
SOLUÇÕES DE EPP E EDR

Os endpoints são o alvo favorito dos hackers porque incluem muitas vulnerabilidades conhecidas para serem exploradas e versões de software que costumam estar 
desatualizadas. Com frequência, esses dispositivos acessam a Internet sem a proteção do perímetro corporativo. Além disso, há o risco de os funcionários, sem querer, 
abrirem uma brecha para que os hackers entrem nas redes e nos endpoints corporativos. Por isso, empresas de todos os tamanhos precisam implementar  
uma segurança de endpoints poderosa que inclui a Proteção de Endpoints (EPP) integrada a tecnologias avançadas de Detecção e Resposta de Endpoints (EDR).

A plataforma de Segurança de Endpoint da WatchGuard oferece proteção máxima com o mínimo de complexidade, eliminando as suposições na segurança  
de endpoints. Nossos produtos e serviços de segurança centrados no cliente oferecem abordagens avançadas à EPP e à EDR com um pacote completo de ferramentas 
e operações que protegem pessoas, dispositivos e redes contra sites maliciosos, malware, spam e outros ataques direcionados. Nossos produtos EPDR e EDR incluem 
processos exclusivos, automatizados e baseados em IA, além de serviços de investigação coordenados por analistas. Assim, fornecem serviços de threat hunting  
e 100% de classificação, certificando a legitimidade e a segurança de todos os aplicativos em execução – algo essencial para toda empresa que implementa  
um modelo de segurança zero-trust. 

Segurança de Endpoints da WatchGuard 
Proteção Extensível para Prevenção, Detecção e Resposta a Ameaças Avançadas

WatchGuard® Technologies, Inc.

Bom ou Mau – Saiba Quem é Quem  
Com 100% de Confiança
A maioria dos produtos de segurança de endpoints bloqueia o que  
é reconhecidamente mau, investiga o que é suspeito e permite o que  
é desconhecido. Dessa forma, os malwares que se transformam rapidamente 
passam despercebidos pelas defesas junto com outros tipos de tráfego 
desconhecido.  Os produtos EDR e EPDR da WatchGuard são diferentes porque 
contam com um Serviço de Aplicação Zero-Trust. Essa ferramenta classifica 
100% dos executáveis ao analisar todos os processos e aplicativos suspeitos 
e desconhecidos usando algoritmos especiais de machine learning na nossa 
plataforma em nuvem e consultando nossos técnicos no laboratório, quando 
necessário. Consequentemente, todos os executáveis são classificados  
como goodware ou malware para que os clientes recebam apenas alertas 
confirmados. Além disso, as empresas podem contar com a melhor proteção,  
que é proporcionada pela resposta padrão de proibição de um modelo zero-trust. 

Localize Ameaças Ocultas sem Aumentar a Equipe
Em geral, o processo de threat hunting requer funcionários altamente qualificados 
e consome muitas horas de trabalho para a detecção de possíveis ataques  
e o retorno de informações sobre como resolvê-los. Nossas soluções avançadas 
de EDR oferecem um serviço de threat hunting. Isso significa que nossos analistas 
de segurança monitoram o ambiente dos endpoints do cliente e fornecem 
informações sobre possíveis ataques em andamento, como análise da causa raiz, 
anomalias detectadas, insights de TI relevantes e possíveis planos de redução  
da superfície de ataque. Este é um recurso padrão que vem com nossos produtos 
WatchGuard EDR e WatchGuard EPDR e evita que as empresas tenham que alocar 
tempo e energia para a equipe de TI na investigação de endpoints infectados.

Gerenciamento Intuitivo e Baseado em Nuvem
Empresas com recursos limitados de TI e segurança se beneficiam do  
WatchGuard Cloud. A plataforma de gerenciamento baseada em nuvem facilita  
a implementação, a configuração e o gerenciamento dos produtos de segurança 
de endpoint. A tecnologia fornece proteção e comunicação em tempo real com  
os endpoints, incluindo nosso mecanismo de segurança, as assinaturas  
e os recursos de filtragem de URL, que permitem aos usuários enviar tarefas  
e configurações a milhares de computadores dentro de segundos. Com  
o WatchGuard Cloud, você também pode gerenciar todo o portfólio usando 
um painel único, o que diminui os custos com infraestrutura e reduz o tempo 
dedicado à geração de relatórios e às tarefas operacionais. 

