
Classificação de 
Segurança de IoT
Capacitando os clientes por meio da 
rotulagem de segurança dos produtos

Você sabia?

• A segurança deve ser pensada desde o início, fazendo parte das 
decisões de design e do desenvolvimento do produto

• A segurança, assim como o software, é dinâmica, e o cenário de 
ameaças de segurança à IoT não para de crescer

• A manutenção ativa da segurança de um produto inteligente 
durante a pós-venda é uma necessidade

A Internet das coisas (Internet of Things, IoT) deu 
vida a uma geração totalmente nova de produtos 
conectados – wearables, câmeras de segurança, 
alto-falantes, carros e até mesmo torradeiras que 
se comunicam entre si e se conectam em rede. 
Conforme recursos e conexões mais inteligentes são 
adicionados, a segurança de tais sistemas é tão forte 
quanto seu elo mais fraco. 

Anteriormente, sem uma referência de segurança em 
toda a indústria ou um consenso sobre as capacidades 
básicas de proteção, não havia uma maneira fácil 
para os clientes diferenciarem produtos com base 
em sua segurança. Dessa forma, integrar a segurança 
no desenvolvimento e manutenção de produtos 
conectados não tinha um valor claro.

A Classificação de Segurança de IoT da UL é baseada 
em um consenso emergente da indústria sobre 
capacidades básicas de segurança, oferecendo uma 
avaliação diferenciada de segurança de produtos e 
selo associado. Ela possui cinco níveis de segurança, 
desde o nível mínimo até funções de segurança mais 
abrangentes.

Após completar uma avaliação de segurança, o produto 
avaliado recebe o nível de segurança alcançado – 
Bronze, Prata, Ouro, Platina, ou Diamante –, que é 
apresentado por meio da Marca Verificada UL. Essa 
Marca pode ser exibida no produto, na embalagem 
ou promovida na loja física ou no ambiente de venda 
on-line.

Incorporar a segurança como um aspecto de qualidade.
Proteger os seus clientes. Proteger a sua marca.



Benefícios

Capacitar os consumidores
Tornar a segurança do produto mais transparente e acessível aos consumidores

Diligência devida de segurança
Garantir que as capacidades mínimas de segurança sejam alcançadas

Diferenciação no mercado competitivo
Aproveitar a Classificação de Segurança de IoT para diferenciar um produto

Acompanhar tendências de mercado
Estar à frente de desenvolvimentos regulatórios e possível responsabilidade de segurança

Como funciona?

Programa de vigilância

Admissão
Avaliação de 
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inicial

Classificação de 

Segurança de IoT

Os especialistas em cibersegurança da UL utilizam seu amplo conhecimento de boas práticas, 
experiência do mundo real e objetividade independente para auxiliar de modo holístico as empresas a 
alcançar todo o seu potencial – fazendo uma conexão segura e perfeita com a Internet de Tudo.

Para mais informações sobre a solução de Classificação de Segurança de IoT da UL, envie um 
e-mail para IMSecurity@ul.com ou acesse IMS.UL.COM/IOT-SECURITY-RATING.
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