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Copyright and confidentiality

The contents of this document are proprietary and 
confidential property of Nokia. This document is 
provided subject to confidentiality obligations of the 
applicable agreement(s). 

This document is intended for use of Nokia’s customers 
and collaborators only for the purpose for which this 
document is submitted by Nokia. No part of this 
document may be reproduced or made available to the 
public or to any third party in any form or means 
without the prior written permission of Nokia. This 
document is to be used by properly trained 
professional personnel. Any use of the contents in this 
document is limited strictly to the use(s) specifically 
created in the applicable agreement(s) under which the 
document is submitted. The user of this document may 
voluntarily provide suggestions, comments or other 
feedback to Nokia in respect of the contents of this 
document ("Feedback"). 
Such Feedback may be used in Nokia products and 

related specifications or other documentation. 
Accordingly, if the user of this document gives Nokia 
Feedback on the contents of this document, Nokia may 
freely use, disclose, reproduce, license, distribute and 
otherwise commercialize the feedback in any Nokia 
product, technology, service, specification or other 
documentation. 

Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia 
reserves the right to make changes and improvements 
to any of the products and/or services described in this 
document or withdraw this document at any time 
without prior notice. 

The contents of this document are provided "as is". 
Except as required by applicable law, no warranties of 
any kind, either express or implied, including, but not 
limited to, the implied warranties of merchantability and 
fitness for a particular purpose, are made in relation to 
the accuracy, reliability or contents of this document. 

NOKIA SHALL NOT BE RESPONSIBLE IN ANY EVENT 
FOR ERRORS IN THIS DOCUMENT or for any loss of 
data or income or any special, incidental, consequential, 
indirect or direct damages howsoever caused, that 
might arise from the use of this document or any 
contents of this document. 

This document and the product(s) it describes
are protected by copyright according to the
applicable laws. 

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. 
Other product and company names mentioned herein 
may be trademarks or trade names of their respective 
owners.

Confidential
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Fatos Interessantes - 2020

Confidential

26% 34%

2X 74%
50%

Dispositivos Infectados são 
Android

Mais ataques comparados 
com mesmo período em 
2019

Trojans

Dos Malwares são para 
Celular

Representa as infecções em IOT
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Mapa online do Corona vírus usado para espalhar malware

Um gráfico interativo com o número de infecções e mortes do Coronavirus  foi usado em web sites maliciosos e spam de e-mails para 
espalhar malware que rouba senhas, apelidado de AZORult.

Um ladrão Trojan que coleta vários dados em computadores infectados.

Image: recent snapshot of the Johns Hopkins Coronavirus data map,
Available at coronavirus.jhu.edu

Image: darknet advertisement of AZORult Trojan v3.3

Risco Cibernético cresce com o despertar do COVID-19
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Ultimas ameaças virtuais relacionadas ao COVID-19
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Ultimas ameaças relacionadas ao COVID-19
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Transformação Digital traz ganhos operacionais …..
….. entretanto, também apresenta novas ameaças

• Maior eficiência operacional e 
confiabilidade

• Eficiências de Custos

• Melhoria da experiência do 
cliente

• Consciência Operacional

• Tecnologia a prova de Futuro 
e disponibilidade de longo 
prazo

Ganhos

• Crimes cibernéticos 
amplamente subestimado

• Mix de legado OT e novas 
tecnologias IP, ex. IoT

• Escassez de experiência em 
segurança, especialização e 
retenção de recursos

• Encontrar o balanço correto 
entre segurança e custo

Desafios
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Operations center

Energia 
Renovável

Clientes

Energy storage

Micro grids
Rede de Transmissão

Geração

Data center

Internet

Os riscos  estão em todos os lados e multifacetado
Conheça seu inimigo…..