Amplie os Recursos de Segurança, Visibilidade e 
Operações
Há módulos opcionais disponíveis para todos os produtos de segurança EPP 
e EDR. Adicione o Patch Management para gerenciar de maneira centralizada 
atualizações e patches de aplicativos de terceiros e softwares sem suporte (EOL). 
Implemente o Full Encryption para criptografar e descriptografar informações dos 
endpoint. Aposte em nossa Advanced Reporting Tool para gerenciar inteligência 
de segurança e localizar ataques e comportamentos incomuns. Além disso, inclua 
o Data Control para descobrir, classificar, auditar e monitorar dados pessoais não 
estruturados armazenados em endpoints. O SIEM Feeder oferece uma nova fonte 
de informações essenciais que monitora todos os processos em execução nos 
seus dispositivos. Já o Systems Management, nossa ferramenta de RMM, gerencia, 
monitora e mantém toda a sua infraestrutura de TI.
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WatchGuard EDR e WatchGuard EDPR 
• Use uma proteção poderosa de Detecção e Resposta de Endpoints (EDR) para 

proteger sua empresa contra ataques de dia zero, ransomware, cryptojacking  
e outros ataques direcionados avançados, usando modelos novos e emergentes 
de IA com machine learning e deep learning.

•  Escolha entre as opções apenas EDR (WatchGuard EDR) e EPP + EDR 
(WatchGuard EPDR).

 Obtenha 100% de classificação com o Serviço de Aplicação Zero-Trust, criando  
o tipo de resposta necessária para a implantação de um modelo zero-trust. 

 Aumente o aproveitamento e a eficiência da equipe com os insights do Serviço 
de Busca de Ameaças.

• Implemente a segurança de endpoint completa com WatchGuard EPDR,  
que inclui todos os benefícios de nosso produto WatchGuard Detecção e 
Resposta de Endpoints e da Proteção de Endpoints em um único pacote.

EPP da WatchGuard
•  Protege endpoints de vírus, malware, spyware e phishing com assinaturas, 

cache local e até mesmo nossos próprios feeds de inteligência proprietários 
derivados do malware detectado anteriormente de WatchGuard EDR e 
WatchGuard EPDR.

• A WatchGuard foi desenvolvida para organizações com suporte a diferentes 
dispositivos. O WatchGuard EPP centraliza antivírus de última geração  
para todos os seus desktops, laptops e servidores Windows, macOS e Linux,  
além dos principais sistemas de virtualização e dispositivos Android & iOS. 
Nossas soluções permitem que as organizações gerenciem de maneira 
centralizada a segurança e a confidencialidade dos dados armazenados em 
smartphonese tablets Android & iOS.

• Localize explorações de dia zero por meio da heurística comportamental  
e de indicadores conhecidos de ataque como “regras contextuais”.

Módulos de Segurança Adicionais
Acrescente módulos opcionais disponíveis para todos os produtos de segurança 
EPP e EDR:

WatchGuard Patch Management

O WatchGuard Patch Management é uma solução que gerencia centralmente 
atualizações e patches, tanto para sistemas operacionais quando para centenas de 
aplicativos de terceiros e softwares sem suporte (EOL).

WatchGuard Full Encryption

O WatchGuard Full Encryption usa a tecnologia BitLocker da Microsoft para 
criptografar e descriptografar informações dos endpoints com gerenciamento 
central das chaves de recuperação da nossa plataforma de gerenciamento 
baseada em nuvem.

Expanda a proteção com mais módulos opcionais, disponíveis somente para 
produtos WatchGuard EPDR e WatchGuard EDR:

WatchGuard Advanced Reporting Tool

A WatchGuard Advanced Reporting Tool gera automaticamente inteligência de 
segurança e oferece ferramentas para identificar ataques e comportamentos 
incomuns, além de fazer a detecção interna do uso indevido da rede corporativa.

