
 iii 

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

Lucas Figueiredo Piña Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

Análise de uma ferramenta de gerência de dispositivos móveis no meio corporativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 

 



 iv 

Lucas Figueiredo Piña Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

Análise de uma ferramenta de gerência de dispositivos móveis no meio corporativo 

  

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Curso de Engenharia de Telecomunicações da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Engenheiro 

de Telecomunicações 

 

 

Orientadora: Prof. Dra. Natalia Castro Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 



 v 

  



 vi 

 

 

Lucas Figueiredo Piña Rodrigues 

 

 

Análise de uma ferramenta de gerência de dispositivos móveis no meio corporativo 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Curso de Engenharia de Telecomunicações da 

Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Engenheiro 

de Telecomunicações 

 

 

Aprovado pela Banca Examinadora em julho de 2019. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________ 

Prof. Natalia Castro Fernandes, D.Sc. 

Orientador - Universidade Federal Fluminense 

 

___________________________________________________ 

Prof. João Marcos Meirelles da Silva, D.Sc 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Fernanda Gonçalves de Oliveira Passos, D.Sc 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

RESUMO 

 

Possibilitar o funcionário a usar o seu próprio dispositivo para acessar dados empresariais 

é uma nova tendência mundial no meio corporativo, diversos estudos afirmam que o funcionário 

trabalhando com o seu próprio dispositivo pode render mais que trabalhando com dispositivos 

fornecidos pela empresa. Para possibilitar seu uso é necessário proteger os dados sensíveis que 

podem ser acessados e para isso utiliza-se uma ferramenta de Gerenciamento de dispositivos 

móveis.  

Esse trabalho visa explicar a arquitetura da solução de Gerenciamento de Dispositivos 

Móveis e mostrar uma implementação da ferramenta da Microsoft em uma instituição 

financeira de médio porte, passando pelas decisões que foram tomadas e mostrando também os 

resultados dela. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Intune, BYOD, MDM 
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ABSTRACT 

Enabling an employee to use his or her own device to access business data is a new 

worldwide trend in the corporate world, several studies claim that employees working with their 

own device can be more efficient than working with devices provided by the company. To 

enable its use, it’s necessary to protect the sensitive data that can be accessed, for this we use a 

Mobile Device Management tool. 

This work aims to explain the architecture of the Mobile Device Management solution 

and show an implementation of the Microsoft tool in a medium-sized financial institution, 

through the decisions that have been made and also showing the results of it. 

KEY WORDS: Intune, BYOD, MDM 
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1 Introdução 

Segundo um estudo feito pela Deloitte, o Global Mobile Consumer Survey realizado em 

2018, onde duas mil pessoas foram entrevistadas, 92% dos entrevistados afirmaram que 

acessam a Internet através de um smartphone e mais de 60% afirmaram que utilizam o 

smartphone para fins profissionais fora do horário normal de trabalho com alguma ou muita 

frequência como mostrado na Figura 1 - Uso de smartphones para trabalho fora do horário de 

trabalho. . Assim, é possível identificar um crescimento da utilização muito frequente do 

smartphone – tanto no ambiente de trabalho como fora dele. (Ogawa, 2018) 

 

Figura 1 - Uso de smartphones para trabalho fora do horário de trabalho (Ogawa, 

2018). 

Com o aumento do uso dos dispositivos móveis, como smartphones e notebooks, é natural 

que as empresas passem a aproveitar a mobilidade para melhorar o rendimento dos seus 

funcionários, fornecendo, assim, acesso a dados corporativos sensíveis. A partir disso, surgiu o 

desafio de manter esses dados corporativos seguros. Há poucos anos, era muito comum a 

empresa fornecer aos funcionários um celular da marca BlackBerry, que era considerada a mais 

segura para ter acesso ao e-mail. Hoje em dia, houve um forte movimento nas áreas de 

Tecnologia da Informação (TI) das empresas para prover uma infraestrutura para os 
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funcionários conseguirem usar seus dispositivos para trabalhar. O nome dessa movimentação é 

Bring Your Own Device (BYOD), que em português significa, traga o seu próprio dispositivo. 

Há estudos que dizem que, utilizando o próprio dispositivo, o funcionário consegue render mais 

e ser mais colaborativo do que utilizando um dispositivo fornecido pela empresa, porém há uma 

maior dificuldade no controle dos dados corporativos e nos dispositivos com acesso aos dados 

corporativos. (Singh, 2012) e  (Disterer & Kleiner, 2013) 

1.1 Motivação 

Com a grande quantidade de novos fabricantes e de novos dispositivos móveis, ocorreram 

muitas mudanças na forma de como lidar com a segurança dos dispositivos. Cada vez mais, 

eles estão sujeitos a vazamento de dados, o que pode ser muito danoso a uma empresa.  

Para minimizar a chance de haver problemas, é necessário realizar a gerência dos 

dispositivos que possuem acesso aos dados empresariais, através de um sistema que seja 

gerenciado de forma centralizada.  

1.2 Objetivo 

O objetivo desse trabalho é explicar o funcionamento de um sistema - Gerenciador de 

Dispositivos Móveis (Mobile Device Management – MDM) - e mostrar a implementação de 

um MDM em uma instituição financeira de médio porte, passando pelas decisões que foram 

tomadas e mostrando como foi a aceitação pelos funcionários com essa mudança. 

1.3 Organização do trabalho 

Para demonstração do estudo e projeto de implementação, esse trabalho encontrasse 

dividido em seis capítulos. 

O Capítulo 2 discute sistemas que fazem gerenciamento de dispositivos móveis, 

mostrando sua arquitetura e suas funcionalidades. 

O Capítulo 3 mostra a implementação de um desses sistemas em uma instituição 

financeira, falando como foi a mudança dos seus processos e da sua infraestrutura. 

O Capítulo 4 fala sobre a aceitação por parte dos funcionários e de alguns problemas que 

foram encontrados na implementação. 
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O Capítulo 5 apresenta a conclusão dessa implementação e descreve algumas possíveis 

soluções futuras para aperfeiçoar o projeto desenvolvido. 

