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Sobre

19 bn €

Vendas 20181bn €
Investimentos R&D*
* Não inclui financiamento externo de R&D 

. 

68
Países
Presença Global

+80.000
colaboradores
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GOVERNOS

INSTITUIÇÕES

CIDADES

EMPRESAS

As grandes ambições de nossos clientes fazem o mundo girar
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Do fundo dos oceanos às imensidões do espaço e do ciberespaço

Digital Identity

and 
CyberSecurity

Space

Ground 

Transportation

Aerospace

Defence and 
Security
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Missão da Thales

de detecção

& coleta de dados

Transmissão de dados

& armazenamento

Processamento de dados

& tomanda de decisão

Ajudamos os clientes a dominar momentos decisivos, 

fornecendo a informação certa no momento certo

Digital Identity and 
CyberSecurity

Ground Transportation

Aerospace

Defence and Security

Space
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Riscos Cibernéticos

• Os sistemas ferroviário de carga, regional, linha curta, entre cidades, 

passageiros, metrô, trens de passageiros leves enfrentam os mesmos 

desafios que afetam todo o setor de transporte. Esses desafios 

geralmente estão relacionados ao fato de os sistemas de transporte 

serem cada vez mais dependentes da tecnologia da informação e 

comunicação, para uma operação mais eficiente a um custo 

menor.

• O aumento de conectividade e maior digitalização é associado 

também a um aumento no cenário de ameaças, aumentando 

continuamente sua superfície de ataque.
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Zonas e componentes de um sistema ferroviário típico

Uma abordagem bem-sucedida de Defesa exige a segmentação dos 

sistemas, é necessário estabelecer as áreas de vulnerabilidades com base 

em requisitos de segurança específicos.

Zona Corporativa

Centro de Controle de Operações

Sistemas de negócios

Sistemas de vendas e cobrança de tarifas, VPN, servidores de email, 

servidores Web, servidores de infraestrutura, etc.

Na estação na sala de equipamentos da estação:

Controle de Acesso / Detecção de Intrusão, Propaganda, Cobrança de 

tarifas, Sistema de Informação de Passageiros

CCTV
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Zonas e componentes de um sistema ferroviário típico

Zona de Segurança Operacionalmente Crítica, 
Encontraremos todos os sistemas que podem afetar seriamente as operações se 

forem atacados por criminosos cibernéticos. 

• Comunicações de voz não emergenciais, SCADA, tração de potência, sistema 

PA - Exibição de informações do passageiro, dispositivos de elevação vertical, 

bombeamento e drenagem de túneis, controlador de tráfego, estações de 

trem e equipamento na via.

Zona de incêndio / segurança de vida 
Essa zona contém qualquer sistema cuja função principal seja avisar, proteger ou 

informar em caso de emergência, incluindo:

• Painel de gerenciamento de emergência, sistemas de ventilação de 

emergência, sistemas de detecção e supressão de incêndio, detecção de 

gases, etc



9 OPEN

Zonas e componentes de um sistema ferroviário típico

Zona de segurança crítica de segurança

Contém qualquer sistema que, se atacado por criminosos e modificado, causaria 

uma ameaça imediata à vida ou à segurança, por exemplo, uma colisão ou 

descarrilamento de um trem.

• Sinalização Vital, Proteção Automática de Trens (ATP), controle de trem 

baseado em comunicações vitais (CBTC), controle de portão da plataforma.
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CyberSecurity Culture

Os sistemas ferroviários estão em operação muitos anos, lidando com uma 

vasta gama de problemas e ameaças, com um excelente registro 

confiabilidade. O desafio hoje é adicionar medidas de conscientização e 

defesa cibernética à cultura da indústria ferroviária da mesma maneira que 

a segurança foi adicionada à cultura de fabricação e transporte.
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Ameaça Real

A ameaça aos sistemas ferroviários não vem de hackers comuns, vestindo 

toca ninja, mas de quatro grupos diferentes de autores em duas categorias:

• Cibercriminosos com motivação financeira que tentam extorquir 

dinheiro, sendo o ransomware a principal ferramenta. Isso se tornou um 

modelo de negócios, com diferentes tipos de malware sendo 

desenvolvidos e vendidos ou alugados na Dark Web.

• Criminosos determinados a interromper ou danificar operações com 

motivações que não sejam econômicas, como:

Terroristas e grupos politicamente motivados

Ataques de estado

Membros internos, como funcionários descontentes ou demitidos com 

acesso aos sistemas



12 OPEN

Iniciativas para Segurança cibernética

As inciativas para a proteção de dados, e os sistemas devem ter objetivo 

efetivo e estar aderente as regulamentações, exemplo no Brasil é a LGPD, 

devem conduzir uma análise de ameaças direcionadas às infra-estruturas

ferroviárias, bem como a definição de técnicas inovadoras de detecção 

e alerta de ataques, deve ter transparência, com definição dos planos de 

mitigação e contramedidas e, finalmente, perfis de proteção para 

aplicativos de controle e sinalização ferroviária que serão entregues para 

garantir a segurança do projeto de novas infra-estruturas ferroviárias.

Documentos Importantes.

NIST - https://www.nist.gov/publications/performance-evaluation-secure-

industrial-control-system-design-railway-control-system

UK Metro - https://www.rssb.co.uk/Library/improving-industry-

performance/2016-02-cyber-security-rail-cyber-security-guidance-to-

industry.pdf

https://www.nist.gov/publications/performance-evaluation-secure-industrial-control-system-design-railway-control-system
https://www.rssb.co.uk/Library/improving-industry-performance/2016-02-cyber-security-rail-cyber-security-guidance-to-industry.pdf
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Os dados só podem ser protegidos... Se estiverem disponíveis 
somente a quem de direito.

…desenvolvendo sistemas inovadores e seguros.

AUTENTICAR
PESSOAS E 

DISPOSITIVOS

PROTEGER
AS INFORMAÇÕES 
DAS REDES E NA 

NUVEM
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Portfólio

▌ Criptografia e Gestão de Chaves

Encryption Solutions ( DB, Files, Tokenizations)

Conectores para base de dados

Gestão automatizada de chaves

Criptografia transparente

▌ HSM – ( Transacional)

▌ Criptografia de Link -10/100/1G/10G

▌ IAM + Multi-Factor Authentication
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Obrigado!

Fernando Amaury
Fernando.amaury@thalesgroup.com
+5511984380660

Linkedin: Fernando Amaury
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