
ANTES
Identificar e 
proteger

Antes de um ataque, precisa saber o que 
tem. Entenda todos os ativos de TI e TO e 
suas vulnerabilidades para que você possa 
desenvolver um plano para defendê-los 
contra ameaças internas e externas, bem 
como contra ameaças intencionais e 
inadvertidas. A Rockwell Automation pode 
ajudar você a ampliar o plano de gestão de 
risco atual, com o objetivo de incluir dados 
iniciais e a detecção de ameaças.

DURANTE
Detectar

Você deve estar preparado 24 horas por dia, 
7 dias por semana para detectar um ataque 
e fazer os ajustes necessários para impedir 
ameaças às suas operações industriais. Nós 
temos profissionais de TI/TO que podem 
ajudar a integrar os recursos de detecção 
de ameaças ao seu ambiente e ajudá-lo a 
monitorar, detectar e reagir de acordo com 
o panorama de ameaças.

DEPOIS
Responder e 
recuperar

Um plano de resposta para a ameaça virtual 
é um componente essencial para manter o 
funcionamento dos processos de automa-
ção industrial em caso de comportamento 
suspeito. Podemos criar um plano para que 
você controle, elimine e se recupere das 
ameaças às suas operações industriais. 
Podemos ajudar em todas as etapas da 
resposta, do planejamento, comunicação 
e mitigação, até a análise e o planejamento 
para melhorias no futuro.

Seu plano para o antes, durante o depois de um ataque virtual

O que é a detecção de ameaças?
A detecção de ameaças identifica um item, evento ou observação que não obedece ao padrão ou avaliação inicial 
esperados nas redes do sistema de controle industrial. Ela pode ajudar a identificar rapidamente uma atividade que 
constitua um risco para a disponibilidade do sistema, até mesmo antes que ela aconteça. Também pode ajudar a 
determinar ameaças internas ou verificar o tráfego sem interromper a produção normal.

Serviços de detecção de 
ameaças
Serviços de cibersegurança industrial para a Connected 
Enterprise
Nossos Serviços de Cibersegurança Industrial da Rockwell Automation 
podem ajudá-lo a criar uma infraestrutura de rede robusta e resistente, além 
de ajudá-lo a se defender contra as ameaças e dar a capacidade de responder 
rapidamente aos incidentes. A Rockwell Automation fornece uma solução 
completa, incluindo a detecção de ameaças, que o ajudará a administrar as 
ameaças de cibersegurança. 

Benefícios
• Visibilidade – obtenha uma 

perspectiva das ameaças 
virtuais, problemas de erros 
humanos e segurança ao 
manter uma visibilidade em 
tempo real em todos os níveis 
da rede de TI/TO

• Solução única – os serviços de 
cibersegurança industrial são 
compatíveis com uma ampla 
gama de fornecedores de 
sistemas de controle industrial 

• Monitoração contínua – ajude  
a manter o pleno funcionamen-
to das linhas de produção com 
suporte de profissionais de  
TI/TO treinados para monitorar 
as ameaças às funções opera-
cionais

• Inventário dos ativos – obtenha 
uma compreensão básica 
sobre a composição dos ativos 
do ambiente de TO 

• Visão empresarial de uma e 
várias instalações – simplifique 
a gestão de ameaças operacio-
nais ao ver todos os sistemas 
em uma vista única



Aprimore sua postura de segurança com serviços de detecção  
de ameaças
Melhore a visibilidade de um chão de fábrica conectado por meio do monitoramento contínuo de 
ativos de TI/TO

Serviços de detecção de ameaças
A Rockwell Automation está comprometida na 
identificação dos riscos de cibersegurança contra 
ativos industriais e na descoberta de soluções que 
ajudem a manter sua produtividade. Trabalhamos junto 
a fornecedores de software de segurança industrial que 
compreendem plenamente as funções operacionais 
dos protocolos industriais e trabalham para proteger e 
otimizar as redes de controle industrial. 

Oferecemos visibilidade em todos os níveis do ambiente 
de TO, detecção de ameaças, monitoração em tempo 
real e informação detalhada da rede para todos os ativos.

Podemos prepará-lo para administrar todos esses 
serviços por si mesmo, podemos administrá-los por 
você ou até compartilhar as responsabilidades da 
administração. Tudo começa com o planejamento, 
projeto e implementação.
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PLANEJAR, PROJETAR E IMPLEMENTAR
Uma implantação bem-sucedida de qualquer estratégia de controle da segurança exige uma 
compreensão profunda da infraestrutura existente, requisitos operacionais específicos e um 
escopo definido do trabalho para garantir a eficácia.
• Revisão da infraestrutura, documentação, políticas, procedimentos e recursos
• Implementação de dispositivos de segurança
• Revisão e limpeza dos resultados da avaliação inicial para correção imediata

GERENCIAR
• Gerenciar infraestrutura de rede e computador
• Realizar monitoramento de eventos operacionais e de segurança
•  Correlacionar alarmes e eventos para obter informações sobre o comportamento suspeito 

detectado
• Relatório de ameaças e incidentes

RESPOSTA E RECUPERAÇÃO
Uma resposta eficaz a um incidente virtual exige um fluxo de trabalho definido, que descreva 
com segurança passos de recuperação que devem ser seguidos para voltar a um estado plena-
mente operacional.
• Desenvolvimento de curso de ação viável
• Protocolos de contenção de incidentes e erradicação de intrusões
• Desenvolvimento e revisão de Plano de Resposta e Recuperação 
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Para mais informações
Entre em contato com o distribuidor local da Allen-Bradley® ou com o escritório de vendas da Rockwell Automation ou 
visite o site dos Serviços de cibersegurança industrial da Rockwell Automation.

Conecte-se conosco.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-security/industrial-security-services.html
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
www.rockwellautomation.com.br
www.rockwellautomation.com.pt
http://rockwellautomation.com

