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INTRODUÇÃO

As organizações podem ficar perdidas com as alegações dos fornecedores e com as chamadas “balas de prata” na hora de avaliar 
soluções capazes de reduzir o risco de violações de dados. As compras relativas à segurança de TI feitas unicamente com base nas 
alegações dos fornecedores serão, provavelmente, lamentadas. Em uma pesquisa recente realizada pela Forrester Researchi com 
tomadores de decisões referentes à compra de next-generation firewall, 71% dos entrevistados fariam testes mais abrangentes durante 
o processo de avaliação se pudessem voltar atrás e 61% deles considerariam também uma gama maior de fornecedores. Então, como 
tomar boas decisões em meio a tudo isso?

i Your Best Defense: Next-Generation Firewalls Enable Zero Trust Security… Best Practices For Evaluating And Implementing A NGFW Forrester Research Inc. Julho de 2015

A Fortinet acredita que os testes independentes e realizados por 
terceiros oferecem uma medida crítica e imparcial da qualidade de 
um produto e uma referência obrigatória para quem tiver que tomar 
uma decisão de compra relativa à segurança de TI. A Fortinet tem 
o compromisso de participar de testes confiáveis e imparciais para 
que os clientes possam nos comparar às soluções alternativas 
e selecionar a solução mais adequada às necessidades deles. 
Este compromisso explica o fato de enviarmos, constantemente, 
nossos produtos para um grande número de testes independentes 
de terceiros para avaliação.

Há muitos analistas, pesquisadores e estabelecimentos de testes 
cujo negócio é fornecer suas opiniões sobre as diversas soluções 
de segurança disponíveis. No entanto, um número relativamente 
pequeno realmente avalia os produtos em condições reais e 
independentes. A empresa líder na área de testes independentes é 
a NSS Labs.

A Fortinet exige que os critérios a seguir sejam 
atendidos para participar de uma avaliação, teste ou 
análise: 

üüMetodologia publicada e com definição clara, com 
informações do cliente e do fornecedor

üüAmbiente de cliente empresarial com tráfego real e 
ameaças atuais

üüFornecedor não patrocinado nem “pago para jogar”

üüRelatórios e classificações baseados em critérios 
quantificados e no desempenho demonstrado

71%
Fariam testes mais abrangentes 
durante a avaliação

61% 
Levariam considerariam uma 
gama maior de fornecedores

QUEM É A NSS LABS?
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O laboratório de testes de produtos de segurança líder no mundo 

Focado exclusivamente em segurança de TI 

Serviços de análise, pesquisa e relatórios minuciosos de testes de produtos de segurança

Metodologias públicas abertas para análise e inclusão de informações por parte dos fornecedores

Testes conduzidos regularmente e sem custo — sem necessidade de pagamento para a participação por parte do fornecedor

CEOs, CIOs, CISOs e profissionais de segurança da informação confiam na NSS para avaliar os seus investimentos 
em segurança
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EIXO-X:  
 3 anos de custo total de propriedade (TCO) por unidade de medida protegida (megabit por segundo, conexão por segundo)

EIXO-Y:  
 Eficácia da segurança (taxa de bloqueio) 

4 QUADRANTES:  
  Superior direito: “Recomendado”, produtos que oferecem um nível de eficácia de segurança e uma relação custo-benefício acima 

da média

 Inferior esquerdo: “Cuidado”, produtos que oferecem valor e segurança abaixo da média

 Superior esquerdo/inferior direito: “Neutro”, poderá valer a pena considerá-los, dependendo das limitações orçamentárias.

A seguir encontre uma análise com os SVMs mais recentes entre várias das principais tecnologias e ofertas relativas à segurança de TI. 
Os SVMs retratados são as versões mais recentes à data de publicação deste documento.

COMO A NSS CLASSIFICA OS PRODUTOS: 
COMPREENDER O SECURITY VALUE MAP DA NSS LABS

A NSS Labs analisa a eficácia da segurança e o custo total de propriedade de acordo com o desempenho de cada produto. A NSS 
Labs geralmente publica as suas descobertas em vários relatórios diferentes, começando, pelo de nível mais alto com um resumo dos 
resultados chamado “Security Value Map” ou SVM. O SVM ilustra o valor relativo das opções de investimento em segurança mapeando 
a eficácia da segurança e o valor relativo dos produtos testados. Cada área de tecnologia — NGFW, IPS, WAF, Sandbox etc. — conta com 
o seu próprio SVM. 
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TESTE DE NEXT-GENERATION 
FIREWALL (2017)

FortiGate 600D e 3200D

Capacidades testadas:

ü§ Firewall

ü§ Prevenção de intrusão

ü§ Application Control

ü§ Evasões

Resultados:

üü “Recomendado” para ambos os modelos

üü 99,47% de eficácia de segurança 

üü  Maior desempenho geral (testado a mais 
de 18 Gbps) com a menor latência

üü  Maior desempenho de HTTPS e menor 
degradação

üü  Melhor custo total de propriedade por 
Mbps protegido

TESTE DE GATEWAY DE 
SEGURANÇA DO CENTRO 
DE DADOS (2017) 

FortiGate 7060E e 3000D 

Capacidades testadas: 

ü§ Firewall do centro de dados 

ü§ Prevenção de intrusão no centro de dados 

ü§ Desempenho do IPv4 e do IPv6 

ü§ Evasões 

Resultados: 

üü “Recomendado” para ambos os modelos 

üü Eficácia de segurança de 97,87% e 97,97% 

üü 100% de evasões bloqueadas 

üü Maior desempenho geral com a menor latência 

üü  Desempenho mais rápido do IPS 
(mais de 130 Gbps para o FG-7060E) 

üü  Desempenho do IPv4 e do IPv6 igualmente 
impressionante 

üü  Melhor custo total de propriedade por Mbps 
protegido 

RECOMMENDED
(IPv4 & IPv6)

DATA CENTER SECURITY GATEWAY

FortiGate 3000D v5.4.5 GA Build 3273

DEC
2017 

FORTINET

RECOMMENDED
(IPv4 & IPv6)

DATA CENTER SECURITY GATEWAY

FortiGate 7060E v5.4.5 GA Build 6355

DEC
2017 

FORTINET
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NOTE
At the completion of testing, NSS notified the vendors whose
products failed to properly handle evasions. The following
vendors developed fixes, which NSS has subsequently
verified address the identified issues:
• Barracuda Networks
• Check Point Software Technologies
• Palo Alto Networks
• SonicWall
For more information please see the individual product
Test Reports, or contact NSS Labs.

Juniper Networks

SonicWallBarracuda Networks

Palo Alto Networks

Fortinet 600D
Fortinet 3200D

WatchGuard
Sophos

Check Point

Cisco
Forcepoint

NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) 
SECURITY VALUE MAP™

DATA CENTER SECURITY GATEWAY (DCSG)
SECURITY VALUE MAP™
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Custo total de propriedade por Mbps protegidos

NOTA
Na conclusão dos testes, a NSS notificou os fornecedores 
cujos produtos não conseguiram tratar das evasões de 
forma adequada. Os fornecedores a seguir desenvolveram 
correções, que a NSS confirmou posteriormente tratarem 
dos problemas identificados:
• Barracuda Networks
• Check Point Software Technologies
• Palo Alto Networks
• SonicWall
Para mais informações, consulte os relatórios de 
testes individuais dos produtos ou entre em contato 
com a NSS Labs.
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A FireEye não foi incluída no teste de grupo para 
sistemas de prevenção de violação da NSS Labs para 
2017 porque a solução que oferece concentra-se em 
detectar, em vez de proteger. Para ler a declaração 
completa do fornecedor, consulte o Breach Prevention 
Systems Security Value Maps Comparative Report 
da NSS Labs.

LEGENDA

IPv4 Performance
IPv6 Performance

Média

M
édia
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Security Value Map™
Next Generation Intrusion Prevention Systems (NGIPS)

www.nsslabs.com

• Check Point Software Technologies 15600 R77.30
• Cisco FirePOWER 8350 v6.2.0.1 
• Forcepoint NGFW 3301 V6.2.1 
• Fortinet FortiGate 600D v5.4.5  
• IBM QRadar Network Security XGS 5200 v5.4.0 

• McAfee IPS-NS9100 v9.1.5.3 
• Palo Alto Networks PA-5250 v8.0.3-h4
• Trend Micro 7500NX v3.9.2.4784
• Trend Micro 8400TX v5.0.0.4815 

PRODUCTS TESTED
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Trend
Micro
8400TX

Check Point 

Forcepoint Fortinet

Cisco

Palo Alto Networks

McAfee

Trend Micro 7500NX

IBM

LEGEND
No observed evasions
Adjusted for evasions

NOVEMBER 2017

TESTE DE NEXT-GENERATION 
INTRUSION PREVENTION (2017)

FortiGate 600D 

Capacidades testadas:

ü§ Sistemas de prevenção de intrusão (IPS)

ü§ Application Control

ü§ CAWS — Explorações em tempo real

ü§ Foco no servidor e no cliente

Resultados:

üü “Recomendado” 

