
 
 

 
VPN - Virtual Private Network 

 
 
O que é uma VPN? 
É uma rede de comunicações privada normalmente utilizada por uma empresa 
ou um conjunto de empresas e/ou instituições, construída em cima de uma 
rede de comunicações pública (como por exemplo, a Internet). O tráfego de 
dados é levado pela rede pública utilizando protocolos padrão, não 
necessariamente seguros. 
VPNs seguras usam protocolos de criptografia por tunelamento que fornecem a 
confidencialidade, autenticação e integridade necessárias para garantir a 
privacidade das comunicações requeridas. Quando adequadamente 
implementados, estes protocolos podem assegurar comunicações seguras 
através de redes inseguras. 
Veja mais em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network 
 
Uma VPN é o fato de alguém fazer conexão entre dois computadores, “sem o 
acesso de outros que não foram chamados ou mal intencionados”. E esta 
conexão é criptografada! Assim colocando dois computadores em locais 
distantes da rede, ou ainda interligando duas redes que estão distantes uma da 
outra. Mais informações em: 
(http://juancarloscunha.wordpress.com/2009/06/20/o-que-e-vpn-como-criar-
uma-vpn-rede-virtual-pivada-no-windows-xp-como-funciona-uma-vpn-e-para-
que-serve/) 
 
  
Exemplo de uma VNP? 
Você tem a rede do seu trabalho está de licença em casa porém quer pegar um 
arquivo lá da rede pra continuar o trabalho em casa. Esse problema pode ser 
resolvido com a VPN. Outro exemplo é você tem uma empresa com 4 filiais 
espalhadas e quer interligar todas elas para o compartilhamento de dados, 
nesse caso você também poderia usar uma VPN. 
  
  
Como entrar na VPN da Embrapa Gado de Corte? 
1. Acesse o link: https://manager.cnpgc.embrapa.br/vpn/vpn.cgi; 
2. Será gerado um kit composto de 5 arquivos: 

• ca.crt 
• openvpn-install.exe 
• cliente.ovpn 
• USUÁRIO.crt 
• USUÁRIO.key 

 
Onde: USUÁRIO é o seu login na rede da Embrapa Gado de Corte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network
http://juancarloscunha.wordpress.com/2009/06/20/o-que-e-vpn-como-criar-uma-vpn-rede-virtual-pivada-no-windows-xp-como-funciona-uma-vpn-e-para-que-serve/
http://juancarloscunha.wordpress.com/2009/06/20/o-que-e-vpn-como-criar-uma-vpn-rede-virtual-pivada-no-windows-xp-como-funciona-uma-vpn-e-para-que-serve/
http://juancarloscunha.wordpress.com/2009/06/20/o-que-e-vpn-como-criar-uma-vpn-rede-virtual-pivada-no-windows-xp-como-funciona-uma-vpn-e-para-que-serve/
https://manager.cnpgc.embrapa.br/vpn/vpn.cgi


 
 
  
3. Será enviado e-mail ao empregado com instruções para instalar e configurar 
a VPN no micro remoto. Caso tenha perdido o email, clique aqui para 
recuperar as instruções. 
  
  
O que a VPN da Embrapa Gado de Corte oferece ao empregado? 
Através da VPN qualquer empregado poderá se conectar ao CNPGC e acessar 
a Sede como se estivesse dentro da Unidade e além disso acessar os sistemas 
internos. 
 

https://seguro.cnpgc.embrapa.br/igu/novo_igu/comunicacao/tecnologia_informacao/instru%C3%A7%C3%B5esVPN.pdf