Muito attackers Muitos tipos de ataques

Digitalização aumenta os riscos

Insider Terroristas GovernoCriminal Malware Back 
doors

Roubo de 
Dados 

Ataques 
Internos 

Erros Humanos
ex. configuração  

Ameaças de Insistência
Avançadas

Hacked IoT devices 
ex CCTV, sensores

Roubo de Credenciais
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75%
Das ameaças internas não 
são identificadas

75%
Das ameaças internas não 
são identificadas

81%
das violações relacionadas a 
hackers são devido a senhas 
fracas ou roubadas

Source: Verizon DBIR, Ponemon
Institute and CERT Insider Threat Center

Onde estamos
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Anatomia de uma Advanced Persistent Threat (APT)

Exemplo de uma ameça de segurança compelxa

3

1. Spear-Phishing alvejando funcionários.
2. Funcinários abrem e-mails e anexo

malicioso, infecta o terminal.
3. Attackers coletam os dados e roubam

as credecniais

Compromissã
o Inicial

Roubo de 
Credenciais

Privilégios
Escalados

Movimentaçã
o Lateral

Implantação
Malware

Ataque
Detonado

4. Usando as credenciais roubadas , 
hackers modifical configurações na
rede.

5. Bombas Malware são implantadas em 
servidores críticos. 

6. Malware é detonado, rede fica
indisponível.

7. Operadores são bloqueados, evitando
uma resposta.

8. Servidores são esvaziados prevenindo
uma restauração em tempo

Cadeia da Morte Cybernetica
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Ameaças Internas
Comuns e caras

11.45M$

Média anual de custos 
por organização

77 Dias

Tempo para identificar
e conter uma ameaça 

interna

60%

Organizações 
enfrentam mais de 
30 incidentes
internos por ano

645k$

Média de custo por 
incidente

Ameaças Internas

• Um empregado ou terceiro descuidado ou 
negligente

• Um interno malicioso ou criminoso
• Uma credencial roubada

Programa de Gerenciamento de Ameaças

• Pessoas
• Processos
• Tecnologia

Data Source: Ponemon, 2020 cost of insider threat 
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Investimentos vs ganhos
O valor da automatização e gerenciamento de acesso privilegiado

Sources: Ponemon, 2020 cost of insider threat;   Ponemon, 2019 cost of a data breach;   Ponemon, 2018 cost benefits of cyber automation 

$3.92M
Custo médio de uma violação de 

dados

279 dias
Tempo para identificar e conter 

violação de dados

+95%
Acréscimo nos custos na violação 
de dados se Automatização não 

for implementada

User behavior analytics

Privileged access management

User training & awareness

SIEM

Threat intelligence sharing

Strict 3rd party vetting procedures

Incident response management

Employee monitoring & surveillance

Network traffic intelligence

Data loss prevention

Redução de Custos oriundos da implantação de risco cibernético 
reduzindo ferramentas e atividades

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

59% 55%

Custos Operacionais Custo de Pessoal

Automatização Cibernética vai
reduzir custos

• 30% dos alarmes são 
investigados

• 72% dos alarmes 
investigados são falsos

• 54% dos alarmes legítimos 
não são investigados

• 53% do tempo é gasto na 
detecção
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“While many cyber defenses are improving in global enterprises, the number of bad actors is also growing rapidly. The breadth
and depth of cyber threats and online vulnerabilities continues to grow - especially with new Internet of Things (IoT) devices 
coming onto the market.”

Dan Lohrmann on cybersecurity & infrastructure, Government Technology magazine, Dec. 2016

Redes Elétricas e outras infraestruturas criticas em ataques

13

43% das cias de 
mineração, oleo e gás 

foram hackeadas 

MIRAI Bot DDoS attack
->1.2 milhões de IOT 

devices infectados

Global WannaCry attack
-> 200,000+ endpoints;

serviços paralisados

Perda de receitas e 
indenizações

Custos de recuperação 
e restauração

Possíveis processos 
jurídicos e multas

Danos a reputação da 
marca

Ataque a rede elétrica 
Ucraniana

-> 250,000 pessoas sem 
energia

Departamento 
Americano de energia 

hackeado 150 vezes em 
4 anos

Hackers usam vírus para 
roubar £20 MILLION de 
contas bancárias em UK

2 Telas de informação de 
voos de dois aeroportos 

Vietnamitas hackeados

Grupo Hacker Dragonfly 2.0 comprometeram 
redes OT de 2 operadoras nos US e Europe
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• Concessionárias variam amplamente na prontidão da operação da segurança Cibernética
• Operação OT e IT variam de bem coordenada a completamente independente com os times de TI e cyber 