üü 99,71% de eficácia total de segurança 

üü 100% de prevenção de evasão 

üü  100% de detecção de dia zero em tempo 
real (CAWS) 

üü  Melhor valor (abaixo de 4 USD por Mbps 
protegido) 

NEXT-GENERATION INTRUSION PREVENTION 
(NGIPS) SECURITY VALUE MAP™

TESTE DE WEB APPLICATION 
FIREWALL (2017)

FortiWeb 3000E

Testado com relação a:

ü§ Manipulação de cookies

ü§ Manipulação de URL

ü§ Injeção de SQL

ü§ Script entre sites

ü§ Testes de evasão

Resultados:

üü “Recomendado”

üü 98,1% de taxa de bloqueio

üü  Classificações perfeitas em 
9 das 10 categorias de OWASP

WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) 
SECURITY VALUE MAP™
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TESTE DE BREACH DETECTION 
SYSTEMS (BDS) (SISTEMAS DE 
DETECÇÃO DE VIOLAÇÃO) (2017) 

TESTE DE BREACH PREVENTION 
SYSTEMS (BPS) (SISTEMAS DE 
PREVENÇÃO DE VIOLAÇÃO) (2017) 

FortiSandbox 2000E com FortiClient 

Capacidades testadas: 

ü§ HTTP, SMTP e malware offline 

ü§ Indução (drive-by) e explorações sociais, 
sequestro de documentos, evasões… 

ü§ Tempo de detecção, taxa de transferência, 
valor/custo total de propriedade 

Resultados: 

üü “Recomendado” 

üü 99% de detecção geral, 100% web/e-mail 

üü Taxa de falso positivo menor que 0,1% 

üü Menor custo total de propriedade 

üü  Classificação da taxa de transferência de 
8,6 Gbps, o dobro da taxa anunciada

FortiSandbox, FortiGate, FortiMail e 
FortiClient

Capacidades testadas: 

ü§ Explorações, malware e evasões 

ü§ Pela web, e-mail e endpoint 

ü§ Taxa de transferência, custo total de 
propriedade, falsos positivos 

Resultados: 

üü “Recomendado” 

üü 99,6% de taxa de bloqueio 

üü 0% de falsos positivos 

RECOMMENDED

BREACH PREVENTION SYSTEM

Fortinet Advanced Threat Protection
(FortiSandbox Cloud with FortiGate 600D v5.6.1,

FortiMail Virtual Appliance v5.4.0 and
FortiClient ATP Agent v5.6.1.1112)

DEC
2017 

FORTINET

BREACH DETECTION SYSTEMS (BDS) 
(SISTEMAS DE DETECÇÃO DE VIOLAÇÃO)
SECURITY VALUE MAP™

BREACH PREVENTION SYSTEMS (BPS) 
(SISTEMAS DE PREVENÇÃO DE VIOLAÇÃO)
SECURITY VALUE MAP™
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LEGENDA
Nenhuma evasão observada
Ajustado para evasões
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LEGENDA

Ajustado para evasões
A FireEye não foi incluída no teste de grupo para sistemas de prevenção de violação da NSS Labs 
para 2017 porque a solução que oferece concentra-se em detectar, em vez de proteger. Para ler 
a declaração completa do fornecedor, consulte o Breach Prevention Systems Security Value Maps 
Comparative Report da NSS Labs.

Média

M
édia
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Ao participar desses testes, as empresas e a Fortinet, têm uma medição independente sobre a classificação de nossos produtos em 
relação às exigências reais das empresas, bem como a ofertas alternativas. Ganhando a classificação de “Recomendado” em todos os 
testes acima mencionados da NSS Labs, a Fortinet se destaca como sendo a única fornecedora a oferecer uma solução Advanced Threat 
Protection “Recomendada” pela NSS Labs do início ao endpoint.

REUNINDO TUDO: A ÚNICA SOLUÇÃO “RECOMENDADA” PELA NSS LABS DO 
INÍCIO AO ENDPOINT

Produto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Firewall Neutro Recomendado Testado*

NGFW Neutro Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado

Gateway de segurança do 
centro de dados Recomendado

IPS do centro de dados Neutro Recomendado

NGIPS Recomendado Retestado e aprovado Recomendado

Detecção de violação Recomendado Recomendado Recomendado Recomendado

Prevenção contra violação Recomendado

Web Application Firewall Recomendado Recomendado

Proteção avançada de endpoint Recomendado Recomendado

DDoS Neutro

No resumo de 7 anos das classificações da Fortinet nos testes de grupo da NSS Labs, vemos um padrão uniforme de melhoria e 
excelência, uma lista crescente de classificações de “Recomendado” e nosso compromisso contínuo em participar de todos os testes 
relevantes da NSS Labs.