 

2 Arquitetura da solução MDM 

O MDM é o sistema de administração de dispositivos móveis, como smartphones, tablets 

e laptops usados para trabalho. O objetivo do MDM é melhorar a funcionalidade e a segurança 

dos dispositivos e, ao mesmo tempo, garantir que a rede corporativa esteja protegida. (Arlestedt 

& Lindh, 2016) 

O sistema de gerenciamento de dispositivos móveis deve ter as seguintes funcionalidades 

(Open Mobile Alliance, 2016): 

• configuração inicial do dispositivo; 

• instalação e atualização de informações persistentes em dispositivos; 

• recuperação de informações de gerenciamento de dispositivos; e 

• processamento de eventos e alarmes gerados por dispositivos. 

Alguns fabricantes de dispositivos costumam ter seu próprio MDM para o seu produto, 

por exemplo o KNOX da Samsung, o Office Solutions da Huawei, entretanto outras empresas 

desenvolvem e vendem sistemas com um suporte mais abrangente de fabricantes de 

dispositivos, como Intune da Microsoft e o Mobile Device Management da CA.  

Os sistemas operacionais móveis são feitos pensando na segurança do dispositivo. Dessa 

forma, as aplicações rodam isoladas do sistema operacional, como se estivessem dentro de 

caixas dentro dos dispositivos móveis. Por essa razão, as fabricantes dos dispositivos 

disponibilizam APIs de chamadas de sistemas para realizar chamadas ao sistema operacional. 

Isso limita a atuação do MDM, porque se a fabricante não disponibilizar na API algum tipo de 

comando, o MDM não conseguirá executá-lo.  

Quando um dispositivo é associado ao MDM, é instalado um perfil de configuração no 

dispositivo, que possibilita a monitoração do estado do dispositivo, o que está e não está 

habilitado e ativação de restrições de configurações desde senha, tempo de tela até bloqueio de 

captura de tela no dispositivo.  

A arquitetura do MDM possibilita uma segregação dos dados pessoais e profissionais de um 

dispositivo, podendo, portanto, permitir que o usuário utilize o seu próprio dispositivo ou use o 
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aparelho disponibilizado pela empresa. O dispositivo é identificado, configurado, e monitorado, 

de uma forma que seja possível o acesso aos dados empresariais de forma segura.  

Uma solução típica de MDM é composta por alguns componentes como: um diretório de 

usuários, uma ferramenta de MDM e um recurso que o diretório e o MDM asseguram.  

2.1 Diretório de usuários 

Um diretório é uma coleção ou lista de dados, como por exemplo, uma lista de telefones, 

uma lista de nomes, ou qualquer outra estrutura que tenha por objetivo preservar a informação 

e deixa-la disponível a quem tiver interesse (Fundação Apache, 2019). 

 Para tecnologia, um diretório é um tipo especial de armazenamento de dados 

estruturados hierarquicamente. Os diretórios são muito usados para operações de leituras. 

Assim, como eles possuem dados quase-estáticos, ou seja, que raramente mudam, as operações 

de escrita rápidas não são tão necessárias nesse tipo de sistema. (Fundação Apache, 2019) 

 Um diretório é formado por objetos, classes e atributos (Fundação Apache, 2019), sendo 

que: 

• objeto é uma unidade de armazenamento do diretório, sendo composto apenas por 

dados; 

• classe é a definição de cada objeto, por exemplo uma pessoa, um dispositivo ou um 

grupo; e 

• atributos são dados para descrever o objeto representado pela classe, podendo ser 

multivalorados, como uma pessoa com mais de um telefone. 

Por exemplo, um objeto seria José, que está na classe Pessoa, com atributos como 

telefone, endereço, senha. Assim, trata-se de um modelo clássico de orientação a objetos. 

A estrutura do diretório é uma árvore, como mostrado na Figura 2 - Exemplo de uma 

árvore de diretório. Esse tipo de estrutura garante um melhor desempenho na leitura das 

informações, porque quando uma busca por um objeto for feita, essa procura consegue fazer 

um caminho já definido, sem precisar buscar em todo diretório. 
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Figura 2 - Exemplo de uma árvore de diretório 

 

2.1.1 Segurança do diretório 

Em 1988, houve uma padronização chamada X.500, feita pelo Setor de Normatização de 

Telecomunicações, que é a base para maior parte dos diretórios de hoje em dia. Nesse padrão, 

um cliente acessa um servidor de diretório para fazer uma consulta através do Directory Access 

Protocol (DAP) (Yeong, Howes, & Kille, 1993). Todas operações de inclusão, consulta e 

edição são implementações do protocolo DAP. 
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 Nos anos 1990, com o aumento do número de computadores, o acesso aos diretórios via 

TCP/IP começou a se tornar importante. A arquitetura de acesso mudou. Foi criado um 

protocolo chamado Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (K. Zeilenga, 2006), que 

faz chamadas DAP via TCP/IP para um LDAP-Gateway, que passa a chamada ao servidor de 

diretório X.500 através do protocolo DAP e entrega a resposta ao cliente. 

O protocolo DAP é mais complicado e mais pesado computacionalmente comparado à 

sua implementação TCP/IP. O tamanho e a complexidade do protocolo tornam difícil o uso em 

computadores e servidores de pequeno porte. Comparando ao protocolo DAP, o LDAP 

consegue ser até três vezes mais rápido. (Howes, 1995) 

Em 1995, a universidade de Michigan criou um servidor de diretório nativo LDAP, esse 

receberia chamadas diretamente em LDAP de um cliente, que é a arquitetura largamente 

utilizada hoje. A evolução de acesso ao diretório é mostrada na Figura 3 - Evolução dos 

diretórios. 

 

Figura 3 - Evolução dos diretórios (Fundação Apache, 2019). 
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Os diretórios são muito usados em processos de autenticação, pois eles conseguem levar 

a segurança ao nível do atributo. Devido a sua forma hierárquica, eles são muito utilizados 

também como base para processos de autorização, podendo associar um objeto a um grupo de 

objetos que estão autorizados a utilizar algum recurso. Como essas permissões não são muito 

alteradas, um diretório é ótimo para guardar essas informações. 