security
– Mesmas pessoas são responsáveis pela operação diária de ameaças cyber security, reforço de politicas, complaiance, e 

auditoria para cumprir aspectos regulatórios - sobrecarregados!
– Número insuficiente de pessoal com conhecimentos em IT cyber security são envolvidos na manutenção de OT ou 

decisões operacionais.
– Times de Cyber security são responsáveis por documentar, acessar e manter os registros dos ativos de 

rede para temas regulatórios.
– Na maioria dos casos são feito de forma manual

• Obstáculos geralmente encontrados pelas Concessionárias:
– Combinação ampla e incompatível de software e hardware
– Propriedade incerta de segurança de TI corporativa vs. infraestrutura de segurança de OT

• Isolamento Air-gaped não é garantia contra vulnerabilidades de cyber- Security

Estado Atual de OT e IT Cyber Security e concessionárias de Energia Elétrica
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Onde estamos…
Security operations hoje
Configuração Manual…

… Consumo de tempo e sujeito a erros
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Security Orchestration Automation and Response  
“[SOAR] technologies support workflow management and automation, analytics
and reporting. This enables security operations teams to automate and
prioritize security operational activities and report data to inform better
business decision making.”

Gartner
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Capacitando as Operações de Segurança

• NetGuard Security 
evita que ameaças 
se materializem ao 
detectar e 
interromper 
rapidamente 
comportamentos

• Automatize tarefas 
repetitivas

• Automatize respostas do 
Sistema

• De dados de segurança 
até insights de 
segurança

• Conscientização E2E

Controles de acesso para garantir o 
acesso com menos privilégios aos 
principais sistemas operacionais, 
evitando a probabilidade de 
infecção.

.

Audit 
Compliance 
Manager As configurações de auditoria 

automática das políticas de 
entidades de rede estão corretas e 
permanecem corretas

NetGuard Security 
Management Center  

SOAR solution
Identity 
Access
Manager

NetGuard Security Applications

Security Orchestration Analytics and Response

Meça a postura e a 
conformidade, 
responda às ameaças 
antes que se tornem 
violações
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Exemplo de Ameaça Vector
Acesso não autorizado via infraestrutura OT – sem proteção NOKIA

switch
router

OT Network

hardened

IT Network

Admins

Trafego permitido  

Attacker

X

Break-in ExpandLatch-on

1

1 Hacker tenta entrar na reder mas 
é bloqueado

2

2 Hacker usa “brut force” para 
entrar no switch

3 Hacker toma controle da switch

4 Hacker ataca a rede toda
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Exemplo de Ameaça Vector
Acesso não autorizado via infraestrutura OT– com proteção NOKIA

switch
router

OT Network

hardened

IT Network

Admins

Trafego permitido

Attacker

X
1

1 Hacker tenta entrar na rede mas é 
bloqueado 

2

2 Hacker usa “brute force” para 
entrar na switch

NetGuard
Security 
Center

!
Alarme

Detectado
Incidente 

de Segurança
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Controle de Acesso
Definição do Problema

Ameaças de Segurança

 Muitos pontos de acesso 
na rede (quem fez o quê e 
quando?)

 Rede Multivendor 
 Multiple NMS a/o EMS
 Acesso Direto (bypass 

NMS) é uma prática 
comum

 Compartilhamento de 
contas de usuários

 Senhas fracas
 Não há traços de auditoria 

l
 Políticas de segurança e 

funcionalidades não 
alinhadas

Gerenciamento da rede

Operação da Rede

LAN/WAN/SDN/Wireless/Cloud

Acesso direto GUI / CLI Access to NE
com a conta do usuário

Direct GUI / CLI Access to NE with
shared Service User accounts

Ferramentas 
compartilhadas utilizando 

as mesmas contas de 
usuário.

