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As tecnologias digitais, e em particular o que foi acordado para chamar IoT 
(Internet das Coisas), trazem consigo um mundo de possibilidades que 
as organizações de qualquer setor não podem deixar de aproveitar para 
aumentar sua flexibilidade e capacidade de se adaptar aos gostos e hábitos 
de seus clientes, melhorar os serviços que prestam através do monitoramento 
contínuo ou serem mais eficientes.  Todas essas tecnologias têm em comum a 
necessidade de maior conectividade no ambiente das organizações, tanto com 
o exterior, ou seja, com seus clientes e fornecedores, quanto internamente, 
alcançando maior coordenação e integração entre diferentes organizações e 
departamentos. 
Esse aumento da interconexão entre áreas recentemente isoladas (por exemplo, 
sistemas de informação e sistemas operacionais) bem como entre organizações 
que até agora utilizavam processos de interoperação menos digitais e 
automatizados significa que, paralelamente ao processo de transformação 
digital, há um aumento em sua superfície de ataque e, consequentemente, os 
riscos de cibersegurança aos quais está exposto. 
Ao contrário das ondas de transformação digital anteriores (explosão de 
sistemas de TI, dispositivos pessoais, nuvem), desta vez, estão ocorrendo 
mudanças no núcleo das organizações industriais, em seus sistemas 
operacionais, que são responsáveis pelo monitoramento e controle dos 
processos produtivos, que tradicionalmente eram mais isolados. 
A Telefónica vem acompanhando seus clientes nesse processo de 
transformação digital a partir das próprias origens, oferecendo-lhes soluções e 
serviços especializados para enfrentar os riscos da cibersegurança e, da mesma 
forma, continuamos a adaptar e melhorar nossa oferta de ficar à frente da curva. 
Este documento começa explicando as forças que empurram o setor para 
a transformação digital e riscos associados à cibersegurança e, em seguida, 
apresenta a metodologia da ElevenPaths para ajudar nossos clientes a enfrentar 
esse desafio, destacando os aspectos diferenciais da proposta. Finalmente, 
dois cenários do tipo são apresentados que exemplificam dois tipos diferentes 
de projetos de cibersegurança: organizações com fábricas tradicionais que têm 
que se adaptar ao novo ambiente e organizações que estão construindo novas 
fábricas onde a conectividade celular é um elemento-chave.

Resumo
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Contexto

Maior flexibilidade para se 
adaptar às mudanças de gostos 
e hábitos dos consumidores 

As organizações devem estar 
atentas ao que está acontecendo 
ao seu redor, após mudanças nos 
gostos e interesses de seus clientes 
e disponibilizando a possibilidade 
de personalizar o produto ao seu 
gosto. Um dos exemplos que 
melhor reflete essa tendência é 
"Nike por você". Uma iniciativa 
lançada pela Nike que permite ao 
consumidor final personalizar seus 
sapatos online com seu próprio 
design que será então feito para 
voltar para casa. 

Digitalização do design, 
produção e produto 

O principal expoente desse conceito 
é o "gêmeo digital". Por um lado, 
facilita o design e simulação de 
propriedades do produto sem 
recorrer a modelos físicos, além de 
digitalizar a produção, aumentando 
a economia e a eficiência. Por outro 
lado, permite criar réplicas virtuais 
dos produtos para realizar um 
monitoramento durante a vida para 
antecipar problemas que possam 
surgir. Isso tem ótimas aplicações 
em campos como el automóvil, la 
aviación o cualquier otro entorno 
en el que el desgaste de las piezas 
pueda tener un impacto en las 
vidas humanas.

Fabricação sustentável  
ou sem desperdício 

No mundo de hoje, é mais 
importante do que nunca gerenciar 
adequadamente matérias-primas 
limitadas, exigindo soluções 
digitais que permitam todo o seu 
monitoramento, desde a extração 
até a reciclagem. Um exemplo 
disso é o das baterias elétricas dos 
carros. Os metais com os que são 
construídos podem ser escassos 
em um futuro próximo e isso fez 
com que algumas montadoras 
fizessem movimentos para garantir 
seu fornecimento. Além disso, o 
gerenciamento de baterias uma vez 
construídas e ao longo de seu ciclo 
de vida contribui para otimizar seu 
uso e posterior reciclagem. 