2.1.2 Diretório na nuvem 

Utilizando a definição do National Institute of Standards and Technology (NIST) sobre 

computação em nuvem: 

“Computação em nuvem é um modelo que possibilita onipresença, 

conveniência, acesso a recursos através de um conjunto de recursos computacionais 

(isto é, redes, servidores, dispositivos de armazenamentos, aplicações e serviços) que 

podem ser rapidamente provisionados e disponibilizados com um pouco esforço para 

serem gerenciados ou configurados. Esse modelo de nuvem é composto de cinco 

principais características, três modelos de serviço e quadro modelos de implantação.” 

Os componentes da arquitetura de um MDM, podem ser realizados como serviços na 

nuvem. As características essenciais desses tipos de serviço, segundo o NIST são: 

• Serviços on demand: O consumidor pode unilateralmente provisionar capacidades 

computacionais, como um servidor e uma rede de armazenamento, conforme necessário, 

automaticamente, sem a necessidade de interação humana por parte do provedor de serviços em 

nuvem. 

• Amplo acesso por rede: Os recursos devem estar disponíveis na rede e poderem ser 

acessados por meio de mecanismos padrão que promovem o uso por plataformas heterogêneas 

de thin ou thick client (por exemplo, telefones celulares, tablets, notebooks e estações de 

trabalho). 

•  Pooling de recursos:  O provedor de recursos computacionais é dividido para servir 

diversos consumidores usando um modelo de múltipla alocação, com diferentes recursos físicos 

e virtuais atribuídos dinamicamente de acordo com a demanda dos seus consumidores. Há uma 

noção de locação independente, que o consumidor não tem controle nem conhecimento sobre a 

exata locação do recurso que lhe foi provido, mas ainda pode especificar a locação em um nível 

mais alto de abstração, como por exemplo: país, estado ou datacenter. Exemplos desses 
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recursos incluem dispositivos de armazenamento, processamento, memória e de largura de 

banda. 

• Rápida elasticidade: Recursos provisionados podem ser elasticamente provisionados e 

disponibilizados, em alguns casos até automaticamente, conforme o crescimento ou o 

decrescimento da demanda. Para o consumidor, esse escalamento pode ser visto como ilimitado 

e pode ser alterado conforme sua necessidade a qualquer momento.  

• Métrica do Serviço: Os Recursos usados devem ser monitorados, controlados e 

reportados com transparência pelo provedor e pelo consumidor do serviço. 

Os modelos de serviço que podem ser usados como base na realização dos serviços, 

também segundo o NIST: 

• Software as a Service (SaaS) é oferecer ao consumidor uma aplicação já rodando e 

funcionando em uma estrutura na nuvem. Nesse caso, o consumidor não possui controle sobre 

elementos da infraestrutura na nuvem como servidor, rede, sistema operacional, 

armazenamento, nem do software oferecido. 

• Platform as a Service (PaaS) é oferecer uma plataforma para o seu consumidor fazer o 

deploy de aplicações criadas por ele, mas suportadas pela plataforma do provedor de serviços 

da cloud. Nesse modelo, o consumidor também não tem controle sobre a infraestrutura da 

nuvem.   

• Infrastructure as a Service (IaaS) é fornecer ao consumidor processamento, 

armazenamento, redes e outras recursos computacionais fundamentais. Dessa forma, o 

consumidor está apto a utilizar essa infraestrutura da forma que desejar.  

A computação em nuvem pode ter quatro formas de implantação (NIST): privada, 

pública, comunitária e híbrida. Em uma nuvem privada, a infraestrutura é provisionada 

exclusivamente para uso pela organização. Pode ser criada, gerenciada e operada pela própria 

organização ou por uma outra empresa. Uma nuvem pública é usada em combinação com uma 

quantidade de clientes que possuam interesses compartilhados. Em uma nuvem pública, a 

infraestrutura é aberta a todos consumidores.  Há, ainda, um outro tipo de nuvem, a nuvem 

comunitária, que é concebida quando duas organizações têm algum projeto em comum. Pode 
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ser criada, gerenciada e operada por qualquer uma das organizações ou por alguma empresa 

terceira. Uma nuvem híbrida é uma composição de dois ou mais tipos de nuvem.  

 Um diretório na nuvem é um SaaS, onde a camada de infraestrutura é abstraída. Esse 

diretório na nuvem é de fácil gerência e pode ajudar a controlar o acesso a aplicações internas 

e externas do ambiente empresarial. 

O diretório local e o diretório na nuvem em conjunto oferecem diversos tipos de serviços, 

como Single Sign On (Logon único) para aplicações web, gerenciamento de contas de serviço, 

múltiplo fator de autenticação, acesso condicional a recursos empresariais, gerenciamento de 

dispositivos, entre outros. 

2.2 Funcionalidades 

2.2.1 Políticas 

 Políticas de configuração são usadas para ativar, desativar e editar configurações do 

celular. É possível desabilitar capturas de tela, câmera, as opções de copiar e colar e muitas 

outras. Algumas políticas estão descritas na Tabela 1: 

Bloquear câmera 

Bloquear copiar e colar 

Bloquear dados de diagnóstico 

Bloquear "Factory Reset" 

Bloquear GPS 

Bloquear desligar dispositivo 

Bloquear captura de tela 

Políticas de Senha 
     Tamanho da senha 
     Data de expiração 
     Tempo de tela ligada 

Criptografar dispositivo 

Desabilitar loja 

Restringir aplicativos 

Bloquear backup para nuvem 

Bloquear alteração no papel de 
parede 

Tabela 1 - Exemplos de políticas ( Microsoft, 2019). 

As políticas podem variar dependendo do fabricante dos dispositivos e da empresa que 

desenvolveu o MDM.  
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As políticas de aplicativos são restrições dadas exclusivamente a um aplicativo, por 

exemplo, bloquear a cópia em um aplicativo editor de texto ou não deixar capturar a tela dentro 

de um editor de tabelas. 

