
Perfil do cliente
Um dos 5 principais aeroportos 

do mundo

Regiã o: EMEA

90 mil funcioná rios

Objetivos e desafios
Ambientes de OT, IoT e TI diversos 

e extremamente complexos

Baixa visibilidade dos diversos sistemas 

de OT/IoT/TI e redes isoladas com alto 

volume de trá fego

Mú ltiplas integraç õ es necessá rias com 

sistemas de terceiros como, por 

exemplo, data lake/SIEM/SOC

Resultados
Visibilidade consolidada entre sistemas 

diversos e milhares de endpoints 

90% de reduç ã o no tempo para 

visibilidade dos sistemas principais do 

aeroporto

Insights em tempo real das 

vulnerabilidades e riscos de OT/IoT

Melhoria na aná lise de seguranç a graç as 

a uma integraç ã o perfeita dos dados 

operacionais com data lake, SIEM e SOC

Um dos principais 
aeroportos do mundo 
melhora a visibilidade 
e a segurança 
A soluç ã o da Nozomi Networks faz 
com que esse grande aeroporto 
visualize seus ativos, melhore a sua 
aná lise de vulnerabilidades 
e seguranç a e resolva rapidamente os 
seus riscos ciberné ticos 
e operacionais.

ESTUDO DE CASO

O Guardian trabalhou de forma inovadora e produziu 

resultados em apenas algumas horas 

O Guardian da Nozomi Networks foi escolhido apó s 

realizarmos uma disputa de prova de conceito com 

ofertas de dois outros fornecedores. Ficou claro 

rapidamente que o Guardian era capaz de atender à s 

nossas necessidades, que estavam na fase de 

identificaç ã o na nossa jornada de seguranç a de OT 

e acompanhado com um excelente suporte local. 

A aná lise de protocolos de OT foi impressionante. Sem 

nenhuma configuraç ã o ou treinamento especial, foi 

capaz de detectar as alteraç õ es comportamentais da 

má quina ao longo do tempo. A precisã o da detecç ã o de 

anomalias foi muito alta e facilmente aperfeiç oada pelo 

suporte da Nozomi e pelas equipes de seguranç a locais 

de OT.



Guardian da Nozomi Networks

O desafio:  Obter 
visibilidade em 
sistemas de OT 
e IoT diversos 
e integrar os dados 
operacionais ao 
data lake/SIEM

Os aeroportos estã o sob uma tremenda 

pressã o para proteger redes altamente 

diversas e dispersas contra ataques 

ciberné ticos e incidentes que podem gerar 

uma ruptura nos serviç os para os 

passageiros e nas operaç õ es. Embora este 

aeroporto global ainda nã o tenha sido 

obrigado diretamente a cumprir os 

regulamentos de seguranç a ciberné tica, ele 

queria estar à  altura das prá ticas 

recomendadas do setor a fim de garantir 

a seguranç a do enorme ambiente suscetível 
a ameaç as.

A proteç ã o das principais operaç õ es dos 

aeroportos exigiu a melhoria na visibilidade 

em uma combinaç ã o complexa e diversa de 

sistemas de OT e IoT com alto volume de 

endpoints e trá fego de rede. Outra 

prioridade principal era melhorar a aná lise 

de seguranç a e o processo de tomada de 

decisã o por meio da integraç ã o dos dados 

operacionais e informaç õ es de seguranç a 

com o data lake/SIEM. O aeroporto tinha 20 

sistemas separados com mais de 100 mil 

nó s e vá rios protocolos e integraç õ es com 

sistemas de terceiros. Para atingir os 

objetivos de seguranç a, o aeroporto buscou 
uma soluç ã o para visibilidade 

e seguranç a de plataforma aberta que 

pudesse ser escalonada em um ambiente 

enorme e integrar-se ao data lake. 

A solução:  
Umasolução 
altamente escalável 
que fornece 
visibilidade das 
operações principais 
e integra-se 
perfeitamente 
à infraestrutura de TI.

Em torno de 20 sensores Guardian 

e diversos Consoles de Gerenciamento 

Central (CMCs) foram implementados em 

trê s terminais, criando uma visibilidade 

unificada dos principais sistemas de OT 

e IoT do aeroporto, incluindo o Sistema de 

Gerenciamento de Edifícios, CCTV, sistema 

de emergê ncias, sistema de alarme de 

incê ndio, raio x, AirOS, sistema de manuseio 

de bagagem, sistema de sonorizaç ã o, 

sistemas de operaç ã o de portõ es 

e sistemas de bufê . A soluç ã o foi fornecida 
localmente, escalonada em um ambiente 

enorme e integrada ao data lake do 

aeroporto. 

