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Voc  sabe quem, ao certo, entra e sa  dos principais ambientes do seuê í  
neg cio?  capaz deó É  afirmar que somente as pessoas autorizadas 
entram no almoxarifado e dire o, por exemplo? Responder a essasçã  
simples perguntas pode mostrar se sua empresa tem prestado 
aten oçã  na seguran a dos seus ativos.ç
Para ajud -lo a pensar sobre isso,á  neste post explicamos o que  controleé  
de acesso e por que voc  deveria investir nisso. Ao final, voc  ver  comoê ê á  
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a seguran a  vital para que seu neg cio possa crescer mais e ter menosç é ó  
danos. Preparado? Boa leitura!

Segurança de informações
Uma preocupa o comum aos empres rios dos mais variados setores çã á é 
quanto à seguran a das suas informa es. Mesmo pequenas e m diasç çõ é  
empresas podem ter grandes preju zos, caso seus dados sejam vazadosí  
ou seu patrim nio seja lesado de alguma forma.ô
Al m disso, se uma concorrente acessa a estrat gia da sua empresa, vocé é ê 
ter  grandes problemas para alcan ar os objetivos tra ados,á ç ç  
principalmente quando o neg cio acontece de forma sazonal, uma vezó  
que a recupera o tender  a ser ainda mais lenta.çã á
Para que voc  n o tenha mais essa preocupa o, conhe a quais s oê ã çã ç ã  
os principais motivos para investir em controle de acesso, que é 
qualquer tipo de sistema, equipamento ou mecanismo capaz de limitar o 
acesso de indiv duos a ambientes ou dados. Dessa forma, todas así  
informa es e bens da sua institui o estar o livres de pessoas n oçõ çã ã ã  
autorizadas. Confira!

Evitar o risco de vazamento de informações
Os ativos s o informa es estrat gicas importantes para qualquerã çõ é  
neg cio. Quando algum dado, objeto ou arquivo  roubado, a empresaó é  
poder  ter grandes dificuldades e problemas no mercado. Infelizmente,á  
esse problema ainda acontece em todo o mundo.

Para evit -lo,  importante ter controle de quem acessar  as informa es.á é á çõ  
E  a  que entra o controle de acesso. Ele possibilita que alguns locais-é í
chave permitam a entrada apenas de pessoas com autoriza o.çã  
Normalmente, esse sistema  utilizado em departamentos financeiros,é  
centrais de processamento de dados, salas de seguran a, almoxarifado,ç  
diretoria etc.

Controle do fluxo
Uma das grandes vantagens do controle de acesso  a possibilidade deé  
monitorar o fluxo de pessoas que entram e saem dos locais.

Algumas vezes, a entrada em reuni es e o fechamento de ambientesõ  
precisa ser controlada, permitindo que apenas pessoas autorizadas 
entrem no recinto. Isso acontece por alguns ambientes necessitarem de 
total controle na circula o de pessoas.çã
Um bom exemplo disso s o as reas de distribui o de medicamentosã á çã  
importantes, salas de diretoria de grandes empresas, ambientes 
governamentais de alto escal o, entre outros. Nesses casos, terã  
equipamentos de seguran a, como a ç biometria, far  com que a garantiaá  
da seguran a interna seja comprovada. Assim, toda a organiza oç çã  
saber  que apenas as pessoas autorizadas ter o acesso.á ã
Com o controle de acesso, sua empresa conseguir  obter facilmente asá  
informa es sobre quem entrou no recinto, podendo identificar, atçõ é 
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mesmo, quanto tempo o indiv duo permaneceu no local.í

Possibilidade de bloqueio de códigos
Um momento dif cil  quando determinado funcion rio  despedido ouí é á é  
quando algum colaborador perde as chaves dos locais de acesso. Caso 
seu neg cio conte com umó  sistema de controle de acesso, por m, é é 
poss vel bloquear de forma imediata a permiss o que uma í ã senha ou 
cart oã  tem para acessar determinado local.

Isso  realizado de forma r pida, sem a necessidade de modifica esé á çõ  
profundas e f sicas no sistema empresarial. Sendo assim, o bloqueio í é 
realizado a partir de um software centralizado. Nos casos com 
seguran a padr o, pode ser necess rio, at  mesmo, trocar fechaduras,ç ã á é  
causando um grande inc modo para os outros profissionais e gerandoô  
maior custo para a empresa. Al m disso, enquanto todo o processo n o é ã é 
conclu do, as salas estar o desprotegidas.í ã

Cria um ambiente seguro para a empresa
Quando n o se conta com sistemas seguros, todos os profissionais ficamã  
receosos quanto ao vazamento e roubo de informa es.çõ  Em casos, por 
exemplo, com biometria, as digitais do usu rio s o uma excelente formaá ã  
de garantir a seguran a dos locais. Al m das digitais, voc  pode usar aç é ê  
biometria das m os. Como cada pessoa tem informa es digitaisã çõ  
diferentes dos demais indiv duos, voc  ter  a garantia que n o haverí ê á ã á 
formas de esses dados serem manipulados ou clonados.

Dessa maneira, as equipes estar o mais focadas no trabalho que devemã  
realizar, uma vez que as informa es relevantes da empresa estar oçõ ã  
plenamente protegidas. Isso  til, at  mesmo, na produtividade de cadaéú é  
colaborador.

Otimiza a forma com que as equipes são 
gerenciadas
Como  poss vel criar v rios perfis de acesso de usu rios, sua empresaé í á á  
consegue fazer a libera o de acordo com o hor rio e o local de trabalhoçã á  
de determinado funcion rio. Ou seja, algu m que trabalha apenas noá é  
per odo da manh , n o poder  circular nos ambientes da institui o emí ã ã á çã  
outro hor rioá  sem pr via autoriza o. Da mesma forma, um funcion rioé çã á  
n o poder  entrar em um ambiente diferente do seuã á  sem ser convidado.

Tudo isso  poss vel a partir da gest o eficiente de recursos interligadosé í ã  
de software e hardware, criando um maior controle de toda for a deç  
trabalho existente no neg cio.ó
Al m disso, o sistema tamb m permite a inclus o de perfis de visitantesé é ã  
ou de grupos mistos de pessoas (que tenham v rias necessidades).á  
Assim, sua institui o monitorar  e far  o registro de toda a movimenta oçã á á çã  
di ria do local.á
Dessa forma, seus processos ser o gerenciados com qualidade, fazendoã  
com que regras claras sejam criadas. Com isso, os profissionais saber oã  
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ao certo quais s o suas atribui es, onde devem trabalhar e o que seã çõ  
espera deles. Portanto, pode-se dizer que o investimento  revertido emé  
maior organiza o do trabalho desenvolvido dentro daçã  
empresa.Incentivo em seguran aç
Em 2018, o investimento em seguran a pode ç chegar a 93 bilh es deõ  
d laresó . Isso  devido  atual conscientiza o das empresas sobre aé à çã  
necessidade de seguran a. Embora um investimento em sistemas eç  
tecnologias de prote o de dados possam parecem gastos, no momento,çã  
mais tarde se mostrar  ser um investimento para livrar seu neg cio deá ó  
vazamento de informa es, perda de patrim nio e queda deçõ ô  
produtividade.

Por isso, comece o quanto antes a fazer um bom planejamento das 
necessidades de controle de acesso da sua empresa. Assim, voc  estarê á 
mais bem preparado para encarar as dificuldades que podem colocar 
seu neg cio em perigo.ó
Entre em contato agora mesmo conosco e saiba como podemos ajud -loá  
a ter uma empresa mais segura. Esperamos por voc !ê
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