As políticas de conformidade são diretrizes predefinidas para deixar os dispositivos 

conformes. Esse tipo de restrição não é usado diretamente para bloquear algum recurso 

empresarial do usuário, mas pode ser utilizado para enviar alertas e gerar relatórios mostrando 

os dispositivos que não estão em conformidade com as diretrizes pré-definidas e caso o 

dispositivo não esteja conforme isso. Esse tipo de política não força a alteração no dispositivo 

do usuário e não bloqueia diretamente o acesso, cada uma delas, sozinhas ou em conjunto, 

podem ser usadas para bloquear o acesso a algum recurso empresarial. 

2.2.2 Acesso condicional 

Acesso condicional é relacionado à forma de controlar os dispositivos e aplicativos que 

têm permissão para se conectar ao e-mail e aos recursos da empresa ( Microsoft, 2019). 

O Acesso condicional não é uma funcionalidade exclusiva do MDM. Ele é uma 

funcionalidade que integra diversos produtos e fornece um controle de acesso aos aplicativos e 

dados empresariais. Na Tabela 2, algumas formas de como pode ser configurado o acesso 

condicional são apresentadas.  

 

Atributo do Usuário 
Por usuário 

Usuário está inserido em algum grupo 

Dispositivo 

Dispositivo Registrado 

Dispositivo em conformidade 

Sistema operacional 

Aplicativos 
Política do aplicativo 

Tipo do cliente que é feito o acesso 

Localização Range de IP 

Múltiplo Fator de 
Autenticação Se está habilitado ou não 

Tabela 2 - Possibilidades do acesso condicional. 

 

2.3 Arquitetura 

A arquitetura de um MDM é do tipo estrela. Existe uma infraestrutura central, o servidor, 

que distribui as políticas e monitora os dispositivos que foram registrados no MDM.  Um MDM 
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consegue ter sua capacidade de gerenciamento através de agentes específicos que facilitam a 

interação com cada sistema operacional móvel. 

É normal no ambiente que se tenha um servidor composto por uma aplicação MDM, um 

banco de dados, um ou mais portais de administração e um ou mais diretórios de usuários, tanto 

na nuvem quanto dentro do datacenter que está fisicamente dentro da empresa. A Figura 4 - 

MDM se comunicando com os dispositivos. mostra as conexões do MDM com os dispositivos 

se dá através da internet. 

 

 

Figura 4 - MDM se comunicando com os dispositivos. 

 

 O MDM possibilita o dispositivo acessar dados empresariais de forma segura. Para o 

MDM, o sistema operacional do dispositivo móvel é dividido em duas partes, a parte não 
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gerenciada e a parte gerenciada. A parte gerenciada é onde as políticas são aplicadas para 

assegurar as aplicações que estão rodando e os dados armazenados. 

 As aplicações podem nativamente suportar a segurança do MDM (Componente 

Aplicativo Seguro A rodando dentro da parte gerenciada do dispositivo móvel na Figura 5 - 

Dispositivo Móvel) ou serem executados através de virtualização em um ambiente controlado 

pelo MDM (Componente Aplicativo não seguro virtualizado dentro do container seguro na 

Figura 5 - Dispositivo Móvel). As aplicações nativamente suportadas rodam dentro de uma 

camada de segurança, onde existem políticas integradas diretamente ao dispositivo. Tanto as 

aplicações virtualizadas quanto as nativas podem usar todos ou alguns recursos selecionados da 

empresa e podem apresentar interação com o usuário por dispositivos de entrada e saída. As 

aplicações nativamente seguras podem rodar de forma não gerenciada sem sofrer o efeito das 

políticas e sem acessar os dados armazenados gerenciados, ou seja, acessando dados pessoais e 

não acessando os dados corporativos; isso é chamado de dual mode. 

A aplicações asseguradas são capazes de acessar um contêiner de dados dentro da parte 

gerenciada do dispositivo. Dentro desse contêiner, podem existir arquivos e bases de dados. 

Esses dados podem ser compartilhados entre as aplicações asseguradas. Caso seja necessário, é 

possível apagar apenas os dados contidos nesse contêiner, mantendo os dados da parte não 

gerenciada. Essa operação é chamada de “selective wipe”. Caso o dispositivo não esteja ao 

alcance do MDM, na maioria dos casos, isso é feito via Internet através de uma Virtual Private 

Network (VPN) com o protocolo MDM. Assim, tão logo o dispositivo tenha acesso à Internet, 

essa ação será aplicada. 
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Figura 5 - Dispositivo Móvel. 

Os aplicativos conseguem acessar recursos empresariais através de uma VPN específica 

para cada aplicação. Essa conexão é capaz de suportar autenticação por login único, que é o 

usuário precisar apenas se autenticar uma única vez através de um autenticador e ser liberado 

para diversos recursos.  
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Figura 6 - Acesso a recursos empresariais através de VPN.   

Existem muitas ferramentas MDM no mercado, algumas das próprias fabricantes para 

gerenciar os dispositivos móveis próprios e outras de empresas de tecnologia, que conseguem 

gerenciar uma diversidade maior de dispositivos. As maiores fabricantes de dispositivos móveis 

têm os seus próprios MDM. A Apple possui o Apple Business Manager, a Samsung o KNOX 

e a Huawei o Mobile Office Solutions. Pelo lado das empresas de tecnologia, a CA tem a sua 

ferramente CA Mobile Device Management, a Microsoft possui o Intune e a Citrix o 

XenMobile. 
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3 Estudo de caso 

Esse estudo de caso consiste em uma aplicação prática do MDM em uma instituição 

financeira real. Essa empresa buscava modernizar e tornar mais segura a utilização de 

dispositivos móveis e possibilitar os funcionários que trabalhassem com seus próprios 

dispositivos, ou seja, habilitar o BYOD na corporação. 