A partir de janeiro de 2018* Teste de NSS Labs Data Center Firewall, de abril de 2017. Nenhum SVM ou recomendação publicada.

Web Application Firewall

Detecção de violação
Prevenção contra violação

NGFW/
NGIPS/
DCSG

Proteção 
avançada 

de endpoint
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RECOMENDAÇÃO E CONCLUSÃO

De forma a evitar arrependimentos, conforme os manifestados 
pela maioria dos compradores de produtos de segurança de 
TI no estudo da Forrester, evite consultar fontes de informação 
tendenciosas durante sua avaliação para a próxima compra de 
produtos de segurança de TI. 

COMPROMISSO INIGUALÁVEL 
DA FORTINET COM OS TESTES 
INDEPENDENTES 

Ganhar uma classificação de Recomendado da NSS Labs indica 
que o produto apresentou bom desempenho e merece ser 
considerado com seriedade. Apenas os produtos mais eficazes 
e que oferecem melhor custo-benefício ganham a classificação 
de Recomendado da NSS, independentemente da participação 
de mercado e porte do fornecedor ou do reconhecimento de sua 
marca. Em um vasto conjunto dos relatórios mais recentes da NSS 
Labs, a Fortinet tem recebido consistentemente classificações 
de “Recomendado”. No serviço em tempo real do CAWS da 
NSS Labs, os clientes podem ver também como a Fortinet tem 
oferecido segurança altamente eficaz e de forma uniforme ao longo 
do tempo.

O compromisso da Fortinet com os testes independentes e 
com as certificações não se limita à NSS Labs. A ICSA, a AV 
Comparatives, a Virus Bulletin e outras organizações de testes 
independentes também vêm confirmando de forma contínua a 
eficácia das soluções da Fortinet. Na entrega dos prêmios ICSA 
Labs de 2015, a Fortinet teve a honra de receber o renomado 
prêmio Excellence in Information Security Testing (EIST) da ICSA. 
A Fortinet foi reconhecida por sua notável conquista nos testes 
para certificação de segurança da informação durante 10 anos 
consecutivos. 

“A validação de terceiros realizada no mundo real é um recurso essencial para ajudar as empresas, que estão 
considerando produtos relacionados à segurança, a ignorar a confusão gerada pelo marketing dos fornecedores. Os testes 
da NSS Labs continuam demonstrando o compromisso da Fortinet em alcançar altos padrões no setor de detecção de 
segurança, desempenho, confiança, gerenciamento e custo-benefício.” 

— CEO da Fortinet Ken Xie

üü  Consulte fontes objetivas e independentes como a 
NSS Labs para conseguir separar o que é verdade e o 
que é exagero.

üü  Realize uma análise comparativa aprofundada: seja 
internamente ou por meio de um especialista em testes 
externo. Realize testes com cargas de tráfego reais para 
garantir que os produtos sejam capazes de atender às suas 
exigências com os recursos apropriados ativos.

üü  Faça a seleção com base em seus critérios: a eficácia, 
a facilidade de uso, o desempenho, o preço, o histórico 
do fornecedor, entre outros, podem ser importantes.

Desde a sua criação, a Fortinet tem o compromisso de 
provar, regularmente, a eficácia de suas soluções por meio 
de certificações e testes independentes rigorosos. A empresa 
recebeu mais certificações validando as soluções que oferece 
do que qualquer outro fornecedor de segurança de rede. 
Os resultados desses testes comprovam que, no panorama real de 
implementação e tráfego, nossos produtos ganham à concorrência 
e apresentam o desempenho anunciado. 

Copyright © 2017 Fortinet, Inc. Todos os direitos reservados. Fortinet®, FortiGate®, FortiCare® e FortiGuard® e algumas outras marcas são marcas registradas da Fortinet, Inc. e outros nomes Fortinet mencionados neste documento também podem ser 
marcas registradas e/ou de direito consuetudinário da Fortinet. Todos os outros nomes de produtos ou de empresas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. O desempenho e outras métricas mencionados neste documento 
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a Fortinet. Para clareza absoluta, qualquer garantia deste tipo será limitada ao desempenho nas mesmas condições ideais que nos testes laboratoriais internos da Fortinet. A Fortinet renuncia por completo a quaisquer convênios, representações e 
garantias nos termos do presente, expressas ou implícitas. A Fortinet reserva-se o direito de alterar, modificar, transferir ou revisar esta publicação sem aviso prévio, e a versão mais atual da publicação será aplicável.
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