
AUTENTICAÇÃO DE MÚLTIPLOS FATORES 

Usar credenciais roubadas para violar recursos de rede é a tática número 1 dos hackers.* Ao exigir mais uma prova de identidade, além de uma senha simples, 

a autenticação de múltiplos fatores é a medida de segurança mais importante a proteger sua empresa.

A solução exclusiva de autenticação de múltiplos fatores (MFA) da WatchGuard não só reduz a probabilidade de interrupções de rede e violações de dados devido 

a credenciais roubadas ou inseguras como também funciona inteiramente na nuvem para facilitar a configuração e o gerenciamento. E mais, o AuthPoint® vai além 

do método tradicional de autenticação de dois fatores (2FA) ao incorporar modos inovadores de identificar usuários, como o DNA de dispositivos móveis. Com 

nosso grande ecossistema de integrações com aplicativos de terceiros, você pode implementar a proteção de maneira consistente entre redes, VPNs e aplicativos 

na nuvem, onde quer que seja preciso. Até mesmo usuários não técnicos acham que o aplicativo móvel AuthPoint é conveniente e fácil de usar. Basicamente, 

o WatchGuard AuthPoint é a solução certa no momento certo para que a autenticação de múltiplos fatores seja uma realidade para empresas que precisam se 

proteger urgentemente contra ataques.

AuthPoint 
Autenticação simples e poderosa

WatchGuard® Technologies, Inc.

Proteção de MFA eficiente com  
DNA de dispositivos móveis
A autenticação de múltiplos fatores exige que os usuários forneçam informa-

ções que já conhecem (nome de usuário e senha) e informações de algo que já 

possuem, além de outros fatores que podem ser associados ao indivíduo. O Au-

thPoint oferece um produto de MFA altamente seguro que usa uma mensagem 

por push, um código QR ou uma senha de uso único (OTP, na sigla em inglês). 

Nosso DNA de dispositivos móveis faz a correspondência com o telefone do 

usuário autorizado ao conceder acesso a sistemas e aplicativos. Portanto, o 

invasor que clonar o dispositivo de um usuário na tentativa de acessar um siste-

ma protegido será bloqueado, já que o DNA do dispositivo seria diferente. 

Aplicativo móvel AuthPoint fácil de usar
O aplicativo móvel AuthPoint da WatchGuard permite que os usuários façam 

autenticações direto no celular! Esqueça as chaves com sensores magnéticos 

ou os dispositivos USB. Em vez disso, instale e ative o aplicativo AuthPoint 

em questão de segundos e use-o para fazer autenticações por meio de um 

smartphone. O aplicativo permite uma autenticação rápida, por meio de 

mensagens push, além de uma autenticação off-line que usa códigos QR com 

a câmera do celular. O aplicativo está disponível em 13 idiomas para download 

gratuito na AppStore e no Google Play.

Ampla cobertura com SSO na Web
Você não precisa mais se preocupar em lembrar várias senhas complexas. O 

logon único seguro (SSO) do AuthPoint acelera e facilita o login. O ecossistema 

da WatchGuard inclui dezenas de integrações terceirizadas com o AuthPoint, 

permitindo que as empresas exijam autenticação antes que o usuário acesse 

aplicativos na nuvem, VPNs e redes confidenciais. O AuthPoint oferece suporte 

ao padrão Security Assertion Markup Language (SAML), permitindo que os 

usuários façam login uma vez para acessar todos os aplicativos e serviços. Além 

disso, o recurso de login seguro oferece autenticação on-line e off-line para 

Windows e Mac usando o aplicativo AuthPoint. 

Um serviço baseado em nuvem com baixo TCO
Empresas com recursos limitados de TI e segurança se beneficiam de uma 

proteção de MFA que é fácil de implementar e gerenciar pela nuvem. O 

AuthPoint funciona na plataforma do WatchGuard Cloud e está disponível onde 

quer que você esteja. Não é preciso instalar software, nem agendar atualizações 

ou gerenciar patches. Além disso, a plataforma acomoda com facilidade uma 

única visualização global de conta ou diversas contas independentes, para 

que empresas distribuídas e fornecedores de serviços gerenciados possam 

visualizar apenas os dados relevantes para suas funções.