A corporação utilizada nesse projeto é uma instituição financeira cujo pessoal está 

estruturado da seguinte forma: estagiários, analistas, coordenadores, gerentes e diretores, 

conforme mostrado na Figura 7 - Estrutura Organizacional da empresa. Após ter aumentado o 

número de funcionários em 30%, surgiu a necessidade de um maior controle sobre os dados 

empresariais, como e-mails, planilhas e documentos, em dispositivos móveis e uma forma de 

reduzir custos e melhorar processos na hora do fornecimento dos dispositivos móveis. 

 

 

Figura 7 - Estrutura Organizacional da empresa. 

3.1 Arquitetura antiga 

Inicialmente, foi feito um estudo da arquitetura da infraestrutura original para verificar os 

recursos que seriam reutilizados e os que seriam descomissionados. 
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3.1.1 Diretório de usuários 

O diretório de usuários da empresa era sincronizado com o diretório de usuários na nuvem 

e mantinham uma relação de confiança, ou seja, o usuário se autenticava na infraestrutura 

interna da empresa e a infraestrutura da nuvem recebia uma mensagem dizendo que aquele 

usuário já foi autenticado e que ele poderia acessar um recurso. Isso é chamado de federação 

de usuários. (Estados Unidos da América Patente Nº 200/0021018, 2006) 

 A infraestrutura na nuvem não conseguia autenticar os usuários, pois ela apenas 

confiava na infraestrutura local. Para conceder acesso aos dados empresariais para os 

funcionários, era necessário criar um usuário no diretório na infraestrutura da nuvem e esse 

usuário na nuvem também teria acesso à caixa do usuário local.  

Esse novo usuário na nuvem era criado com a sua senha dividida entre o funcionário que 

precisava de acesso aos dados empresariais e com a área de TI. Como uma instituição financeira 

zela muito pelas informações que estão em sua posse, essa medida foi tomada para evitar 

compartilhamento ou vazamento de informações por parte dos usuários.  

 

3.1.2 Servidor de e-mail 

O serviço de e-mail dessa instituição é abstraído por um produto da Microsoft chamado 

Exchange Online. Ele oferece uma forma dos usuários sincronizarem as suas caixas de e-mail 

com seus dispositivos móveis, chamado ActiveSync. Todavia, esse serviço é bastante limitado 

e não garante a segurança dos dados empresariais. Utilizando desse método, os e-mails são 

baixados para o dispositivo, o que facilita um vazamento de dados, e a empresa não possuía 

qualquer tipo de gerência sobre o aplicativo de e-mail. 
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Figura 8 - Arquitetura antiga, na qual uma pessoa, possuía dois usuários, sendo um no 

diretório local para usar os sistemas internos e um usuário na nuvem para acessar o       

e-mail. 

Na arquitetura antiga, mostrada na Figura 8 - Arquitetura antiga, na qual uma pessoa, 

possuía dois usuários, sendo um no diretório local para usar os sistemas internos e um usuário 

na nuvem para acessar o       e-mail., havia diversas falhas de segurança e de processo, como: 

• A senha era compartilhada entre a área de TI e o funcionário. Se houvesse uma 

desconexão, o funcionário da área TI e o funcionário deveriam entrar com a senha. Isso é um 

problema, pois funcionário ficava dependente do funcionário da TI e poderia passar algum 

tempo sem acesso ao seu e-mail.  

• Como esse dispositivo não era gerenciado, a empresa tinha que disponibilizar, realizar 

manutenção e descartar os aparelhos para evitar vazamento de dados. 

• Com o fornecimento de um novo celular empresarial, ficava a critério do funcionário se 

ele iria precisar de uma nova linha para seu dispositivo corporativo, o que gerava mais custos e 

mais dificuldade de gerência e insatisfação do usuário por ter que andar com um dispositivo 

corporativo e outro pessoal. 
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• Algumas raras exceções precisavam de celular mesmo estando em uma posição abaixo 

de coordenador, o que era geralmente negado, já que traria altos custos para instituição. 

• Um outro problema que foi observado foi que a taxa de celulares corporativos perdidos 

ou quebrados era acima do usual, o que gerava um custo alto também.  

 Dessa forma, surgiu a necessidade de se implementar uma solução mais robusta para 

garantir mais flexibilidade e segurança ao acesso aos dados empresariais da instituição.  Por 

essa razão, foi realizado um estudo para verificar qual ferramenta melhor atenderia as 

necessidades da empresa.  

3.2 Escolha da ferramenta 

Para escolha da ferramenta, foram levados em consideração alguns requisitos, como: 

• Integração com os produtos já utilizados, principalmente com o diretório de usuários. 

• Facilidade na implementação, pois deveria ser um projeto rápido, devido sua 

necessidade e com um custo baixo. 

• Fornecimento de um controle centralizado dos dispositivos. 

• Fácil aplicação de políticas de configuração no dispositivo e em aplicativos que são 

usados para manipular dados empresariais, por exemplo Office, E-mail etc. 

• Capacidade de bloquear o acesso a aplicativos e dados empresariais, verificando se o 

dispositivo está em uma rede confiável ou não. 

• Restrição de acessos feitos por alguns aplicativos. 

• Ausência de necessidade de criação de um usuário em dois diretórios diferentes para 

possibilitar aos funcionários o acesso a recursos empresariais. 

O produto escolhido foi o Microsoft Azure Intune, porque ele atendeu os requisitos 

necessários e a instituição já possuía licenciamento para utilizar a suíte Enterprise 

Mobility+Security, que habilita o uso do Intune com o diretório de usuários na nuvem, o Azure 

Active Directory. 
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Outras opções de mercado também foram analisadas. Primeiramente, foi analisado o uso 

do Intune on-premisses fora da nuvem, através do System Center Configuration Manager da 

própria Microsoft e o CA Mobile Device Management. No caso do Intune on-premisses, o 

tempo de implementação seria muito maior se comparado à ferramenta na nuvem. A ferramenta 

da CA também atendeu todos os requisitos técnicos, mas, em um estudo sobre o custo e o tempo 

de implementação, foi visto que o Intune seria implantado em menos tempo e com menor custo. 