Acesso Remoto de 
ferramentas de terceiros

Local 3rd

party Tools

Terceiros

VPN
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Benefícios

 Segurança centralizada 
para: Engenheiros, 
Fornecedores, Maquinas

 Credenciais centralizadas 
para todos NMSs e 
provedores

 Contas não são 
compartilhadas

 Rotação automática de 
senhas

 Auditoria complete 
centralizada (CLI, vídeo)

 Compliance

Identity Access Management
Acesso único controlado e harmonizado: IT/OT/Cloud

Gerenciamento de rede

LAN/WAN/SDN/Wireless/Cloud

NIAM 
M2M

Terceiros

VPN

Ferramenta de acesso 
remoto de terceiros

Ferramentas 
locais de 
terceiros

NetGuard Identity Access Manager

Operação de rede
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Overview da solução
NetGuard Identity Access Management 

NetGuard Identity Access 
Management 

Terminal
Server

User
Authentication

System
Administration

User security & 
Roles

NE Security

Session
Broker

DB
File

Server

Adapters
SSH

Adapters
CLI

Adapters
specific

Cooperate
SSO

Client
SW

Admin

NO Direct
Access !

SSH/Telnet/H
TTP SW
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Monitoramento da sessão
NetGuard Identity Access Management 
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Controle de Configuração
Definição do Problema

Gerenciamento de rede

LAN/WAN/SDN/Wireless/Cloud

Terceiros

VPN

Desafio
As redes aeroportuárias são 
complexas. Mesmo pequenos 
aeroportos já podem ter mais 
de 10.000 parâmetros para 
controlar

• Como assegurar que toda a 
configuração da rede este 
correta?

• Como proteger minha rede 
para aqueles que obtiveram 
acesso a contas privilegiadas e 
são capazes de se mover 
lateralmente?

• Como proteger minha rede de 
configurações equivocadas que 
podem gerar downtime e 
atrasos num aeroporto?

Operação da rede

Ferramenta de acesso 
remoto de terceiros

Ferramentas 
locais de 
terceiros
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NetGuard Audit Compliance Manager (ACM)
Controle de Configuração

Gerenciamento de rede

LAN/WAN/SDN/Wireless/Cloud

Terceiros

VPN

Motivadores de negócios
• Sistemas vulneráveis com 

segurança ”relaxada”) 
desvio de configuração ao 
longo do tempo)

• Conformidade regulatória

• Processos manuais lentos e 
caros para manter os 
sistemas em conformidade

Permite:
• Auditoria de reforço de 

segurança Descobrimen
to e manipulação da configuração dos 
elementos de rede

• Compliance com padrões 
internacionais de 
Auditoria

• Auditoria de 
mudanças Osomnete as 
mudanças planejadas são 
implementadas

Audit Compliance 
Manager !

Alarm
Detect

Operação de rede

Ferramenta de acesso 
remoto de terceiros

Ferramentas 
locais de 
terceiros
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NOKIA Audit Compliance Manager

Ameaças: 
• Como detector anomalias / e 

back doors nas 
configurações? 

• Como garantir a integridade 
da configuração? 

• Como avaliar isso em tempo 
quase real? 

Mitigação de gerenciamento de 
conformidade de Auditoria: 
• Garante a integridade da 

configuração do Sistema
• Fornece uma visão geral da 

rede em tempo quase real
• Detecte quaisquer anomalia 

em qualquer configuração de 
elemento de rede

Network 
Element

Network Resource Snapshot

Gold
Standards

NetGuard Audit Compliance Manager

Audits

Multi-vendor Physical/virtual 
Network Elements

AgentAdapter Library

Assure Network Security 
Configuration compliance

NetGuard Data 
Storage
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Ameaças mudando para infraestrutura crítica, TI e redes OT
Serviços públicos, Transporte e Grandes Empresas

Ataques podem causar grande impacto econômico, ameaças à segurança pública e até levar a perda de vidas. 

Insider e aquisição de credencialEnergia
• Novos modelos de 

negócios, e.g. atrás 
dos serviços de 
medição

• Redes SCADA 
chegando online

• Medidores 
inteligentes e reders
inteligentes

Transporte
• Novos aplicativos 

para monitorar e 
controlar sistemas

• IoT

• Melhorias na 
experiência do 
consumidor

LE
• Cloudification

• Diversidade de 
tecnologia

Insider e aquisição credencial

Vulnerabilidades de config.