Vendas da América do Norte:  1.800.734.9905  •  Vendas internacionais:  1.206.613.0895   •  Web:  www.watchguard.com

*Relatório de Investigações de Violação de Dados de 2018 da Verizon



Ambientes e aplicativos em nuvem
Opções de autenticação múltipla
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WatchGuard Cloud

Autenticação baseada em risco
Locais Seguros

Segurança do Dispositivo
DNA do dispositivo móvel

Plataforma do WatchGuard Cloud 
• Gerenciamento 100% baseado em nuvem

• Alocação e ativação de autenticador

• Políticas de autenticação com base em grupos e recursos

• Registros e relatórios

• Acesso com base em função

• Interface de usuário intuitiva e atraente

Aplicativo móvel AuthPoint
• Três métodos de autenticação em um: 

 1.  Mensagens push

 2.  Senhas de uso único

 3.  Códigos QR quando off-line

• Autenticador para dispositivos móveis: sem necessidade de 
hardware adicional

• 13 idiomas

• Suporte a vários tokens

• iOS e Android: download grátis

• Proteção de PIN/biométrica (em certos dispositivos)

• DNA de dispositivos móveis: fator de autenticação adicional

• Migração de token de dispositivo móvel por autoatendimento 
para novos dispositivos.

Mantenha suas redes, VPNs, recursos em nuvem livres de impostores, e mais!

Gateway do AuthPoint
• Gateway de rede corporativa

• Autenticação e sincronização de usuários do Active Directory 
e LDAP 

• Proxy RADIUS

Agentes do AuthPoint
• Integração com aplicativos terceirizados sem suporte nativo 

para MFA

• Proteção para login em computador Windows e macOS

Ecossistema do AuthPoint
• Inclua MFA em recursos na nuvem, aplicativos, bancos de 

dados e recursos na Web

• Suporte para padrões SAML e RADIUS

• Guias abrangentes de integração para muitas soluções 
terceirizadas populares
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Casos de Uso Recomendados

Acesso remoto/VPNs
Mesma experiência de usuário que o processo nome de usuário + senha, MAS 

mais seguro e com confirmação de clique único.

1. Solicite a conexão com nome de usuário e senha.

2. Confirme a conexão VPN. Faça a solicitação por meio do aplicativo 
AuthPoint.

Aplicativos em nuvem – SSO na Web
1.  Acesse o Portal de Identidade (IdP)

2.  Faça a autenticação usando OTP, push ou código QR

3.  Acesse todos os aplicativos a que você tem direito –  
não é preciso fazer uma nova autenticação!

Login no PC – Autenticação off-line
1. Selecione “Código QR” para autenticar

2. Faça a leitura do código QR usando o aplicativo AuthPoint

3. Neste exemplo, você digitaria a resposta 717960

Login no PC – Autenticação on-line
1. Clique em “Enviar push”

2. Confirme a solicitação de login no PC por meio do 
aplicativo AuthPoint

3. Login concluído

ENVIAR PUSH

717960

O AuthPoint cumpre 

o que a autenticação 

de múltiplos fatores 

promete ao limitar 

o risco associado 

ao uso de senhas 

inseguras sem 

dificultar o uso 

para funcionários e 

equipes de TI. 

Tudo em um serviço 

de nuvem, sem 

precisar instalar 

hardware ou 

gerenciar software. 

Hoje, a autenticação 

de múltiplos fatores é 

considerada essencial 

para sua proteção. 

Uma solução simples 

e descomplicada da 

WatchGuard.

Tom Ruffolo
CEO, eSecurity Solutions

O quê é autenticação de múltiplos fatores (MFA)?   