3.3 Arquitetura de implementação 

O Azure Intune funciona como um MDM, da forma SaaS, que se integra com os produtos 

da nuvem da Microsoft de forma nativa. Para ser implementado, foi necessário realizar a 

sincronização dos usuários do diretório local para o diretório na nuvem, de uma forma que os 

usuários conseguissem se autenticar na nuvem e não houvesse mais necessidade de ser 

autenticado no diretório local. 

Para se fazer a sincronização utilizou-se o hash da senha dos usuários. Uma função hash 

é um método computacional para mapear um tamanho indeterminado de dados em um tamanho 

determinado. Uma função hash de criptografia é criada da forma que a partir da imagem da 

função seja praticamente impossível retornar ao seu valor original do domínio (Edgar & Manz, 

2017). A sincronização do hash da senha foi escolhida por ser uma forma segura de fazer com 

que os usuários consigam se autenticar diretamente pelo diretório na nuvem, porque caso haja 

interceptação na sincronização, a hash interceptada não serve para autenticação. A arquitetura 

antiga, quando a senha não era sincronizada, era usada uma ferramenta chamada DirSync para 

fazer a sincronização dos diretórios. Essa ferramenta foi atualizada para uma ferramenta 

chamada Azure AD Connect, que é um serviço do Windows que roda em um tempo 

programado. Essa ferramenta identifica as alterações realizadas nos atributos dos objetos do 

diretório e as sincroniza com o diretório na nuvem. Ela verifica essas alterações a cada 15 

minutos, podendo ser configurada com um tempo maior. Quando a sincronização é feita, as 

sessões dos usuários não são perdidas caso algum atributo seja alterado. 

Para realizar essa sincronia das hashs de senhas, a ferramenta Azure AD Connect, na 

primeira vez, extrai o resultado da função hash aplicada a todas as senhas do diretório local. 

Além disso, são realizados mais alguns procedimentos de segurança. Após esses passos, é feita 

a sincronização com o diretório na nuvem. Diferente dos outros atributos, a sincronização das 

senhas dos usuários é feita a cada 2 minutos e esse tempo não é configurável ( Microsoft, 2019). 
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Figura 9 - Arquitetura após a aplicação do projeto desenvolvido, agora uma pessoa 

possui apenas um usuário, que está presente na nuvem e no diretório local e ele é usado 

para acessar os sistemas internos e os recursos na nuvem. 

 

Na Figura 9 - Arquitetura após a aplicação do projeto desenvolvido, agora uma pessoa 

possui apenas um usuário, que está presente na nuvem e no diretório local e ele é usado para 

acessar os sistemas internos e os recursos na nuvem. que após a sincronização foi possível fazer 

com que os funcionários, que utilizavam o e-mail no celular precisassem de apenas um usuário. 

Para o dispositivo do usuário ser adicionado ao gerenciamento do Intune, é necessário a 

instalação de um agente no celular do funcionário, que é um aplicativo disponível em todas 

lojas de aplicativos dos dispositivos móveis. Após a instalação, um usuário, que deve pertencer 

a um grupo específico no diretório, deverá se autenticar no aplicativo previamente instalado e 

o dispositivo será adicionado ao Intune. Foi decidido, como outra forma de segurança, efetuar 

o bloqueio através do servidor de e-mail também. Essa opção é apenas para adicionar uma 

camada a mais de segurança. 
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3.4 Implementação da ferramenta 

Para conseguir sair da arquitetura antiga e ir para nova, foram necessários alguns passos: 

 

1. Gerar certificado na Apple para gerenciar iOS. 

2. Definir as políticas de configuração e conformidade. 
3. Fazer a política para incluir as redes wi-fi da empresa no aparelho. 

4. Definir as políticas de acesso condicional. 

5. Instalar o agente nos dispositivos móveis dos funcionários. 

6. Federar os usuários que foram desfederados. 

7. Definir as políticas para os aplicativos do Office. 

 

3.4.1 Gerar certificado na Apple para gerenciar iOS. 

 

É necessário gerar o Apple MDM Push Certificate, exemplificado na Figura 10, para 

gerenciar os dispositivos iOS. Quando um dispositivo é registrado, a forma de o MDM falar 

com o dispositivo é através de Push Notifications. Para realizar Push Notifications em 

dispositivos da Apple, é necessário o uso desse certificado. 

 

Figura 10  Exemplo de certificado Apple Push Notifications do iOS. 
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3.4.2 Definir as políticas de configuração e conformidade. 

 

Como uma das ideias era possibilitar que o funcionário utiliza-se seu próprio dispositivo 

para acessar os dados da empresa, a política de configuração foi um trabalho pensado de uma 

forma a não afetar o uso diário do usuário, ou seja, nada que tire nenhuma função do celular ou 

que possa dificultar o uso diário do usuário. Foi definido que essas políticas seriam apenas de 

senha e criptografia do dispositivo móvel, tanto para Android, mostrado na Figura 11 e na 

Figura 12, quando para iOS mostrado na Figura 13 e na Figura 14. Para o iOS, foram incluídas 

duas políticas: uma bloqueando o compartilhamento de informação dos aplicativos e outra 

bloqueando senhas simples para desbloquear o dispositivo. 

 

 

Figura 11 - Políticas de configuração gerais do Android. 

 



35 

 

 

Figura 12 - Políticas de configuração de senha do Android. 
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Figura 13 – Políticas gerais de configuração do iOS. 
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Figura 14 - Políticas de senha configuração iOS. 

 

As políticas de conformidade foram definidas mais a título de informação sobre os 

dispositivos dos usuários e de informações específicas, por exemplo, se foi feito um 

desbloqueio de algumas travas do celular impostas pelo sistema operacional, como o uso de 

root no Android ou jailbreak no iOS. As Figuras 15 e 16 mostram essas configurações. Com 

essas informações, é possível gerar um relatório e realizar alguns bloqueios condicionados a 

elas, que, por opção da empresa, não foi feito naquele momento. 
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Figura 15 - Políticas de conformidade Android. 

