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Resguarda sua identidade quando
você faz transações online,
protege seus filhos quando
navegam na internet e protege
seu equipamento portátil contra
roubos e extravios.

Segurança essencial

Tecnologia antivírus sofisticada
para usuários avançados,
baseada no equilíbrio perfeito
entre velocidade, detecção e
usabilidade.

Criptografa sua informação
e mídias removíveis, protege
seu dispositivo contra roubo
e permite a colaboração e
intercâmbio de dados de
forma segura.

Tecnologias de última
geração

Dados pessoais
seguros

Solução de segurança máxima, com 
proteção contra roubo e gerenciador de 
senhas. 

Nossas soluções obtiveram a
maior quantidade de prêmios
VB100 consecutivos pela
efetividade na detecção de
malware.

Nossos laboratórios de pesquisa
em todo o mundo impulsionam
a pesquisa e o desenvolvimento
contínuo da tecnologia exclusiva
da ESET.

ESET values, like integrity, 
reliability and independence, all 
stem from our European roots 
and are safeguarded by our 
private ownership structure.

Segurança multipremiada Constante desenvolvimento Tecnologia de vanguarda 

+110 milhões
de usuários seguros em todo o mundo

+100
prestigiados prêmios VB100

+30 anos
de tecnologia NOD32



Internet, um lugar seguro para aproveitar
Explore a internet protegido pela tecnologia multipremiada ESET NOD32 na qual mais de 110 milhões de usuários confiam no
mundo todo para detectar ameaças digitais, como ransomware, rootkits, worms e spyware. Alem disso, ela fornece segurança
contra técnicas que buscam burlar os métodos de detecção habituais e bloqueia ataques direcionados e exploits. O módulo
Antiphishing protege você contra sites falsos que buscam acessar sua informação. como nomes de usuário e senhas.

Aproveite seu equipamento com máxima potência

Ao consumir recursos mínimos, o ESET Smart Security Premium permite jogar, trabalhar e navegar na internet sem interrupções.
Permaneça mais tempo online sem a necessidade de carregar o equipamento, graças ao modo economia de bateria e aproveite 
os jogos sem distrações de mensagens pop-ups.

Antivirus e Antispyware Fornece proteção proativa contra todos os tipos de ameaças online e offline e evita que o malware se propague 
para outros usuários.

Machine Learning Avançado   APRIMORADO Além do ESET Machine Learning na nuvem, esta camada proativa é executada localmente. Está projetada para 
detectar malware avançado, nunca antes visto, com um impacto mínimo no rendimento de seu sistema.

Bloqueio de exploits Detecta e detém ataques especificamente desenhados para burlar a detecção antivírus e elimina bloqueadores 
de tela e ransomware. Protege contra ataques em navegadores, leitores de arquivos PDF e outros aplicativos, 
inclusive software baseado em Java.

Escaneamento avançado de
memória

Permite uma melhora na detecção de malware persistente que utiliza múltiplas camadas de codificação para ocultar
sua atividade.

Escaneamento na nuvem Acelera o escaneamento mediante a criação de listas brancas de arquivos seguros segundo a base de dados de
reputação de arquivos ESET LiveGrid. Ajuda a deter de maneira proativa o malware desconhecido segundo seu
comportamento, ao compará-lo com nosso sistema de reputação na nuvem.

Escaneamento durante o download
de arquivos

Diminui o tempo de escaneamento ao analisar arquivos específicos durante o processo de download.

Escaneamento em estado inativo Realiza escaneamentos exaustivos quando você não está usando o equipamento para evitar que você tenha
interrupções chatas. Ajuda a detectar possíveis ameaças inativas antes que possam causar danos.

Sistema de prevenção contra
intrusões (HIPS) APRIMORADO

Permite que você adapte o rendimento do sistema em detalhe. Permite especificar normas relacionadas ao 
registro de sistema, processos ativos e programas para ajudar suas preferências de segurança.

Ataques baseados em scripts Detecta ataques de scripts maliciosos que tentam vulnerabilizar a segurança do Windows PowerShell. Também 
localiza JavaScripts maliciosos que possam gerar ataques através do navegador. É compatível com navegadores 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge.

UEFI Scanner Protege você contra ameaças que atacam seu equipamento em um nível mais profundo, inclusive antes do início 
do Windows (em sistemas com interface UEFI).