A concorrência à qual as empresas industriais estão expostas as força a propor constantemente iniciativas 
com as quais se adaptar e melhorar, que buscam um ou mais dos princípios que caracterizam o conceito de 
(Fábrica do Futuro, s.f.):

01.1. Fatores que motivam a transformação digital da indústria

01

Todas essas iniciativas compartilham a necessidade de maior conectividade e integração entre as diferentes áreas que 
compõem uma organização, mas também com seus clientes e fornecedores, a fim de facilitar o fluxo de informações 
necessárias para que os processos de negócios fluam com a máxima agilidade.
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Setor de saúde  
Pode parecer um dos menos afetados pela digitalização, no entanto, em qualquer hospital você 
pode encontrar grandes redes de PCs, servidores e dispositivos IoT, mas também sistemas médicos 
especiais, como sensores, monitores, máquinas de raios ou scanners. O bom funcionamento de todos 
os sistemas é essencial para uma operação segura que tenha impacto direto na saúde das pessoas.

Setor de transportes  
Hoje depende muito do uso de redes de comunicação e compartilhamento de informações em tempo 
real. Poderíamos falar sobre redes em aeroportos ou dentro e fora de trens, que controlam sistemas 
tão comuns aos passageiros quanto telas e endereço público, mas também de automações críticas, 
como frenagem ou controle de portas.

Setor varejista 
Também está totalmente engajado em uma transformação digital que preencheu seus centros de 
distribuição de dispositivos IoT sem fio e plantas que permitem a operação a toda velocidade de toda 
a logística.

Como vimos, a necessidade de conectividade e integração com terceiros impulsiona a transformação 
contínua, mas isso não é exclusivo de um determinado setor ou vertical.
Em maior ou menor grau, qualquer setor da economia cujas operações são capazes de ser automatizada está imerso 
nesse processo de transformação. Alguns desses setores são os seguintes:

01.2. Nenhum setor industrial escapa dessa dinâmica transformadora
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INDÚSTRIA TRADICIONAL 
Evoluiu mantendo sistemas e redes, que chamaremos 
de legados, que podem ter até várias décadas de 
idade.  Esses sistemas coexistem em maior ou menor 
grau com redes planas e expansões ad hoc que foram 
adicionadas ao longo dos anos. Tudo isso resulta em 
um desenconhecido do que está realmente conectado 
à rede. Além disso, em geral, o princípio de "se funciona 
não toca" geralmente rege, por isso os sistemas são 
muitas vezes desatualizados.

INDÚSTRIA MODERNA 
Como as tecnologias automotivas, que foram projetadas 
desde então para implementar as mais recentes 
tecnologias de automação e grande conectividade entre 
seus sistemas. No entanto, o tempo de mercado, as 
restrições orçamentárias e os requisitos de disponibilidade 
nem sempre permitem a segurança adequada. Algumas 
de suas fraquezas são acesso remoto inseguro sem 
controle e rastreabilidade adequados, o uso de USBs 
potencialmente infectados e o grande número de 
dispositivos IoT para gerenciar.

Essa mesma transformação que afeta todos os setores industriais e os ajuda a melhorar sua 
competitividade requer enfrentar um grande desafio: a segurança cibernética.
A maioria desses riscos são causados pelo aumento da conectividade dos sistemas industriais e pela integração de uma 
tecnologia com outra. Isso resulta em uma área de superfície de ataque maior, tanto em sistemas tradicionais quanto 
em ambientes recém-criados. No mesmo sentido, diferenciam os dois tipos de cenários.

¿Qué problemas podemos encontrar?

Falta de visibilidade: Não sabemos exatamente 
o que está conectado em nossa rede e como ela 
está se comunicando. É impossível defender algo 
que você não sabe que existe. 
Redes planas: Uma rede plana significa que 
qualquer dispositivo pode se comunicar com 
qualquer outro dispositivo sem restrições.   
Um invasor ou vírus pode se mover pela rede 
sem problemas.
Protocolos inseguros: Usar protocolos 
antigos, proprietários, não criptografados ou 
autenticados representa um enorme risco. Por 
exemplo, você pode se passar por variáveis, ler 
informações privilegiadas e agir em autômatos. 
Software antigo e desatualizado: Devido à 
natureza do funcionamento desses ambientes 
é comum encontrar softwares antigos e 
não updados que envolvem o acúmulo de 
vulnerabilidades que podem ser exploradas por 
um invasor para assumir o controle dos sistemas. 
Malware (USB ou e-mail): A maioria dos 
ataques são causados por infecções por 
malware por e-mail ou USBs infectados  
que também podem se espalhar por uma  
rede industrial.