É o uso de dois ou mais  
fatores de autenticação, de:

• Algo que você sabe  
(senha, PIN)

• Algo que você possui  
(token, celular)

• Algum dado biométrico  
(impressão digital, rosto)

Password

Fatores do AuthPoint:

1. Sua senha

2. Aprovação do  
autenticador de  
dispositivos móveis

3. DNA do telefone celular correto

4. Impressão digital para acessar  
(em certos modelos de celular)



Saiba mais
Para obter detalhes adicionais, fale com o revendedor autorizado da WatchGuard ou acesse https://www.watchguard.com.
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Reduza os Riscos com MFA 
As senhas fracas são um grande perigo para a sua empresa. O usuário médio tem quase 100 contas on-line, muitas delas com os próprios requisitos de senha. 

A sobrecarga de senhas é um problema real e coloca sua empresa em risco. Basta uma única senha fraca ou decodificada para um hacker acessar todos os seus 

dados e contas.

Você acredita realmente que cada um dos funcionários segue as práticas recomendadas para senhas?

 • Aproximadamente 250 mil senhas são roubadas todos os dias1

 • Apenas um em cada cinco usuários usa uma senha única para todas as contas2

 • 3% das pessoas usam a senha 1234563

Uma violação pode custar muito caro e levar sua empresa à falência. O custo médio de uma violação de dados é de US$ 148 por registro de dados com 

informações confidenciais ou de US$ 1,38 milhão se considerada a média de uma violação de dados, com cerca de 9.350 registros. Esses números não englobam 

custos indiretos como o dano à reputação da empresa, a perda da confiança dos clientes e o tempo de trabalho perdido.

A boa notícia é que você pode reduzir o risco cibernético facilmente e conseguir um grande retorno sobre o investimento em segurança. Oferecer 

proteção de MFA mensal a cada funcionário custa menos que um cafezinho gourmet. Elimine o risco número um à sua empresa com o AuthPoint.

Quer fazer um teste? Visite watchguard.com/TryAuthPoint ou entre em contato com um de nossos especialistas dedicados para começar uma avaliação 

gratuita de 30 dias. 

1 https://breachalarm.com/ 
2 https://www.statista.com/statistics/763091/us-use-of-same-online- passwords/ 
3 https://www.techspot.com/news/77864-worst-passwords-2018-revealed-123456-retains- top-spot.html

Este documento não oferece garantia explícita nem implícita. Todas as especificações estão sujeitas a alterações. Produtos, funcionalidades ou recursos futuros esperados serão fornecidos quando e se 
disponíveis. ®2019 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. Todos os outros nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários. Número da peça WGCE67098_090319

Sobre a WatchGuard
WatchGuard® Technologies, Inc. é uma líder global em segurança de rede, Wi-Fi segura e produtos e serviços de inteligência de rede para mais de 80 mil clientes em 

todo o mundo. A missão da empresa é tornar a segurança de nível empresarial acessível a empresas de todos os tipos e tamanhos com simplicidade, tornando a 

WatchGuard a solução ideal para empresas distribuídas e para pequenas e médias empresas. A WatchGuard tem sede em Seattle, Washington, EUA, com escritórios 

na América do Norte, Europa, Ásia Pacífico e América Latina. Para saber mais, acesse WatchGuard.com.

Segurança de rede
Além de fornecer segurança corporativa, nossa 

plataforma é totalmente projetada para facilitar 

a implementação, o uso e o gerenciamento con-

tínuo, fazendo da WatchGuard a solução ideal 

para pequenas e médias empresas e corporações 

distribuídas no mundo inteiro.

Secure Wi-Fi  
(Wi-Fi protegida)

A solução de Secure Wi-Fi (Wi-Fi protegida) 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 engajamento expansivas e 

visibilidade da análise do negócio, elas oferecem 

a vantagem competitiva necessária para que as 

empresas tenham sucesso.

Autenticação de  
Múltiplos Fatores

O AuthPoint® da WatchGuard é a solução certa para 

resolver problemas de segurança relacionados a 

senhas, uma vulnerabilidade que deixa empresas 

expostas a violações. Ele oferece autenticação 

de múltiplos fatores em uma plataforma na 

nuvem fácil de usar. Nossa abordagem exclusiva 

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.

O PORTFÓLIO DE SEGURANÇA WATCHGUARD


