exigem soluções tecnológicas dinâmicas.
Emergências de saúde, desastres naturais como terremotos,
tsunamis, furacões e nevascas e crises políticas limitam o
movimento de funcionários essenciais ou o acesso a recursos
físicos. Para garantir a continuidade de sua receita, as empresas
devem ter a agilidade necessária

que permita realizar suas atividades em qualquier momento e
lugar.
Ao mesmo tempo, muitas empresas desejam se beneficiar do
aumento da produtividade e da retenção de funcionários, além
de reduzir os custos de manutenção de instalações físicas para
escritórios, e fazem isso treinando sua equipe para trabalhar de
qualquer lugar e em qualquer momento.
Segundo uma pesquisa realizada em 2019 por IWG com mais de
15.000 profissionais de diferentes setores e 80 países:
• 85% confirmam que uma maior flexibilidade os tornou
mais produtivos
• 65% garantem que a flexibilidade da mão-de-obra
contribuiu para reduzir despesas de capital (CAPEX) e
despesas operacionais (OPEX), além de controlar riscos
• 75% consideram o trabalho flexível a nova norma de
trabalho

• 62% das empresas em todo o mundo
têm políticas de flexiworking
• Mais da metade dos funcionários em
todo o mundo trabalha remotamente
mais de 2,5 dias por semana
• Mais de 80% dos trabalhadores
preferem o trabalho flexível
• O flexiworking poderia injetar US $ 4,5
trilhões na economia dos EUA

Esses e outros motivos fazem com que
mais e mais empresas decidam acessar
recursos de dispositivos autorizados e de
dispositivos BYOD (Bring Your Own
Device) fora do perímetro de rede
tradicional.
Uma segurança cibernética eficaz deve
incluir acesso móvel seguro
Ao fornecer acesso móvel no mundo
hiperdistribuído de hoje, em qualquer
lugar, a qualquer hora, há um boom de
pontos de exposição em inúmeros
dispositivos de endpoints
potencialmente inseguros.
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A falibilidade humana e os
comportamentos on-line de risco fazem
com que o indivíduo não consiga
garantir a segurança de seus próprios
dispositivos móveis.
Além disso, a diversidade de tipos de
ameaças está se expandindo,
aprofundando e se tornando mais
inteligente, como é o caso do
ransomware seletivo, ameaças nunca
vistas antes, malware baseado em
memória, ataques de canal lateral e
ameaças criptografadas.
Em resumo, a segurança da sua rede
móvel deve coincidir com a da sua rede
com fio. Isso requer uma postura de
confiança zero em relação a qualquer
dispositivo móvel que tente se conectar
aos recursos corporativos,
independentemente de esses recursos
estarem na rede ou na nuvem. O acesso
móvel seguro é um componente
essencial de qualquer abordagem de
confiança zero para acessar em
qualquer lugar, a qualquer hora.
A área de TI também deve garantir o
acesso desde os

endpoints móveis com orçamentos
limitados e recursos de pessoal
qualificado. Isso envolve a simplificação
da implementação, disponibilidade e
suporte para reduzir o custo total de
propriedade. Para ser eficaz, a
cibersegurança deve fornecer aos
funcionários móveis acesso fácil e seguro
aos principais recursos comerciais 24
horas por dia, 7 dias por semana, de forma
ágil, simples, rentável e escalável.

Conclusão
Seja para garantir a continuidade dos
negócios ou melhorar a retenção e a
produtividade dos funcionários, o acesso
móvel seguro é um imperativo
estratégico para os negócios de hoje. A
solução segura de acesso móvel,
SonicWall (SMA), permite acesso em
qualquer lugar, a qualquer momento em
empresas hiper-distribuídas. Sua empresa
terá agilidade para permanecer
operacional, não importa o que aconteça
amanhã.
Mais informação em www.sonicwall.
com/products/remote-access .
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Sobre a SonicWall
A SonicWall vem lutando contra a indústria do crime cibernético
há mais de 29 anos, defendendo empresas de pequeno e médio
portes, grandes corporações e órgãos governamentais no mundo
todo. Respaldadas pela pesquisa do SonicWall Capture Labs,
nossas premiadas soluções de detecção e prevenção de violações
em tempo real protegem mais de um milhão de redes e seus emails, aplicações e dados em mais de 215 países e territórios.
Essas organizações operam com mais eficácia e com menos
receios quanto à segurança. Para obter mais informações, acesse
visite www.sonicwall.com ou nos siga no Twitter, LinkedIn,
Facebook e Instagram.
Se você tiver alguma dúvida sobre o uso potencial deste material,
entre em contato com:
SonicWall Inc.
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035
Consulte o nosso site para obter informações adicionais.
www.sonicwall.com
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IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA
DETERMINADA FINALIDADE OU NÃO VIOLAÇÃO. EM
NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A SONICWALL E/OU SUAS
AFILIADAS SERÃO RESPONSÁVEIS POR PERDAS E DANOS,
MULTA COMPENSATÓRIA, DANOS EMERGENTES OU
IMPREVISTOS (ENTRE ELES, DANOS POR LUCROS
CESSANTES, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE
INFORMAÇÕES) DECORRENTES DO USO OU DA
IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTE DOCUMENTO, MESMO
QUE A SONICWALL E/OU SUAS AFILIADAS TENHAM SIDO
INFORMADAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A
SonicWall e/ou suas afiliadas não fazem declarações ou
garantias quanto à exatidão ou à integridade do conteúdo deste
documento e reservam-se o direito de fazer alterações às
especificações e descrições de produtos a qualquer momento
sem notificação prévia. A SonicWall Inc. e/ou suas afiliadas não
assumem nenhum compromisso de atualizar as informações
contidas neste documento.

