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COMUNICADO DE IMPRENSA 

  
ElevenPaths expande seu portfólio de soluções de segurança na 

nuvem com Prisma Cloud da Palo Alto Networks 
 

● A empresa de cibersegurança da Telefónica Tech alcançou o status de Premier Public Cloud 
MSSP Partner da Palo Alto Networks 

 
 

Madrid, 12 de agosto de 2020. – ElevenPaths, empresa de segurança cibernética da Telefónica Tech, 
expandiu seus serviços de segurança em nuvem gerenciada (Cloud MSS) ao incorporar a tecnologia Prisma 
Cloud ™ da Palo Alto Networks® em sua oferta, que abrange ambientes de nuvem pública como AWS®, 
Azure® e GCP ™, cujos serviços também são fornecidos por meio da unidade Cloud da Telefónica Tech. 
Cloud MSS oferece aos clientes um serviço de segurança nativo da nuvem completo para uma adoção e 
experiência mais seguras, oferecendo equipes de segurança uma visibilidade e proteção dos ativos em 
tempo real, um controle contínuo do nível de proteção e uma resposta a incidentes. Como Prisma Cloud 
Partner (Prisma MSSP). Com experiência e competência técnica comprovada, ElevenPaths é um parceiro 
natural de segurança em nuvem que gerencia e garante a implantação bem-sucedida do Cloud MSS com 
base no Prisma Cloud e protege os dados e cargas de trabalho do cliente na AWS, Azure e GCP. 
 
Palo Alto Networks Prisma Cloud é uma plataforma de segurança nativa em nuvem (CNSP) completa que 
fornece às empresas a cobertura de segurança e conformidade de que precisam em seu portfólio de 
tecnologias, aplicativos e dados em nuvem. Garante agilidade, eficiência e acelera o desenvolvimento das 
operações de segurança e equipes de DevOps, bem como o desenvolvimento e implantação de aplicativos 
nativos da nuvem de forma segura. 
 
ElevenPaths Cloud MSS e sua equipe qualificada de segurança em nuvem i-SOC da Europa e América Latina 
utilizam o Prisma Cloud para fornecer ferramentas de proteção, detecção e resposta de ponta para seus 
clientes, onde quer que estejam. O serviço avalia os ambientes de nuvem dos clientes em tempo real em 
relação a conjuntos de regras personalizados, com base nos modelos de regras de segurança integrados da 
Prisma Cloud e conjunto de regras proprietárias ElevenPaths, para identificar potenciais riscos e prevenir 
potenciais problemas de segurança. O monitoramento contínuo de incidentes de segurança é 
supervisionado por uma série de operações direcionadas que avaliam continuamente o nível geral de 
segurança na nuvem e respondem a ameaças e incidentes de segurança.  
 
O paradigma da nuvem levanta novos desafios de segurança em todo o seu processo de implementação: 
estabelecer um sistema de segurança abrangente para manter o nível apropriado de segurança em um 
ambiente que muda tremendamente ou ser capaz de incluir segurança no pipeline de DevOps para fornecer 
uma infraestrutura e carga de trabalho seguras. A oferta de segurança em nuvem da ElevenPaths inclui 
ferramentas e serviços profissionais e gerenciados para ajudar os clientes a superar esses desafios. Cloud 
MSS concentra seus esforços em operações e resposta a ameaças desconhecidas para ajudar os clientes a 
implementar um sistema de segurança em nuvem eficaz, escalável e controlável. 
 
“Como você não pode garantir o que não pode ver, a prevenção e a detecção de riscos tornam-se um 
desafio”, afirma Alberto Sempere, diretor de marketing e produto da ElevenPaths. “Com o ElevenPaths MSS 
Cloud desenvolvido com Prisma Cloud, as equipes de TI e segurança de nossos clientes podem gastar menos 
tempo testando e avaliando seu ambiente e mais tempo evoluindo seus negócios. Este serviço ajuda os 
clientes a avaliar, compreender e automatizar melhor sua posição em segurança na nuvem.” 
 

https://pressoffice.telefonica.com/
https://www.paloaltonetworks.com/services/mssp-for-prisma-cloud
https://www.paloaltonetworks.com/services/mssp-for-prisma-cloud
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Na visão de Alex Zinin, vice-presidente de negócios de provedores de serviços mundiais, Palo Alto Networks, 
“As organizações estão cada vez mais se voltando para MSSPs para lidar com o ambiente complexo de 
ameaças a nuvens públicas, escassez de talentos técnicos e condições de negócios, mantendo os custos de 
segurança sob controle. Temos orgulho de trabalhar com a ElevenPaths na EMEA e na América Latina para 
levar o poder da Prisma Cloud a organizações e empresas em todo o mundo, ajudando a tornar cada dia 
mais seguro do que o anterior.” 
 
 
Sobre o ElevenPaths 
 
Na ElevenPaths, a companhia de cibersegurança do Grupo Telefónica, acreditamos que um mundo digital 
mais seguro é possível. Apoiamos nossos clientes com sua transformação digital, criando inovações 
disruptivas na segurança cibernética para fornecer a privacidade e a confiança necessárias em nossas vidas 
digitais diárias. 
 
Combinamos o frescor e a energia de uma startup com o conhecimento, o poder e a força de uma empresa 
de telecomunicações global para fornecer soluções inovadoras que abrangem prevenção, detecção e 
resposta a ameaças diárias em nosso mundo digital. 
 
Também trabalhamos para garantir um ambiente digital mais seguro por meio de alianças estratégicas que 
nos permitem melhorar a segurança de nossos clientes, bem como por meio de colaborações com 
organizações e entidades importantes, como Comissão Europeia, CyberThreat Alliance, ECSO, EuroPol, 
Incibe e OEA. 
 
 
Mais informaçoes:  
elevenpaths.com 
@ElevenPaths 
blog.elevenpaths.com 
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