
Infraestrutura 
e segurança de 
informação
O valor da produção inteligente começa 
com uma infraestrutura segura e 
confiável



Para ser competitivo, você deve estar conectado. É por isso que 
as empresas industriais do mundo todo estão passando por uma 
transformação digital e mudando para a produção inteligente. Ao criar 
uma arquitetura de rede unificada [baseada no uso da Ethernet padrão 
e na tecnologia de protocolo de internet (IP)] que utiliza a tecnologia 
da informação (TI) e a tecnologia de operação (TO) que compõem a 
Internet das coisas industrial (IIoT), as empresas podem: 

• Obter visibilidade em tempo real das operações

• Otimizar os ativos de produção 

• Prever problemas de tempo de parada 

• Melhorar a colaboração e a inovação

Construir a infraestrutura
O verdadeiro valor de uma produção inteligente somente poder ser 
realizado se uma infraestrutura de informações segura e confiável estiver 
implementada. Infelizmente, os sistemas de produção que muitas 
empresas utilizam hoje não foram projetados para conectividade. 
Isso tem criado ilhas de dados e automação, o que torna muito mais 
difícil para que as empresas entendam seus riscos operacionais e de 
cibersegurança.

Além disso, as preocupações de segurança associadas a uma maior 
conectividade têm deixado algumas empresas hesitantes para começar 
o processo de conectar seus sistemas. 

A boa notícia: com o foco e o suporte corretos, é possível 
simultaneamente gerir riscos e enfrentar as necessidades de 
desempenho e segurança na medida em que constrói sua infraestrutura 
de informações.

Uma infraestrutura modernizada 
pode cortar os cronogramas de 
projeto de informação pela metade.

A defesa da conexão
Uma infraestrutura de informações moderna, segura e confiável conecta 
seus ativos, pessoas e informações. Ela é o ponto central em tudo que 
você faz. Ela é a origem de infindáveis oportunidades para aprimorar seu 
desempenho operacional.

A Rockwell Automation e seus parceiros da aliança estratégica1 podem 
ajudar em qualquer lugar que você esteja no processo de modernização. 
Podemos:

• Proporcionar orientação para o projeto e a implementação de uma 
infraestrutura de informações moderna 

• Fornecer os produtos de rede necessários para conectar e obter o 
máximo de sua infraestrutura

• Dar suporte com serviços de rede e segurança para preencher 
lacunas de conhecimento e ajudar a projetar, implementar e 
administrar sua infraestrutura de rede

1  Os parceiros da aliança estratégica 
são membros da PartnerNetwork™ da 
Rockwell Automation®
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A jornada para a conexão
A produção inteligente fornece valor através da integração estreita entre ativos industriais no chão de fábrica e o restante da cadeia de valor 
da empresa. Essa integração mais estreita requer uma infraestrutura de rede segura e dados acessíveis que possam ser gerenciados sob um 
sistema comum. Também contextualiza dados do ambiente de produção para transformá-los em informação que pode ser compartilhada.

O processo de criar uma infraestrutura de informações segura que possa oferecer o que você precisa é tecido nessas quatro etapas.  
A transformação de cada empresa terá suas próprias considerações exclusivas.

Avaliar e planejar: uma avaliação abrangente 
estabelecerá até que ponto sua infraestrutura 
pode ser atualizada ou se ela precisa de 
substituição

1
Proteger e atualizar: atualize sua rede e 
controles com segurança para facilitar as 
comunicações entre o chão de fábrica e 
os sistemas empresariais alinhadas com os 
impulsionadores de negócio e a tolerância a 
riscos de sua empresa

2

Gerenciar e analisar: definir e organizar os 
dados e torná-los informações práticas que 
possam ser visualizadas mais facilmente e 
compartilhadas com segurança para o contínuo 
aprimoramento operacional

3
Otimizar e colaborar: otimize suas 
operações e impulsione a colaboração em 
todas as suas equipes, fornecedores e clientes4

Existem quatro etapas para implementar esse nível de conexão: 
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Mapear sua jornada
Cada caminho para a produção inteligente será exclusivo, baseado nas metas de 
produção, nas necessidades de conectividade e segurança e na infraestrutura 
de produção atualmente implementada em suas fábricas. Mas existem quatro 
perguntas-chave a fazer como parte de qualquer plano:

1   Quais metas de desempenho eu preciso alcançar?

2   Como eu avalio, projeto e implemento a 
infraestrutura segura que necessito para alcançar 
minhas metas? 

3   Como vou proteger e manter minha infraestrutura?

4   Como minha infraestrutura pode ajudar a aprimorar 
o desempenho dos meus dispositivos e sistema de 
modo que continuarão a colaborar para minhas metas 
de desempenho?
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Quais são minhas metas de desempenho?
Os terminais conectados nos 
permitem responder mais 
rapidamente às mudanças nas 
condições do mercado sem 
comprometer nosso modo de 
operar nossos terminais.”

– Empresa de armazenamento de líquidos a granel

“

Agora podemos produzir dados 
que demonstram como nossas 
bombas e outros componentes 
duram mais. Podemos utilizar 
os dados no atendimento de 
garantia. Podemos alertar nossos 
clientes quando é hora de trocar 
os filtros de ar ou de vir para a 
reconstrução do mecanismo. 
As possibilidades parecem 
infindáveis.”

– Fabricante de máquinas e equipamentos pesados

“

Uma arquitetura de rede comum permitiu que tivéssemos 
essa fábrica em operação em uma questão de semanas, ao 
invés de meses.”

– Fabricante de alimentos

“

Suas metas de produção orientarão sua estratégia de infraestrutura de informações. 

Essas metas podem exigir melhorias operacionais específicas, tais como:

• Obter visibilidade em tempo real das operações, incluindo KPIs e desempenho de ativos.

• Otimizar a utilização de ativos e a produtividade do trabalhador.

• Aprimorar a colaboração, seja entre fábricas ou com parceiros externos.

• Reduzir os riscos que estejam relacionados à segurança ou à lacuna de habilidades 
industriais.

Suas metas orientarão seus requisitos. Alguns dos benefícios de desempenho que os 
produtores podem esperar de uma infraestrutura de informações aprimoradas: 

• Convergência com aplicação multidisciplinar

• Melhor utilização de ativos 

• Mais conjuntos de ferramentas comuns, habilidades necessárias e treinamento para sua 
força de trabalho

• Padronização na tecnologia, políticas e procedimentos de segurança de TI

• Compartilhamento transparente de informações 

Quaisquer que sejam suas metas, elas dependerão de uma arquitetura de rede Converged 
Plantwide Ethernet (CPwE) robusta e segura e devem estar formalizadas em um plano com 
escopo, cronograma, orçamento e considerações de segurança relacionadas definidas.
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Uma vez que tenha definido suas metas, a seguir, deve determinar suas necessidades de infraestrutura para 
alcançar essas metas e maximizar o retorno do investimento. Esse processo tem três fases principais:

Avaliar
As avaliações de infraestrutura ajudam a determinar se suas redes atendem às suas necessidades 
e se alinham com as melhores práticas da indústria. As avaliações de riscos e vulnerabilidades 
também ajudam a descobrir lacunas de segurança e a priorizar as atualizações necessárias de 
modo que você possa aprimorar sua postura de segurança e reduzir os riscos.

Projetar
Sua infraestrutura de informações deve ser projetada para:

• Impulsionar o desempenho ideal da rede.

• Reduzir os riscos de segurança.

• Aumentar a disponibilidade e o uso dos dados.

• Proporcionar a base para tecnologias futuras.

As soluções pré-fabricadas podem ajudar a reduzir drasticamente o tempo de projeto e o risco de 
alguns aspectos de sua infraestrutura. A infraestrutura como um serviço (IaaS) pode ser fornecida 
como um sistema completo e instalado, reduzindo suas despesas de capital.

Implementar
Sua implementação deve atender às necessidades das tecnologias de TI e do ambiente de TO.  
Ela deve também visar simplificar e acelerar a implantação da sua infraestrutura.

• O treinamento e a certificação podem ajudar a garantir que os trabalhadores tenham a 
experiência correta para implementar os sistemas de controle industrial em rede. 

• Os fornecedores podem proporcionar processos documentados e orientação no local ou mesmo 
uma implantação turn-key do sistema atualizado.

Como avaliar, projetar e implementar a 
infraestrutura correta?