Mesmo com diversos sistemas 

proprietá rios, a Nozomi Networks forneceu 

diagramas de fluxos de dados, que 

mostravam a comunicaç ã o entre os 

sistemas e detectavam anomalias. Graç as 

à  sua ferramenta de consulta ad hoc, 

a Nozomi Networks adicionou regras 

personalizadas para fornecer alertas 

e insights prá ticos para que o aeroporto 

pudesse mitigar os riscos ciberné ticos e as 

ameaç as operacionais antes de que 

causassem algum dano. 

A Nozomi Networks usou integraç õ es 

líderes do setor com sistemas SIEM e SOC 

para levar os dados operacionais ausentes 

e as informaç õ es de contexto para 

a infraestrutura de TI do aeroporto para 

a reduç ã o de riscos e respostas a incidentes 

mais abrangentes e mais rá pidas.

Traz a visibilidade, o gerenciamento de vulnerabilidades 
e o monitoramento de seguranç a para os sistemas 
complexos de aeroportos
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Os resultados: 
Visibilidade 
unificada em 
ambientes 
complexos 
e melhoria na 
tomada de decisões 
relacionadas 
a segurança. 

A implementaç ã o do Guardian gerou 

uma mapa interativo da visualizaç ã o da 

rede que exibia uma visã o consolidada dos 

principais sistemas do aeroporto, reduzindo 

o tempo de visibilidade em 90%. 

Ao usar a soluç ã o da Nozomi Networks, 

o cliente conseguiu normalizar os dados 
operacionais e integrá -los ao seu data lake. 

Como resultado, o cliente pô de realizar 

aná lises usando dados abrangentes para 

uma melhor tomada de decisã o. 

O aeroporto pô de garantir a seguranç a 

e melhorar os KPIs com uma soluç ã o 

escalá vel que fornece visibilidade, avalia 

vulnerabilidades, detecta malware 

e fornece alerta antecipado 

das rupturas. 

A soluç ã o da Nozomi Networks possibilitou 

a um dos 5 principais aeroportos do mundo 

gerenciar os riscos ciberné ticos ao mesmo 

tempo em que inovava e adicionava novas 

tecnologias. 

de redução 
do tempo de 
visibilidade. 
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Com a soluç ã o da Nozomi Networks você  pode proteger uma ampla gama de subsistemas 

de aeroportos com descoberta rá pida de ativos, monitoramento de seguranç a e respostas 

aceleradas a incidentes. A implementaç ã o é  prontamente personalizada para atender à s 

suas necessidades, usando uma ampla gama de dispositivos, uma aplicaç ã o SaaS, uma 

arquitetura flexível e integraç õ es com outros sistemas.

Outros exemplos de arquiteturas de implementaç ã o, que mostram o modelo Purdue ou 

componentes de nuvem, estã o disponíveis. Acesse nozominetworks.com

https://www.nozominetworks.com/


A Nozomi Networks é  o fornecedor líder de visibilidade, 

gerenciamento de vulnerabilidades e monitoramento de 

seguranç a para aeroportos. A nossa escalabilidade e opç õ es 

flexíveis de implantaç ã o fornecem uma ampla cobertura desde 

subsistemas individuais até  os maiores aeroportos internacionais 

com diversos sistemas complexos e críticos. Nó s preenchemos 

lacunas de seguranç a de OT e IoT, eliminamos pontos cegos 

e ajudamos a atender aos padrõ es corporativos e regulamentares 

de seguranç a ciberné tica. 

★★★★★

CARGO:
Infraestrutura e operaç õ es

PORTE DA EMPRESA:
US$ 1 bilhã o a US$ 3 bilhõ es

A Nozomi é muito fácil de usar e as suas informações 
podem ser integradas facilmente a um SIEM. 
Nó s usamos a Nozomi para analisar a nossa rede de OT e valorizamos muito 
o feedback do sistema e o fato de que é  um sistema muito poderoso.

Essencial para um CISO em um ambiente de OT.
A Nozomi Networks é  líder nessa á rea. Nã o se trata apenas de uma 
tecnologia de seguranç a. Trata-se de um olho bem vigilante na escuridã o 
do mundo da Tecnologia de Operaç ã o. Para mim, como gerente de 
seguranç a, é  algo essencial!!

★★★★★
CARGO:
GERENCIAMENTO DE RISCO DE 
SEGURANÇ A

PORTE DA EMPRESA:
US$ 250 milhõ es a US$ 500 milhõ es

A vantagem da 
Nozomi Networks

Mais análises dos clientes da Nozomi Networks.
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Nozomi 
Networks
A solução líder para Segurança 
e visibilidade de OT e IoT  
A Nozomi Networks acelera a transformaç ã o digital ao proteger

infraestruturas críticas globais, organizaç õ es industriais e governamentais 

contra ameaç as de seguranç a. A nossa soluç ã o proporciona visibilidade

excepcional da rede e dos ativos, detecç ã o de ameaç as e  insights para 

ambientes de OT e IoT. Os clientes confiam em nó s para minimizar os riscos 

e a complexidade ao mesmo tempo em que maximizamos a resiliê ncia 

operacional.

http://nozominetworks.com/