 

Figura 16 - Políticas de conformidade iOS. 
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3.4.3 Política para incluir as redes wi-fi da empresa no aparelho. 

Para fazer a configuração das redes wi-fi empresariais, foi necessário criar uma política 

customizada utilizando OMA-URI (Open Mobile Alliance - Uniform Resource Identifier). URI 

é uma sequência compacta de caracteres que identificam um recurso abstrato ou físico. Esta 

especificação define a sintaxe genérica do URI e um processo para resolução de referências de 

URI que podem estar em formato relativo, junto com diretrizes e considerações de segurança 

para o uso de URIs na Internet. A sintaxe do URI define uma gramática que é um superconjunto 

de todas URIs válidas, permitindo que uma implementação analise os componentes comuns de 

uma referência de URI sem conhecer os requisitos específicos do esquema de cada identificador 

possível. Esta especificação não define uma gramática gerativa para URIs; essa tarefa é 

executada pelo indivíduo especificações de cada esquema de URI (Berners-Lee, 2005). 

O OMA-URI foi um conjunto de padrões desenvolvidos pela OMA utilizando o método 

URI. Foi necessário usar esse tipo de política customizada, pelo fato de o tipo de que a 

criptografia que é usada nas redes sem fio da instituição é o WPA2, o qual não é suportado pelo 

Intune.  

Para criar a política para iOS, como mostrado na Figura 17, é necessário entrar na 

ferramenta Apple Configurator e gerar um arquivo de configuração da rede desejada. Esse 

arquivo é exemplificado na Figura 18. A Figura 19 mostra a configuração para Android e a 

Figura 20 – Exemplo de arquivo de configuração para o Android. mostra o arquivo de 

configuração para o Android. 
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Política de configuração no iOS: 

 

Figura 17 - Política para configuração do wi-fi no iOS. 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<!DOCTYPE plist PUBLIC '-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN' 
'http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd'> 
<plist version='1.0'> 
<dict> 
 <key>PayloadContent</key> 
 <array> 
  <dict> 
   <key>AutoJoin</key> 
   <true/> 
   <key>EncryptionType</key> 
   <string>Any</string> 
   <key>Nome da rede</key> 
   <false/> 
   <key>IsHotspot</key> 
   <false/> 
   <key>Password</key> 
   <string>Senha da rede </string> 
   <key>PayloadDescription</key> 
   <string>Configures Wi-Fi settings</string> 
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   <key>PayloadDisplayName</key> 
   <string>WiFi</string> 
   <key>PayloadIdentifier</key> 
   <string>contoso.ninja.local..com.apple.wifi.managed.99--
99</string> 
   <key>PayloadType</key> 
   <string>com.apple.wifi.managed</string> 
   <key>PayloadUUID</key> 
   <string>99-5465636854616c6b-99</string> 
   <key>PayloadVersion</key> 
   <real>1</real> 
   <key>ProxyType</key> 
   <string>None</string> 
   <key>SSID_STR</key> 
   <string>TechTalk</string> 
  </dict> 
 </array> 
 <key>PayloadDisplayName</key> 
 <string>CNCY</string> 
 <key>PayloadIdentifier</key> 
 <string>contoso.ninja.local.</string> 
 <key>PayloadRemovalDisallowed</key> 
 <false/> 
 <key>PayloadType</key> 
 <string>Configuration</string> 
 <key>PayloadUUID</key> 
 <string>-99-</string> 
 <key>PayloadVersion</key> 
 <integer>1</integer> 
</dict> 
</plist> 

Figura 18 - Exemplo do arquivo de configuração para o IOS. 

Política para Android: 

 

Figura 19 - Política para configuração do wi-fi no Android. 
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<WLANProfile xmlns="http://www.microsoft.com/networking/WLAN/profile/v1"> 
  <name>Nome da rede wifi</name> 
  <SSIDConfig> 
    <SSID> 
      <hex>53534944</hex> 
 <name>SSID da rede wifi</name> 
    </SSID> 
    <nonBroadcast>false</nonBroadcast> (Rede wifi escondida ou invisível) 
  </SSIDConfig> 
  <connectionType>ESS</connectionType> 
  <connectionMode>auto</connectionMode> 
  <autoSwitch>false</autoSwitch> 
  <MSM> 
    <security> 
      <authEncryption> 
        <authentication>Tipo de autenticação<authentication> 
        <encryption>Tipo de criptografia</encryption> 
        <useOneX>false</useOneX> 
      </authEncryption> 
      <sharedKey> 
        <keyType>passPhrase</keyType> 
        <protected>false</protected> 
        <keyMaterial>senha</keyMaterial> 
      </sharedKey> 
      <keyIndex>0</keyIndex> 
    </security> 
  </MSM> 
</WLANProfile> 

Figura 20 – Exemplo de arquivo de configuração para o Android. 

 

3.4.4 Definir as políticas de acesso condicional. 

As políticas de acesso condicional foram pensadas para que todos os funcionários 

conseguissem acessar os dados empresariais em qualquer lugar dentro da empresa. Quando 

saíssem ou se não fosse nenhum dos funcionários autorizados através do grupo no diretório, o 

acesso deveria ser bloqueado.  Para tanto, foram definidos os IPs de saída da empresa como 

confiáveis. Quando o funcionário se conectar a rede móvel da sua operadora ou a outra rede, 

seria considerado que ele saiu da empresa e perderia o acesso ao e-mail. 

Apesar da política ter sido pensada assim, ainda existe o bloqueio no servidor de e-mail, 

que impossibilita o uso do e-mail via aplicativo por qualquer funcionário em outro dispositivo 
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sem ser a sua própria estação de trabalho. Para solucionar esse problema, liberou-se o acesso 

do e-mail dos funcionários via web por qualquer navegador do celular. 

 

3.4.5 Instalar os agente nos dispositivos móveis dos funcionários. 

Os agentes foram instalados nos dispositivos dos funcionários pela equipe de Suporte. 