DDoS

Ameaças persistentes

MalwareSegurança 
Pública

• Modernização da rede
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Ameaças IoT 
Interrupção do Serviço

• Desabilitar câmeras de 
segurança

• Tirar semáforos de serviço

Acesso a Informação

• Rastreamento de localização 
do dispositivo IoT

• Roubo de informação sensível

Sabotagem e Destruição 
do sistema

• Roubo de dispositivos
• Roubo de SIM card

Ganhar Controle do 
Sistema

• Virar membro do  Botnet
• Gerar e-mail spam
• Executar DDoS de Things
• Efetuar mineração de bitcoin
• Obter acesso a áreas 

protegidas

Manipulação do Sistema

• Fornecer informações erradas 
do sensor

• Mostrar dados errados
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Desafios de Segurança IoT 
Longo tempo de vida de dispositivos IoT

Seguro hoje mas não no futuro.

Signaling Storms
Dispositivo IoT footprint é dimensionado para ser baixo

Dispositivo IoT mal conservados
Usuários realmente se importam, contanto que funcione?

Desafios de 
Segurança?!

Antivírus não disponíveis
Muitos dispositivos por pessoas, HW Limitado
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Operação típica de botnet

Três aspectos da atividade

1. Scanning:
Dispositivos infectados (bots) 
fazem a varredura na 
Internet em busca de vítimas 
adicionais

2. Infecção:
O malware bot é carregado 
no dispositivo, tornando-o 
parte do botnet

3. Ataque:
O botnet é instruído por seu 
servidor de comando e 
controle para lançar ataques 
DDoS específicos ou lançar 
outra atividade maliciosa

DDoS for hire 
user

Bot master

Malware 
loader

Report server

Command 
and control

DDos victim

Scanning internet 
for new nodes

2

2

Attack traffic

3 3

3

2

Botnet
nodes

1
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Nokia approach to IoT security

Threat 
Intelligence 
Data

Security 
Analytics/
Correlation

Security 
Workflow 
Orchestration

Cyber
Playbooks

NetGuard Security Management Center

IMPACT IoT 
platform

NetGuard 
Certificate 
Manager

NetGuard 
Endpoint 
Security

4 Monitorar, correlacionar e relatar; 
automatizar respostas rápidas a 
ameaças

1
IoT endpoint de 
descoberta e 
gerenciamento 

2
Autenticação e 
criptografia 
seguras

3
IoT endpoint de 
análise de 
comportamento e 
anomalias

Possíveis Ações:

• Lock and Wipe

• Sanitize/Quarantine

• Roll-Back of “golden-config”

• Over-The-Air update

• Informar a Service-Unit

• Shut down
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Detecção e proteção de anomalias IOT baseadas em rede
IoT Security Solution

Gerenciar endpoints
para estabelecer 
confiança
Usando as práticas 
recomendadas da indústria 
(autenticação de duas vias; 
entrega de software 
assinado de fonte confiável 
para garantir a 
autenticidade; certificados; 
chaves; criptografia

IoT Platform NetGuard Endpoint Security 

NetGuard Certificate
Manager 

NetGuard Security 
Management (SOAR)

Aplicações Nokia, de parceiros e 
de terceiros

1
Endpoint profiling

Alertar e mitigar 
qualquer desvio, por 
exemplo enviar SMS, 
atualização de firmware 
ou redução de tráfego3

Connected Devices

Device
management link Data link analyze Analise o tráfego 

padronizar e detectar 
anomalias usando 
análises de IA

2

inform

Customer confidential
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SUB HOUSEHOLD

BRAS

NES-ARC (Alert Reporting Cluster)
- Sig hit event aggregation
- NGES-ARC DB storage
- Sub management function (IP assignment tracking, opt-in, etc.)
- Notification (email, SMS)
- Security analytic portal (for admin)
- Sub-facing portal (for subscriber)

RADIUS/DHCP 
servers

RADIUS/DHCP 
traffic from edge 

network

Public 
Internet

Peering links

Edge
router

traffic
of subscribers

Copy of RADIUS 
accounting or 

DHCP messages

SITE 1

SITE 2

SITE N

Sig hit events

NES-NIDS

Notification 
(Email, SMS 
notification)

Edge
router

Backbone
router

Backbone
router

Peering
routerBRAS

SUB HOUSEHOLD

Assuming sub mgmt is done using in-
network AAA monitoring (alternative 

is to use API)

