


Proteja seus filhos na web
Conte com recursos que ajudam a proteger seus filhos de conteúdo on-line inapropriado.

Lista dos domínios mais 
visitados

Mostra os websites mais visitados nos últimos 7 dias.

Web Guard
DISPONÍVEL IN PREMIUM 

O aplicativo bloqueia automaticamente categorias de site predefinidas como conteúdo adulto ou ofensivo, 
baseado na idade da criança. Você pode decidir bloquear categorias adicionais ou endereços de sites 
específicos (URLs).

Pesquisa segura
DISPONÍVEL IN PREMIUM 

Filtra automaticamente resultados de pesquisa e bloqueia conteúdo inapropriado dos mecanismos de 
pesquisa populares. 

Relatórios
DISPONÍVEL IN PREMIUM 

Fornece um resumo detalhado do uso do dispositivo da criança e atividades on-line dos últimos 30 dias.

 

Saiba quais aplicativos seus filhos usam e quando
Nossos recursos de uso de aplicativo ajudam você a tomar decisões sobre como as crianças gastam tempo usando um smartphone ou tablet 
Android.

App Guard Bloqueia automaticamente aplicativos inapropriados baseado na avaliação de conteúdo da Google Play 
ou permite que os pais permitam ou bloqueiem quaisquer aplicativos instalados a partir do portal ESET ou 
através do aplicativo ESET Parental Control em modo Pai.

Controle de app por tempo Defina o tempo máximo de uso para o dia e proíba acesso a aplicativos limitando o tempo durante horas 
específicas – como na hora de dormir ou na hora da escola.

Bloqueio instantâneo Bloqueio imediato das atividades do dispositivo. Bloqueio de aplicativos por tempo ou Todos os aplicativos 
(apenas chamadas de emergência ficarão disponíveis).

O ESET Parental Control para Android 
protege crianças que usam smartphones 
e tablets de forma amigável à criança. O 
aplicativo as protege de conteúdo on-line 
ofensivo bloqueando completamente o 
acesso a categorias de site selecionadas. 
Um modo mais liberal torna possível apenas 
monitorar as visitas da criança a websites 
ou, após uma solicitação, desbloquear 
um aplicativo ou website que foi banido 
anteriormente.

Além disso, uma ferramenta útil com 
crianças – os pais podem manter controle 
do tempo passado usando aplicativos ou 
jogos, ou bloquear aplicativos inapropriados, 
tudo isso baseado no nível de maturidade 
da criança. Em uma emergência, um pai 
pode localizar a criança de acordo com seu 
dispositivo que está conectado à Internet.

Disponível na versão gratuita e premium.

Comunicação amigável para criança
Permite que você tenha um diálogo sincero com a criança construindo confiança no processo.

Interface e comunicação 
centrada na criança 

A comunicação ocorre através de uma interface especialmente projetada para ser amigável à criança, 
usando um tom respeitoso e explicando o que está acontecendo e por que. Acreditamos em abertura. A 
criança, em cujo dispositivo nosso produto está instalado, sempre sabe o escopo das atividades de controle 
parental em vigor.

Solicitação de desbloqueio A criança pode enviar uma solicitação para pedir acesso a aplicativos ou websites específicos – diretamente 
da tela de bloqueio. O pai irá receber a notificação por e-mail, através do aplicativo (em modo pai) ou 
através do portal ESET HOME em home.eset.com.

Interface da criança Ao clicar no ícone do aplicativo, a criança irá ver o status atual – quanto tempo resta para jogar, além do que 
está sendo monitorado atualmente no dispositivo.



Localize seus filhos a qualquer momento
Chegue até seu filho através do dispositivo e adivinhe os arredores de onde ele(a) está.

Protetor de bateria Defina o nível de bateria, quando o dispositivo irá bloquear todos os aplicativos com limite de tempo para 
economizar bateria para maior acessibilidade.

Localizador de criança
DISPONÍVEL IN PREMIUM 

Verifique a localização atual da criança a qualquer momento a qualquer tempo através do portal ou 
aplicativo ESET HOME em modo Pai. Este recurso exibe a localização dos dispositivos da criança conectados 
à Internet. Os pais podem verificar localizações individuais em cada perfil da criança.

Geofencing
DISPONÍVEL IN PREMIUM 

Permite que os pais configurem zonas e enviem alertas quando a criança os ultrapassar.

Gerencie facilmente o Parental Control em dispositivos Android
Faça tudo em um só local – saiba sempre o que está acontecendo e interaja com a criança.

Registro do histórico O principal propósito do registro do histórico é fornecer aos pais uma visão geral de alterações importantes 
nas regras e configurações. Os pais podem verificar todas as mudanças significativas e saber se a criança 
está trapaceando usando os dispositivos ou credenciais dos pais para mudar as regras como o tempo 
permitido para jogar.

Uma família = Uma licença Cada licença está vinculada com a conta ESET HOME, com as mesmas credenciais usadas para ativar o 
aplicativo em todos os dispositivos dos pais e das crianças. Além disso, o portal funciona como uma central 
para gerenciar o aplicativo e relatórios.

Sincronização com 
ESET HOME

Veja os relatórios resumidos e o status atual de todos os perfis e dispositivos das crianças em home.eset.
com.

Interface dos pais Os pais podem gerenciar regras facilmente, responder às solicitações dos filhos e ver todos os relatórios de 
atividade no aplicativo ESET Parental Control configurado em modo Pai. Também podem usar o portal ESET 
HOME do PC ou celular.
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Baixe o ESET Parental Control nos 
dispositivos dos seus filhos na Play 
Store da Google

Quick Start

Ative o aplicativo usando seu login ESET HOME.

Não tem login?
Sem problema –você será guiado para o processo de cadastro.

Email

Senha

Criar nova conta

Login

Faça login na sua conta 
ESET HOME em 
home.eset.com no seu 
computador ou iPhone.

ou

...faça download do ESET 
Parental Control no seu 
dispositivo Android e instale-o 
em modo pai.

Você poderá então gerenciar a 
segurança do seu filho e receber 
alertas e relatórios dos dispositivos 
dos seus filhos.

GET IT ON
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Inicialização rápida