Dessa forma, todos os funcionários que utilizavam e-mail foram contactados e tiveram seus 

dispositivos configurados. O método é bem simples, consistindo apenas de baixar o aplicativo 

“Portal da Empresa” da loja do dispositivo, Play Store para Android e App Store para iOS, e 

pedir para o usuário entrar com seu login e senha. 

3.4.6 Federar os usuários que foram desfederados. 

Foi feito um script em Powershell para que os usuários fossem federados novamente. Esse 

script ajustava os domínios dos usuários no diretório local e no diretório da nuvem. Para não 

causar indisponibilidade aos usuários e ter tempo hábil para correção em casos de erros, o script 

foi rodado em uma sexta no final do dia, migrando todos usuários.  

3.4.7 Definir as políticas para os aplicativos do Office. 

No início, utilizou-se políticas de aplicativo bem restritivas, como o usuário não ter 

permissão para capturar a imagem da tela e só utilizar as ferramentas de copiar e colar entre os 

aplicativos gerenciados pelo Microsoft Intune. Contudo, essas políticas restritivas não foram 

bem aceitas. Um usuário que estivesse lendo um texto não poderia colar num tradutor, por 

exemplo, ou enviar para um grupo de mensagens entre funcionários da área. O próprio gerente 

da área de TI também achou muito restritivo.  Por essa razão, essas políticas mais restritivas 

foram liberadas. 
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4 Observações sobre a implantação 

Após a implementação da ferramenta, houve grande variação na aceitação pelos usuários. 

Alguns tiveram problemas na sincronização de e-mails, pois a ferramenta estava ainda numa 

fase inicial e o acesso ao e-mail apresentava problemas. Além disso, o acesso aos dados 

corporativo parava de funcionar sem algum motivo aparente, problema que ocorreu com 

aproximadamente 20% dos usuários. Para resolver esse problema, o usuário precisava sair e 

entrar novamente em sua conta. Após algum tempo utilizando a ferramenta, esse tipo de 

problema começou a ser menos frequente e parou, ele ocorria devido algum problema na 

ferramenta, que foi corrigido pela Microsoft. 

Como lado positivo, tornou-se possível o uso dos dispositivos dos funcionários para 

acesso aos dados empresariais, o que gerou uma economia com aparelhos e planos de telefonia.  

Um total de 36 funcionários possuíam acesso da forma antiga, ou seja, com um celular 

corporativo. Era definido o empréstimo de um aparelho Iphone 5S para cada funcionário e um 

plano de uma empresa de telefonia com o custo de 55 reais por usuário. Com a aplicação do 

MDM, o total de economia foi de R$ 95.040,00 para a empresa. Considerando o crescimento 

dessa instituição no ano da implementação, de 9%, a economia total acumulada em 5 anos foi 

de 121.316,60 reais, considerando que todos os usuários migraram para solução de BYOD e 

mostrado na no gráfico da Figura 21 - Economia acumulada em 5 anos em reais.. 

 

  

Figura 21 - Economia acumulada em 5 anos em reais. 
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Para validar as configurações do acesso condicional, foi usado um usuário que não 

possuía acesso ao e-mail fora das redes da empresa. Utilizando-se do smartphone dele, 

configurou-se o aparelho para acessar a Internet através da rede da operadora móvel dele. 

Observou-se que o acesso foi bloqueado com sucesso, com a mensagem mostrada na Figura 22 

- Usuário não conseguindo acessar fora da empresa. 

 

Figura 22 - Usuário não conseguindo acessar fora da empresa. 

 

A Figura 23 - Dispositivos associados ao MDM mostra todos os dispositivos que foram 

associados ao MDM e o seu sistema operacional e a Figura 24 - Console de dispositivos mostra 

a console de administração centralizada, onde é possível monitorar os dispositivos e se eles 

estão em conformidade ou não. Tudo relacionado a empresa foi apagado de todas as imagens 

do trabalho, para preservar a empresa. 
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Figura 23 - Dispositivos associados ao MDM. 

 

Figura 24 - Console de dispositivos. 
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5 Conclusão 

Este trabalho visou flexibilizar o acesso aos dados de uma instituição financeira por parte 

dos seus funcionários. Houve algumas divergências na aceitação por causa das políticas e pela 

mudança no processo de fornecer esse tipo de acesso, mas é nítido o aumento na segurança 

comparado ao modelo anterior. Além disso, o novo modelo criou a possibilidade do funcionário 

usar o seu dispositivo pessoal para trabalho, o que aumenta o rendimento do trabalho do 

funcionário e diminui custos para empresa. Foi notado também uma melhor gerência dos 

dispositivos, pois a ferramenta disponibiliza um site são centralizadas desde as aplicações de 

políticas até a possibilidade de realizar o wipe do dispositivo. 

Todos os dispositivos antigos que antes eram emprestados aos funcionários foram 

descartados da maneira correta. 80% deles já eram dispositivos com mais de 3 anos de uso. Os 

outros 20% ficaram de reserva para caso algum funcionário tenha algum problema com o seu 

próprio aparelho, seja feito um empréstimo para ele não ficar sem o dispositivo de trabalho. 

O projeto conseguiu atingir o seu objetivo, que era permitir com segurança o acesso aos 

dados empresariais por seus funcionários a partir de um projeto rápido e de baixo custo. 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Após a implementação de um MDM, existem algumas outras formas de refinar mais a 

segurança do acesso aos dados corporativos. Com a própria Azure, é possível implementar um 

duplo fator de autenticação, para que quando algum funcionário acessar um recurso, seja 

necessário ele confirmar que é ele através de uma ligação, mensagem no celular ou até mesmo 

um e-mail alternativo pré configurado.  

Há também uma ferramenta da Azure, chamada Azure RMS (Right Management 

Services), onde é possível criptografar um documento e ele só pode ser visto por quem o criador 

autorizou. Essa pessoa que foi autorizada não necessariamente precisa ser da empresa, mas ter 

uma conta da Microsoft. Esta parece ser uma ferramenta bem interessante para ser usada contra 

o vazamento de dados, já que você tem um controle maior dos seus documentos, sendo um 

próximo passo interessante para o ambiente corporativo estudado. 
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