One or more NES-NIDS at 
each of the peering sites 

Mirror upstream traffic using passive 
or aggregation tap

NGES-NIDS

Netguard EndPoint Security 
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Desafio de identidade em IoT

Confidential

É necessária uma identidade única confiável

Diversificação de 
identificadores de 
dispositivos

1

Vários Padrões

3

Múltiplas identidades

2
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Highlights – Nokia NetGuard Certificate Manager
Meets and exceeds the features on CMS

<Change information classification in footer>

Multi-technology Support

• Macro eNB
• Small Cells 

(micro/pico/femto)
• Internet of Things (IOT) 

devices, M2M
• Identity management

IOT with Multi-vendor
• Ericsson
• Samsung
• Huawei 
• ZTE

Multi-protocol Support

• CMP V1/V2
• SCEP
• OCSP
• LDAP, HTTP
• RESTful API

Multi-tenancy,
HA, GR and 

SON/PNP 
support

Multiple deployment models

• Offline CA import
• CA/RA Split
• Dedicated PKI

Industry leading Security architecture
• Secure architecture with FE/BE split
• Dual Admin (four eye concept)
• Strong encryption upto 8192 bits cert 

keys, Elliptic curve keys
• Built in or Network based HSM
• Telco Grade Availability 99.999%
• Built in DOS protection and basic 

firewalling

NetGuard
Certificate 
Manager

Highly scalable
(100M+)

3GPP standard-based ecosystem

• TS 33.310, TS33.320
• TS 33.401
• X.509 and multiple RFCs
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Portal dedicado para cada caso de uso de negócios
NetGuard End Point Security 

Mobile data 
network

Enterprise-A 
admin

Enterprise-B 
admin

Enterprise-C 
admin

MNO sec admin

Configure o limite da empresa 
com base a

APN e/ou lista de IMSI 

Enterprise-B sub

Implantação para capturar 
toda a footprint de tráfego 

móvel
1

2

Configuração de Relatórios e 
alertas 3

NES-NIDS

NES-ARC (database & UI)

Access Control with 
LDAP based privilege integration

Enterprise-A Enterprise-B

Enterprise-C
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Nokia’s cyber security offering
E2E security for critical networks

Security Operations

Network Security

Security Services

IP/MPLS

Encryption
IPSec
Firewalls
DDoS (Deepfield)

Optical

Layer 1 transport 
encryption
Centralized key 
management

Radio & core 

Radio encryption
IMS encryption
SIM based 
authentication

Cloud & SDN

Virtual Security 
Services (Nuage)
Virtual firewall

• Vulnerability assessment and penetration testing 

• Solution validation and security consulting services

• Managed security service for multi-vendor networks

• Multi-vendor Automated security 
operations, analytics and reporting (SOAR)

In depth 
E2E security 
expertise for 

mission critical 
networks
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NOKIA´S COMMITMENT TO SECURITY

NOKIA Security

Product Security
DFSEC*

Security EcosystemSecurity
Business line

Security Services
(design, deploy, commissioning, assessment & consulting)

Bell Labs transformation consultancy
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Endpoint Security
Network based malware, 
botnet and threat detection & 
digital identity authentication 
of endpoints

Network Security
Pervasive infrastructure 
protection against external 
attacks and malicious intrusion

Security Operations
Monitors, controls and 
orchestrates to perform 
proactive actions with 
machine-learning analytics

NOKIA Security Portfolio Domains
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NetGuard

Endpoint
Security

Network
Security

Security 
Operations

Nokia’s NetGuard Solution Family 

Security Management Center

Identity Access Manager

Audit Compliance Manager DDoS Protection

Certificate Manager

Virtual Firewall

Endpoint Security

Security services
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Nokia Security Lab

ANÁLISE 
AVANÇADA 

DE AMEAÇAS

PESQUISA
E PUBLICAÇÕES

DESENVOLVIMENT
O DE REGRAS DE 

DETECÇÃO

PERSONALIZADO
VERIFICAÇÃO DE 

REGRAS E 
DETECÇÃO
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Want to find out more?

https://networks.nokia.com/power-utilities/cyber-security

Check out Energy Innovation Center:
https://networks.nokia.com/solutions/smart-grid