Acesso remoto descontrolado: Abre lacunas 
de segurança em redes industriais, pois não 
podemos ter certeza de quem está acessando e 
o que eles estão fazendo. 
Ativos físicos desprotegidos: Controle 
despreparo, salas de computador abertas, 
interruptores com bocas ativadas... Tudo isso 
também pode ser explorado por um invasor 
para causar danos. 
Engenharia social: As pessoas são o elo mais 
fraco, a falta de consciência nos faz cair na 
armadilha dos cibercriminosos.
Falta de resposta a incidentes cibernéticos: 
O impacto de um ataque cibernético é 
muito maior se não tivermos um plano 
de resposta adequado para recuperar e 
resolver a emergência o mais rápido possível. 
Muitas organizações provavelmente ficarão 
sobrecarregadas ao ver o tamanho do 
problema e perceberem que qualquer pequena 
mudança pode interromper o equilíbrio 
precário da organização que, embora com suas 
ineficiências, mais ou menos sobrevive ao  
dia-a-dia.

01.3. Riscos de cibersegurança em ambientes operacionais
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Sob este regime, não apenas os riscos de cada domínio devem ser abordados de forma independente, mas também 
os riscos decorrentes das novas conexões entre eles. Nesse sentido, conectando o domínio de TI ao domínio físico, 
poderíamos estar abrindo a porta para um invasor, da rede corporativa ou da internet, manipular sistemas de controle de 
acesso físico ou vigilância por vídeo. 
No entanto, conectar diferentes domínios também traz novas possibilidades para a segurança cibernética. Permite a 
integração de diferentes tecnologias, orquestrar e automatizar ações mais complexas e eficazes em todos os domínios.

Modern IT security model by Gartner

Segurança 
Digital

Segurança IoT  

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

SEGURANÇA IT

Segurança 
Física

Segurança 
OT

ReativaOfensiva ProativaDefensiva

01.4. Importância da cibersegurança holística

Ao considerar a transformação digital e seus riscos, é claro que não podemos mais falar sobre organizações 
isoladas com poucos pontos de conexão com o mundo exterior que podem ser facilmente defendidos. 
Agora temos organizações hiper conectas a todos os agentes com os quais se relacionam e que devem 
aprender a gerenciar seus riscos e se proteger nesse novo contexto.

Uma das consequências é a necessidade de integrar áreas de segurança tradicionalmente independentes, como 
segurança física e segurança de TI, que agora podem ser conectadas por elementos como câmeras IP ou sistemas 
de controle de acesso digital. Para gerenciar esses riscos é útil considerar o modelo de segurança criado pelo Gartner. 
Ele representa os diferentes domínios de segurança que precisam ser levados em conta para realizar uma gestão 
abrangente dos riscos de cibersegurança.
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Um exemplo de caso em que essa integração entre tecnologias é alavancada é o seguinte:

1. DETECÇÃO 
Um sistema de detecção de 
anomalias de rede instalado em uma 
planta detecta que houve uma nova 
conexão não autorizada com um 
interruptor de rede de controle de 
ambiente OT. 

2. ALERTA
Este sistema gera um alerta que é 
enviado para um SIEM central que 
recebe e processa eventos de TI e 
OT, que verifica se há uma ordem de 
trabalho ativa.

3. ATIVAR CÂMERAS
Se uma ordem de serviço não 
existir, uma ordem é enviada ao 
centro de controle da câmera de 
videomonitoramento para concentrar 
a sala onde está o interruptor.