WatchGuard Data Control*

O WatchGuard Data Control* descobre, classifica, audita e monitora dados 
pessoais não estruturados armazenados em endpoints e servidores durante todo 
o ciclo de vida.

*O Data Control está disponível nos seguintes países: Espanha, Alemanha, Reino 
Unido, Suécia, França, Itália, Portugal, Holanda, Finlândia, Dinamarca, Suíça, 
Noruega, Áustria, Bélgica, Hungria e Irlanda.

WatchGuard SIEMFeeder

O WatchGuard SIEMFeeder oferece uma nova fonte de informações essenciais 
para a inteligência de segurança de todos os processos em execução nos seus 
dispositivos, fornecendo monitoramento contínuo.

WatchGuard DNSWatchGO

O WatchGuard DNSWatchGO oferece proteção no nível do DNS e uma filtragem 
de conteúdo que protege as empresas contra phishing, ransomware e outros 
ataques, até mesmo quando os usuários estão fora da rede, sem necessidade de 
VPN.
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Motivos para Atualizar a Segurança

1.  Com a expansão das políticas de trabalho remoto,  
é importante reforçar a proteção dos funcionários realocados.
O WatchGuard Passport inclui WatchGuard EPDR, WatchGuard DNSWatchGO  
e WatchGuard AuthPoint para autenticação multifator. Essas soluções combinadas 
fornecem proteção para os usuários contra a maior variedade de ameaças. Além  
de oferecer a segurança de endpoints, elas protegem os recursos da empresa contra 
infiltrações resultantes de roubo ou perda de credenciais de funcionários – um vetor  
de ataque utilizado em algumas das maiores violações de que se tem notícia.

2.  Recupere-se após um ataque ou a descoberta de um malware latente nos endpoints ou em redes corporativas, 
quando o malware tiver origem em um endpoint.  
Empresas nessa situação estão cientes de que certamente são possíveis alvos de hackers e de que o nível atual de proteção não é suficiente.  Conforme a proteção 
avançada do WatchGuard EPDR evoluiu com o Serviço de Aplicação Zero-Trust e o Serviço de Threat Hunting, o número de ataques baseados em malware que 
nossa equipe de suporte investigou / corrigiu tendeu a quase zero - o que significa que nossos clientes não estão enfrentando eles. Além disso, o produto oferece 
visibilidade e ferramentas de gerenciamento para aumentar a produtividade de uma equipe de TI sobrecarregada, fornecendo o que é necessário para impedir 
ataques repetidos e correções de alto custo.

3.  Acrescente EDR a uma solução antivírus existente  
como um investimento planejado em segurança. 
Essas empresas compreendem os riscos à segurança presentes nos endpoints e implantaram 
um produto antivírus. Porém, também perceberam que precisavam de uma solução de EDR 
para ficar um passo à frente dos hackers. Não há necessidade de esperar pela renovação do 
contrato AV; nossa solução WatchGuard EDR se sobrepõe a uma implantação do AV existente 
para que os clientes possam se beneficiar rapidamente de nossa abordagem avançada  
e diferenciada.

4.  Faça um upgrade a partir de um antivírus para endpoint  
grátis ou de nível comercial.  
Às vezes, empresas pequenas ou com poucos dispositivos que saem do perímetro da rede 
confiam em um perfil de risco reduzido e, consequentemente, adiam os investimentos em 
segurança. No entanto, o mundo está mudando e, à medida que as empresas ficam mais 
expostas e precisam atender a regulamentos de privacidade e segurança de dados mais 
rígidos, elas mudam para uma solução de nível empresarial como o produto WatchGuard 
EPP. Nosso produto oferece uma prevenção eficiente baseada em assinaturas (incluindo 
as assinaturas de malware detectadas na nossa base instalada) e também em análise 
comportamental e filtragem do conteúdo da web. Isso torna a EPP uma opção inteligente  
e preparada para o futuro, já que a plataforma cresce junto com a empresa.