Scanner WMI   NOVO Busca referências de arquivos infectados ou de malware incorporado como dados no Windows Management 
Instrumentation, um conjunto de ferramentas que administra diferentes dispositivos e aplicações em 
um ambiente Windows.

Scanner de Registro de Sistemas   NOVO Busca referências de arquivos infectados ou de malware incorporados como dados no Registro do Windows, uma 
base de dados que armazena configurações de baixo nível para Microsoft Windows e para as aplicações que optam 
por usar o registro.

Mínimo impacto no sistema Mantém um alto rendimento do seu equipamento e estende a vida do hardware. Se adapta a qualquer tipo de
ambiente de sistemas. Economiza banda larga de internet graças a seus pacotes de atualização extremamente 
leves.

Modo Gamer O ESET Smart Security Premium muda automaticamente para o modo silencioso se se executa um programa em 
modo de tela cheia. As atualizações e notificações de sistema são adiadas para conservar os recursos durante as 
sessões de jogos, vídeos, fotos ou apresentações.

Suporte para equipamentos
portáteis

Adia todas as janelas pop-ups não acionáveis, atualizações e atividades para preservar seus recursos e para que
aproveite seus jogos e filmes.



Protege sua privacidade

Impede que os hackers roubem e utilizem suas senhas e permite que você criptografe sua informação pessoal. Aproveite as 
conexões seguras, proteja sua webcam e roteador e mantenha seus dados seguros contra ransomware. 

Protege seus filhos na internet

O módulo de controle dos pais evita que seus filhos fiquem expostos a conteúdos online ofensivos. Bloqueia mais de 20 
categorias de site e agrega sites individuais à lista negra.

Criptografia da informação  PREMIUM Traz a possibilidade de criptografar seus dados e discos removíveis (por exemplo, USB) para proteger você de 
terceiros ou mesmo diante do extravio ou roubo de dispositivos; é possível descriptografá-los em qualquer 
dispositivo Windows. Por sua vez, permite a colaboração e o intercâmbio de dados de forma segura.

Gerenciador de senhas
PREMIUM   APRIMORADO

Ajuda a armazenar e organizar senhas, preenche automaticamente formulários e gera criptografia de senhas extra 
forte. Tudo o que você precisa lembrar é a senha principal. Também pode gerar e armazenar senhas novas extra 
fortes cada vez que você precisar de uma.

Escudo contra ransomware Bloqueia o malware que busca impedir que você acesse seus dados pessoais para, logo em seguida, solicitar o
pagamento de um “resgate” por eles. 

Proteção de webcam Monitora constantemente todos os processos e aplicativos executados em seu equipamento para determinar 
quais querem utilizar sua webcam. Alerta se algum processo tenta acessá-la e lhe dá a opção de bloquear.

Proteção de rede
doméstica e pública  APRIMORADO

Escaneia os dispositivos de sua casa em busca de vulnerabilidades - tais como senhas fracas ou firmware 
desatualizado - e lhe oferece opções para reparo e para evitar incidentes. Mostra quais são os dispositivos 
conectados ao roteador para ver de maneira simples quem está conectado. 

Firewall Evita que usuários não autorizados acessem seu equipamento e utilizem seus dados pessoais indevidamente.

Proteção contra ataques de rede Além do firewall, o ESET Smart Security Premium protege seu equipamento contra o tráfego de rede malicioso,
bloqueando as ameaças reveladas por padrões de tráfego perigoso.

Proteção para bancos e
pagamentos online  APRIMORADO

Realiza seus pagamentos de forma segura através de um navegador especialmente protegido, protege suas 
transações online e garante a integridade de seus dados. Criptografa a comunicação com o teclado para protegê-
lo contra programas que buscam memorizar suas senhas e utilizá-las para fins maliciosos.

Proteção contra botnets  Protege contra malware do tipo botnet para impedir que hackers utilizem seu equipamento para enviar spam 
e levar a cabo ataques de rede. Aproveita o benefício de detecção graças às assinaturas de rede e, assim, 
conseguem um bloqueio mais rápido do tráfego malicioso.

Antiphishing  APRIMORADO Protege você contra qualquer tentativa de se obter informação sensível como nome de usuário, senhas ou 
detalhes pessoais sensíveis por pare de sites falsos disfarçados como confiáveis.