CONTROL CENTER SOC TELEFÓNICA

PSIM

REMOTE PLAN

Gateway/ 
Firewall

Gateway/Firewall

Gateway/Firewall

Servers and 
HMIS

Network Switch

Workstations

OT Probe

OT Protocols

PLC/RTU PLC/RTU

Actuators Actuators

Sensors Sensors

SIEM

SOAR

Network 
Video 
Recorder

IP Camera

1. DETECTAR

3. ATIVAR 
CÂMERAS 

2. ALERTA

e.g. OPC, proprietary 
protocols
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A ElevenPaths, como parte do grupo Telefónica, e agora 
integrada à nova Telefónica Cybersecurity Tech, tem 
experiência na operação e segurança de ambientes 
complexos e infraestruturas críticas, como redes de 
telecomunicações. Compromisso com a disponibilidade, 
SLAs, cuidados na implementação de atualizações e 
proteção da infraestrutura contra ataques de qualquer 
natureza fazem parte do DNA da Telefónica há mais de 
cem anos. 

Portanto, nossa equipe entende as preocupações e 
necessidades de seus clientes industriais. Na verdade, 
a Telefónica não se dedica apenas à proteção das redes 
logicamente, mas também fisicamente. Há mais de 30 
anos a Telefónica Engenharia Segurança opera projetos 
de segurança física para infraestruturas críticas, como 
poços de petróleo, aeroportos, túneis para trens de alta 

velocidade, entre muitos outros. A Telefónica também 
é uma provedora de serviços em Nuvem, conectividade 
e gerenciamento para redes de dispositivos IoT e, claro, 
segurança para todos eles. 

É por isso que na ElevenPaths temos uma equipe 
multidisciplinar com vasta experiência em Cibersegurança 
aplicada a muitos setores como bancos, redes de IoT, 
comércio online ou redes industriais. Dessa forma, 
podemos criar uma proposta completa para a segurança 
atual e futura das organizações industriais.

02.1. Por que ElevenPaths?

Proposta ElevenPaths 
para cibersegurança OT

Diante da óbvia dificuldade em lidar com os problemas e a gestão da cibersegurança em tais ambientes 
industriais e em meio à transformação digital, a ElevenPaths criou uma proposta para ajudar seus clientes 
nessa complicada tarefa.

02
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Para enfrentar o desafio da cibersegurança industrial, a ElevenPaths criou o METEO (ElevenPaths 
Methodology for Technologies and Operational Environments), sua própria metodologia baseada em um 
processo cíclico com o qual aumentar o nível de segurança a cada iteração. O processo consiste em quatro etapas:

Avaliar Planejar

ImplantaçãoGerenciar

1 2

34

Nível de maturidade 
aumentado em ciclos 

sucessivos.

Contexto 
Regulatório

Hacking ético

Diagnostico Perfil  
atual Perfil  

objetivo
Perfil  
atual

Plano

SOC

› Processos

› Tecnologia

› Personas

› Avaliação: O status de segurança atual é avaliado 
utilizando padrões aplicáveis, como iEC 62443 ou NIST 
800 82 como referência para gerar um relatório de 
status de segurança e recomendações de melhoria. 

› Plano: A fase de planejamento estabelece um nível 
objetivo de maturidade que você deseja alcançar na 
iteração e decide quais medidas usar para alcançá-la, 
tanto tecnológica quanto organizacional.

› Implantação: Mudanças e soluções planejadas 
de segurança cibernética são executadas durante 
a implantação, com rastreamento detalhado de 
objetivos e testes de verificação.

› Gerenciar: Por fim, resta gerenciar as medidas 
que foram tomadas, para isso toda a documentação 
e treinamento necessários é dada e a gestão é 
oferecida pela Telefónica a partir de seu SOC.

 Para cada uma dessas etapas, a ElevenPaths 
possui uma série de tecnologias e procedimentos 
que vem melhorando e adaptando ao longo do 
tempo, assimilando a experiência adquirida em 
diferentes projetos e clientes. As seções a seguir 
destacarão esses valores diferenciais da  
proposta ElevenPaths.

02.2. Metodologia METEO
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Na ElevenPaths acreditamos que o processo de avaliação 
de uma infraestrutura industrial deve incluir dois 
aspectos principais. 

O primeiro é o trabalho de consultoria clássica, baseado 
na compreensão de processos industriais, riscos, práticas 
de cibersegurança e, em última instância, quaisquer 
informações coletadas a partir de entrevistas. 

A segunda é a análise técnica, utilizando ferramentas 
de última geração para inspecionar ativos e redes de OT, 
sempre de forma eminentemente passiva, controlando 
conscientemente qualquer impacto na produção. 