Solução Recomendada:  WatchGuard Passport

Solução Recomendada: WatchGuard EDR

Solução Recomendada: WatchGuard EPP

Solução Recomendada:  WatchGuard EPDR 



Saiba mais
Para conhecer mais detalhes, converse com um revendedor autorizado da WatchGuard ou acesse https://www.watchguard.com/br.
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Este documento não oferece nenhuma garantia explícita nem implícita. Todas as especificações estão sujeitas a alterações. Funcionalidades, recursos ou produtos futuros esperados serão fornecidos 
quando e se disponíveis. ©2022 WatchGuard Technologies, Inc. Todos os direitos reservados. WatchGuard, o logotipo da WatchGuard e AuthPoint são marcas comerciais ou registradas da WatchGuard 
Technologies, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Peça nº WGCE67476_032222

Sobre a WatchGuard
A WatchGuard® Technologies, Inc. é líder global em segurança de rede, segurança de endpoints, Wi-Fi Seguro, autenticação multifator e inteligência de rede. Os premiados 
produtos e serviços da empresa são adotados em todo o mundo por mais de 18.000 revendedores de segurança parceiros e prestadores de serviços para proteger mais de 
250.000 clientes. Nossa missão é tornar a segurança corporativa simples e acessível a organizações de todos os tipos e tamanhos, o que faz da WatchGuard a solução ideal 
para empresas de médio porte e distribuídas. A WatchGuard tem sede em Seattle, Washington, EUA, com escritórios na América do Norte, na Europa, na América Latina  
e na região do Pacífico. Para saber mais, acesse WatchGuard.com/br.

• Conecte-se em tempo real para distribuir tarefas  
a milhares de dispositivos em segundos 

• Gerencie todos os produtos com a marca 
WatchGuard a partir de um único console

• Visualize dispositivos em várias plataformas de 
endpoints, como Windows, Linux, macOS, iOS  
e Android

WatchGuard Cloud

PORTFÓLIO WATCHGUARD

Segurança de Rede
As soluções de segurança de rede da 

WatchGuard foram projetadas desde  

o início para oferecer implantação, uso 

e gerenciamento simplificados – com 

o maior nível de segurança possível. 

O foco da nossa abordagem exclusiva 

à segurança de rede é oferecer a 

melhor proteção da categoria, de nível 

corporativo, para qualquer organização, 

independentemente do tamanho ou do 

conhecimento técnico.

Autenticação Multifator
O WatchGuard AuthPoint® é a solução 

certa para preencher a lacuna da 

segurança baseada em senhas por meio 

da autenticação multifator em uma 

plataforma na nuvem fácil de usar.  

A abordagem exclusiva da WatchGuard 

acrescenta o “DNA do telefone celular” 

como um fator de identificação para 

assegurar que somente a pessoa correta 

tenha acesso a redes confidenciais  

e a aplicativos em nuvem.

Wi-Fi Seguro na Nuvem
A solução Wi-Fi Seguro da WatchGuard, 

revolucionária no mercado de hoje,  

foi projetada para oferecer um espaço 

aéreo seguro e protegido para ambientes 

de Wi-Fi, ao mesmo tempo em que 

elimina dores de cabeça administrativas  

e reduz muito o custo. Com ferramentas 

de envolvimento expansivas e visibilidade 

da análise do negócio, a tecnologia 

oferece a vantagem competitiva 

necessária para que as empresas  

tenham sucesso.

Segurança de Endpoint
A Segurança de Endpoint da WatchGuard 

oferece um portfólio avançado e nativo 

da nuvem que protege todo tipo de 

empresa contra ataques cibernéticos 

atuais e futuros. A principal solução,  

a EPDR da WatchGuard, tem tecnologia 

de inteligência artificial e melhora 

imediatamente a postura de segurança 

das organizações. O produto combina 

recursos de Proteção de Endpoints (EPP)  

e Detecção e Resposta (EDR) com Serviços 

de Aplicação Zero Trust e Busca  

de Ameaças.
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