Os fornecedores de automação 
podem ajudar em quaisquer dessas 
fases se a falta de experiência interna 
ou a escassez de habilidades estiver 
limitando sua capacidade.

Centros de Dados Industriais 
(IDCs) são soluções pré-fabricadas 
que fornecem todo o hardware 
necessário para uma infraestrutura 
virtualizada. Eles podem ser menos 
dispendiosos, menos complexos e 
menos demorados do que construir 
uma solução a partir do zero.

Os serviços conectados dos 
fornecedores de automação podem 
ajudar a: 

• Encurtar os cronogramas do projeto 
de infraestrutura em até 50 por 
cento.

• Reduzir o CAPEX industrial futuro de 
TI em até 67 por cento.

• Reduzir o OPEX em até 33 por cento.

1

2

3
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Produtor de alimentos acelera a implantação de 
uma nova infraestrutura de rede padronizada
Um produtor de alimentos conhecido estava enfrentando 
desafios significativos com a infraestrutura de rede existente: 

estava usando redes compartilhadas para seus ativos de TI e TO e 
enfrentava problemas recorrentes de produção porque as redes não 
estavam atendendo aos requisitos do sistema de controle. Problemas 
de segurança surgiam da ausência de segmentação da rede. Além 
disso, o fornecedor de TI da empresa não era capaz de dar suporte ao 
ambiente de TO. 

O fabricante de alimentos buscou um fornecedor de suporte de 
automação para padronizar a infraestrutura de TO e facilitar esses 
desafios.

O projeto começou com a avaliação e projeto da rede. O fornecedor 
capturou os requisitos do sistema de controle, avaliou cada local em 
busca de problemas físicos e lógicos de rede e criou uma abordagem 
de arquitetura padrão baseada nas melhores práticas da 
indústria. 

O fornecedor então desenvolveu um roteiro priorizado 
de reparação. Isso envolveu a criação de um plano para 
orçar gerar o cronograma dos esforços de reparação nos 
locais de produção do fabricante em toda a América do 
Norte.

Finalmente, o fornecedor implementou simultanea-
mente a nova infraestrutura em vários locais de produ-
ção para encurtar o cronograma do projeto. 

A implementação resultou em uma arquitetura de rede padronizada 
e mais suportável do que sua iteração anterior. Enquanto o fabricante 
estimava que, conduzindo ele mesmo o projeto, levaria de três a 
cinco anos, o fornecedor completou o projeto em apenas 18 meses.
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Como vou proteger e manter minha 
infraestrutura?

Fabricante muda para o 
suporte de TO
Um importante produtor de alimentos 
que implementou Ethernet e switches 
gerenciáveis em seu chão de fábrica lutava 
com o suporte fornecido por seu fornecedor 
tradicional de TI. O fornecedor não podia 
responder com a velocidade necessária para 
manter a produção em movimento.

Como resultado disso, o fabricante mudou 
para um fornecedor de automação para 
suporte. O novo fornecedor configurou a 
monitoração de mais de 400 switches, o que 
incluiu perfis de alarme para oito parâmetros-
chave em todos os switches. Os acordos 
do nível de serviço determinavam tempo de 
resposta de alarme de 10 minutos.

Desde que fez a mudança, o fabricante tem 
visto melhoria significativa na disponibilidade 
e diminuição nos eventos de tempo de 
parada.

Contratar uma empresa de TI tradicional para dar suporte à sua infraestrutura de 
informações pode ser arriscado, já que fornecedores de TI não têm experiência suficiente 
em ambientes industriais ou prioridades de chão de fábrica para atender os requisitos 
dos tempos rápidos de resposta que minimizam o tempo de parada. 

Mas contratar o suporte e a assessoria de fornecedores industriais que compreendem as 
necessidades e demandas dos ambientes de TO é um meio importante de dar suporte 
a aplicações mescladas de TI/TO.

A proteção certa para você
O suporte está disponível com base em suas necessidades específicas.

• Serviços de cibersegurança: na medida em que o número de ameaças à segurança 
industrial continua a crescer, é necessário analisar mais de perto os riscos para seus 
ambientes. Uma abordagem proativa da segurança cibernética industrial abrange 
toda a escala de ataque: desde a identificação de ativos críticos e proteção contra 
possíveis ameaças antes que elas aconteçam, até a detecção se-e-quando elas 
ocorrerem e até, em última análise, ter um plano de resposta e recuperação, caso uma 
ameaça se realize.