Para isso criamos uma ferramenta que temos ASPI_™ 
(Industrial Plant Safety Analyzer). Esta ferramenta 
incorpora várias tecnologias para avaliar a cibersegurança 
de redes e ativos, como analisadores de protocolos 
OT, TI ou IoT médicos, capturadores de tráfego e 
conectividade remota. ASPI_™ nos permite fazer um 
diagnóstico técnico de forma ágil e, se necessário, 
remotamente, minimizando ao máximo os custos. Esse 
diagnóstico permite que você tenha uma primeira ideia 
dos pontos mais notáveis de melhoria na cibersegurança 
da organização a partir do qual priorizar e planejar os 
seguintes passos a seguir, o que enriquecerá esses 
trabalhos clássicos de consultoria, tais como: 

› Avaliação de maturidade: A avaliação de maturidade 
permite saber até que ponto as melhores práticas de 
cibersegurança industrial na organização são aplicadas 
, para o qual utilizamos algumas das referências e 
regulamentos mais reconhecidos e utilizados neste 
campo. O resultado é uma "análise GAP" que permite 
elaborar o roteiro para melhorar a postura de segurança 
cibernética da organização, tanto técnica, organizacional 
e culturalmente. 

› Análise de risco: Enquanto a avaliação de maturidade 
avalia as atividades e processos da organização contra 
boas práticas, a análise de risco permite identificar 
os riscos específicos que afetam a organização em 
seus ativos industriais para tomar melhores decisões, 
otimizando recursos e direcionando investimentos para 
os projetos de mitigação de riscos mais relevantes.

› Auditoria: Uma auditoria permite comparar 
rigorosamente o nível de segurança e conformidade com 
alguma norma, como ISO 27000 e IEC 62443. 

Uma vez obtidos os resultados das atividades de avaliação, 
começa a fase de planejamento em que nossa equipe de 
especialistas, juntamente com a equipe nomeada pelo 
cliente, aborda esses resultados para obter as chaves da 
situação atual. 

Os objetivos para os quais essa iteração deve ser alcançada 
são então definidos com base em múltiplos critérios, como 
a urgência de alguns riscos, necessidades regulatórias, 
tempo de implementação e orçamento disponível de 
forma a maximizar os benefícios obtidos. 

Finalmente, diante desses objetivos, é criado um plano de 
projeto que serve como um caminho a seguir para alcançar 
os propósitos iniciais.

02.3. Avaliar e planejar
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A fase de implementação pode ser tremendamente 
complexa, começando pela questão de qual tecnologia 
instalar, qual fabricante ou como ela se integrará com o 
resto dos sistemas e processos da empresa. 

Nos últimos tempos temos visto o cenário de soluções 
de segurança mudar quase de semana a semana, com 
aquisições de novas empresas por empresas maiores e 
mais estabelecidas, inclusão de novas funcionalidades, 
reviravoltas para englobar novos ambientes, anúncios de 
integrações entre diversas tecnologias, etc. 

É por isso que é muito importante ficar atualizado, 
conhecer em profundidade todas as soluções disponíveis, 
suas diferenças e pontos fortes e aplicar em cada caso os 
mais convenientes aproveitando as sinergias entre si.

Para fazer isso na ElevenPaths temos vários 
laboratórios para testar todas as tecnologias com as 
quais trabalhamos. Eles verificam as funcionalidades 
anunciadas, fazem comparações de desempenho entre 
si e testam os últimos desenvolvimentos e integrações, 
gerando assim um conhecimento de grande uso para nós e 
nossos clientes. 

Além disso, a ElevenPaths tem parcerias com os principais 
fabricantes e participa de várias parcerias para colaborar na 
melhoria das tecnologias de segurança cibernética. 

A ElevenPaths oferece uma ampla gama de soluções, 
adaptáveis a todos os ambientes e níveis de maturidade, 
para ajudar seus clientes a melhorar aspectos específicos 
de sua cibersegurança.

A segregação 
permite que você 
torne as redes OT 
acessíveis apenas por 
conexões estritamente 
necessárias, melhorando 
assim a segurança do 
perímetro. 

Proteção USB 
Esta solução defende  
os ativos de infecção  
por malware através 
de USBs e também de 
ataques elétricos como  
os do USBKiller.