• Detecção e resposta de ameaça: além de monitorar, os serviços adicionais de 
segurança podem detectar e alertar os operadores de irregularidades e possíveis 
ameaças em tempo real. Dependendo da criticidade, a equipe pode reagir à ameaça 
com base em um plano de resposta para ajudar a reduzir o risco associado à anomalia.

• Suporte e monitoração remota: um fornecedor pode monitorar sua infraestrutura 
24/7. Se ele detectar um problema, pode notificá-lo e sugerir uma resposta ou agir 
remotamente para remediar diretamente o problema. Tempos de resposta garantidos 
podem ser incorporados ao serviço para garantir que as ações sejam tomadas em um 
intervalo de tempo predefinido.
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Vimos como o controle e a infraes-
trutura de informações correta 
podem transformar dados em 
informações. Contextualizada, 
essas informações se tornam em 
conhecimentos que melhoram 
a responsabilidade e a colabo-
ração.”

– Fornecedor de equipamentos

“

Nossos novos recursos remotos 
reduziram significativamente o 
tempo e os custos de localização 
de falhas.”

– Fornecedor de máquinas de manutenção 
de trilhos

“

Como minha infraestrutura pode aprimorar 
o desempenho de ativos e do sistema?
Suas metas podem também exigir a implementação de novos recursos relacionados à gestão de desempe-
nho de sistemas ou ativos. 

Com uma infraestrutura de informações segura e robusta, você agora tem a conectividade necessária para 
aproveitar as estratégias que podem impulsionar seu resultado final. Grandes quantidades de dados vivem 
dentro de seus ativos de produção, mas eles precisam ser transformados em informações úteis para impulsio-
nar as melhorias de desempenho. Os serviços em evolução podem ajudá-lo a fazer exatamente isso:

• Confiabilidade de ativos: atualmente os serviços combinam uma mistura de conhecimento da indústria 
e o conhecimento de controles de automação elétrica com processos de melhoria contínua, técnicas de 
confiabilidade e sistemas de inteligência de ativos para ajudar a impulsionar a produtividade da fábrica, a 
melhorar a confiabilidade dos ativos ao longo do ciclo de vida do equipamento e a aprimorar as atividades 
de manutenção.

• Manutenção preventiva: os contratos de serviço podem manter seus ativos críticos funcionando na 
melhor eficiência. Desde a identificação de falhas de sistema pendentes até a recomendação de quais 
componentes devem ser reparados ou substituídos, esses serviços podem reduzir ou eliminar os reparos 
desnecessários e os custos associados que ocorrem com a maioria dos programas de manutenção preven-
tiva baseados em tempo.

• Monitoração e análise remota: os serviços de monitoração podem reduzir o tempo médio de reparo 
(MTTR) em 76 por cento e reduzir o custo de gerir sua infraestrutura. Os serviços de análise podem ajudar 
a prever falhas de máquina, a reduzir o tempo médio entre falhas (MTBF) e a automatizar as atividades de 
manutenção para reduzir o tempo de parada em até 30 por cento.

Tais serviços também têm valor para além das melhorias de processos do dia-a-dia e resoluções de proble-
mas. Você pode utilizar o acesso às informações para otimizar suas operações maiores e transformar a forma 
de fazer negócios, reduzir a recuperação de tempo de parada, ajudar a integrar sua cadeia de fornecimento, 
projetar pedidos de materiais para reabastecer automaticamente após um determinado número ser alcança-
do ou mesmo construir painéis personalizados para visualizar os dados e ativos de produção ou a condição do 
sistema que é mais importante para suas necessidades específicas.
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Segurança como um facilitador

Para obter mais informações sobre o portfólio de serviços da Rockwell Automation, visite rok.auto/indmaintenancePT

Construa uma rede segura, robusta e pronta para o futuro para a sua Connected Enterprise

AVALIAR PROJETAR IMPLEMENTAR VALIDAR MONITORAR

Uma abordagem holística para ajudar 
você a projetar, implementar e gerir 
sua infraestrutura de rede.
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