Segmentação  
A segmentação divide a 
rede em zonas e dutos, 
agrupando ativos para 
facilitar a gestão e 
controle total das 
comunicações  
entre eles. 

O Cyber Deception 
Permite que se antecipar 
ao ataque, criando 
campanhas de engano 
adaptadas à organização 
para descobrir suas técnicas 
e interesses e realizar uma 
defesa ativa. 

O Monitoramento 
Detecta ataques 
em redes OT e IoT, 
procurando padrões 
malignos conhecidos e 
anomalias sobre a operação 
normal da rede que indicam 
um possível ataque. 

Treinamento e 
conscientização  
O treinamento e a 
conscientização das 
pessoas são uma 
medida fundamental 
para a segurança de 
uma organização. Cursos 
gerais ou especializados 
podem ser dados, por 
exemplo, específicos para 
a cibersegurança industrial.  

Acesso remoto seguro  
Para garantir o acesso 
remoto com uma 
plataforma unificada  
que além de conexões  
de segurança também 
permite monitorá-las, 
controlar os usuários e 
dar acesso apenas aos 
ativos necessários.

Cyber Range 
Os exercícios de alcance 
cibernético da linha Cyber 
servem para treinar 
pessoas através de jogos 
de cibersegurança com 
ambientes, ferramentas e 
ataques realistas. 

02.4. Implementar
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A gestão da segurança cibernética é tão importante 
ou mais importante quanto as demais porque, não 
importa quanta tecnologia seja instalada, se não for 
adequadamente gerenciada, sua utilidade na defesa 
da organização será cada vez menor, fazendo com que 
apenas trabalhadores e processos fiquem no caminho. 

É por isso que você tem SOCs ou Centros de Operações 
de Segurança. Esses centros gerenciam tecnologias 
como firewalls ou testes de monitoramento, mantendo-
os sempre atualizados e bem configurados para uso 
diário, reduzindo assim os inconvenientes para o cliente 
e liberando seus sistemas ou área de TI. Por outro lado, 
esses centros também eles trabalham na integração 

de tecnologias, de modo que, por exemplo, firewalls, 
testes e logs de outros dispositivos sejam coordenados e 
aproveitados em conjunto em um SIEM. 

Finalmente, os SOCs são responsáveis por coordenar 
e responder quando ocorre um incidente de 
cibersegurança, nesse caso também trabalhamos na 
automatização da resposta para torná-la mais rápida  
e eficaz. 

ElevenPaths possui um SOC globalmente inteligente, 
distribuído em vários locais ao redor do mundo, para 
operação 24x7 todos os dias do ano. Aqui estão algumas 
de suas características:

Portal Global Unificado de Clientes: O cliente é 
fornecido com um portal unificado que reúne painéis 
com informações e indicadores detalhados, visão 
completa da postura de segurança da organização e 
integrações de todas as fontes necessárias. 

Plataforma de Inteligência de Ameaças: A 
plataforma de inteligência de ameaças permite que 
você entenda o contexto dos adversários que você 
aplica ao perfil de risco e gera TTPs e IoCs focados no 
caso do cliente para melhorar suas defesas.  

Orquestração e automação: A orquestração e 
automação da resposta ao uso de casos como 
phishing, varreduras de portas ou alertas SIEM 
permitem grandes melhorias na operação, reduzindo o 
tempo de exposição e padronizando a resposta. 

Detecção e resposta gerenciadas: O gerenciamento 
de detecção e resposta está no centro da oferta do 
iSOC, com recursos EDR e rápidas campanhas de 
detecção, inteligência e fraude para aprender com os 
adversários e serviços do DFIR quando apropriado.

02.5. Gerenciar
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Aplicando METEO em 
ambientes OT03

A metodologia da ElevenPaths se aplica a todos os tipos de indústrias, níveis de maturidade e clientes. Ao 
planejar um projeto de cibersegurança industrial em um ambiente específico de produção, devemos diferenciar entre 
fábricas recém-criadas e fábricas que já estão em operação. Em ambos os casos, as ações podem ser identificadas, 
planejadas e executadas para melhorar o nível de resiliência do ambiente, mas, no primeiro caso, podem ser realizadas 
a partir da mesma fase de projeto, o que é altamente recomendado.

 O esquema a seguir resume as diferentes fases do processo a serem seguidas em cada caso.

METEO: Metodologia ElevenPaths para Tecnologias e Ambientes Operacionais

Quero fornecer comunicação a uma 
fábrica e me proteger dos novos riscos 
de cibersegurança. 

Quero que minha nova fábrica conectada 
seja projetada e implementada com 
segurança cibernética como requisito.

AVALIAR 

Auditoria de Levantamento  
de Ativos: Inspeção técnica de ativos 
de fábrica com base em nossa própria 
ferramenta ASPI_TM.

Consultoria: "Secure by Design": 
Suporte ao cliente no projeto da planta, 
obtendo um design robusto e escalável e  
de acordo com a IEC 62443.

Planejamento de implantação: 
Análise de auditoria, priorização de 
tecnologia e planejamento  
de implantação.

Proposta de tecnologias: Proposta  
de tecnologias para aumentar a posição 
de safená da planta.PLANEJAR

Implantação e configuração: 
Implantação de soluções de  
segurança em ambiente operacional  
em produção.

Implantação coordenada: 
Implementação de soluções conjuntas de 
segurança para a implantação da fábrica 
de sistemas operacionais e da rede OT.

IMPLEMENTAR

Gestão centralizada: Gestão da cibersegurança apoiada pelo SOC da Telefónica.GERENCIAR

M
ET

EO

Fabrica legada Fabrica Nova 

Início do projeto

http://
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Sobre 
ElevenPaths

A ElevenPaths é a empresa de cibersegurança da Telefónica, integrada 
dentro da holding Telefónica Tech, que reúne os negócios digitais mais em 
crescimento da empresa. 

Em um mundo onde as ameaças cibernéticas são inevitáveis, como 
provedores de serviços de segurança gerenciados inteligentes, focamos em 
prevenir, detectar, responder e reduzir potenciais ataques enfrentados pelas 
empresas. Garantimos a resiliência cibernética de nossos clientes através 
do suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerenciado a partir de onze 
i-SOCs em todo o mundo com capacidade operacional global. 

Acreditamos na ideia de desafiar o estado atual de segurança, uma 
característica que deve estar sempre presente na tecnologia. Repensamos 
continuamente a relação entre segurança e pessoas com o objetivo de criar 
produtos inovadores capazes de transformar o conceito de segurança e, dessa 
forma, conseguimos dar um passo à frente de nossos atacantes, cada vez 
mais presentes em nossa vida digital. 

Trabalhamos para garantir um ambiente digital mais seguro por meio de 
alianças estratégicas que nos permitam melhorar a segurança de nossos 
clientes, bem como através de colaborações com agências e entidades líderes 
como a Comissão Europeia, Cyber Threat Alliance, Cloud Security Alliance, 
Cyber Security Alliance, EuroPol, Incibe, OpenSSF, OAS, ISAAC, OCA, FIRST, IoT 
Security Foundation, Industrial Cybersecurity Center (CCI) e APWG.

Mais informações:
elevenpaths.com   |   @ElevenPaths   |   blog.elevenpaths

The information disclosed in this document is the property of Telefónica Cybersecurity Tech, S.L.U. (“ElevenPaths”) and/or any other entity within Telefónica Group and/
or its licensors. ElevenPaths and/or any Telefonica Group entity or ElevenPaths’S licensors reserve all patent, copyright and other proprietary rights to this document, 
including all design, manufacturing, reproduction, use and sales rights thereto, except to the extent said rights are expressly granted to others. The information in this 
document is subject to change at any time, without notice.
Neither the whole nor any part of the information contained herein may be copied, distributed, adapted or reproduced in any material form except with the prior written 
consent of ElevenPaths.
This document is intended only to assist the reader in the use of the product or service described in the document. In consideration of receipt of this document, the 
recipient agrees to use such information for its own use and not for other use. 
ElevenPaths shall not be liable for any loss or damage arising out from the use of the any information in this document or any error or omission in such information 
or any incorrect use of the product or service. The use of the product or service described in this document are regulated in accordance with the terms and conditions 
accepted by the reader.
ElevenPaths and its trademarks (or any other trademarks owned by Telefonica Group) are registered service marks.
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