Redes fora do ambiente doméstico Alerta durante a conexão a uma rede desconhecida e sugere que você melhore sua segurança mudando para o 
modo de proteção estrito. Faz com que seu dispositivo seja invisível para outros equipamentos conectados na 
mesma rede.

Controle de dispositivos Previne a cópia não autorizada de seus dados privados para dispositivos externos que possam ser de terceiros. 
Bloqueia os meios de armazenamento, como CD, DVD, USB e discos removíveis. Permite bloquear os dispositivos 
conectados por Bluetooth, FireWire e portas série/paralelas.

Antispam Evita que e-mails não desejados invadam sua caixa.

Controle dos pais Fornece a opção de escolher a partir de categorias predefinidas segundo a idade de seus filhos. Permite estabelecer 
uma senha para proteger as configurações contra qualquer modificação ou desinstalação não autorizada. 



Gerencie suas licenças no my.eset.com

Crie uma conta gratuita no my.eset.com e visualize o status de suas licenças e dispositivos conectados.

Instale-o e personalize-o segundo suas necessidades

O ESET Smart Security Premium mantém você informado sobre os possíveis incidentes de segurança e permite resolvê-los 
diretamente a partir da tela principal. A interface de usuário foi desenhada para facilitar a configuração de todas as tarefas de 
rotina. Além disso, permite que você personalize seu perfil de segurança com mais de 150 opções de configurações detalhadas.

Antifurto

Protege seu equipamento portátil contra perda ou roubo e aumentas as chances de recuperá-lo através das funcionalidades de 
rastreio e localização.

Rastreio da localização Permite denunciar um dispositivo como perdido através da interface web ESET Antifurto no my.eset.com, 
localizá-lo em um mapa quando estiver online a partir das redes Wi-Fi e acessar a informação recopilada pelo 
Antifurto.

Visibilidade da atividade no
dispositivo

Através da câmera do dispositivo, você pode conhecer e observar as pessoas que têm seu equipamento, tirar 
capturas de tela para saber quais ações foram feitas em seu dispositivo e armazená-las no my.eset.com.

Antifurto proativo Facilita a configuração automática de início de sessão do Windows e das senhas de conta do sistema operacional 
e, caso seja necessário, solicita ajustes para aumentar o nível de segurança. Permite ativar e configurar facilmente 
o Antifurto para fornecer máxima proteção ao dispositivo.

Envio de mensagem No my.eset.com, crie uma mensagem direcionada a quem encontre seu dispositivo e a mantenha visível no 
dispositivo perdido para aumentar a possibilidade de recuperá-lo.

Solução com apenas um clique Permite que você visualize a partir de uma única tela o status de segurança e as ferramentas mais usadas, além 
de solucionar qualquer inconveniente de forma rápida e simples.

Atualizações de produto Acesse os benefícios das novas tecnologias que mantêm a segurança de seu equipamento sempre no maior nível 
e sem interrupções.

Configuração para usuários
avançados

As opções de segurança detalhadas se adaptam a suas necessidades: permite que você defina os níveis e o tempo 
de escaneamento, como também o tamanho dos arquivos analisados.

ESET SysInspector®                                                                  Ferramenta de diagnóstico que armazena informações críticas do sistema para logo solucionar problemas 
relacionados com segurança e compatibilidade.

Relatório de segurança Fornece informação mensal sobre como a ESET protege seu equipamento: ameaças detectadas, sites e acessos
bloqueados, e-mails do tipo spam interceptados, entre outros relatórios.
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A solução ESET Parental Control para 
Android – contemplada no produto, 
permite proteger vários dispositivos para 
crianças, ajudando a administrar suas 
experiências online de forma segura e 
amigável.

Cuida dos seus filhos na 
Internet

Traz o mesmo nível de segurança a 
todos os seus dispositivos, seja PC 
Windows, Mac ou Linux, dispositivos 
móveis e tablets Android, ou até Smart 
TVs.

Protege a todos os seus dispositivos 
com uma única licença e transfere a 
proteção a um novo dispositivo sem 
a necessidade de aquisição de uma 
nova.

Proteja a todos os seus 
dispositivos

Uma única licença

 Antívirus 

 Machine Learning Avançado

 Antispyware 

 Anti-Phishing

 Proteção para bancos e pagamentos 
online 

 Anti-Theft 

 Firewall 

 Controle Parental

 Controle de Dispositivos 

 Antispam 

 Bloqueio de Exploits 

 Proteção anti-Botnets

 Relatório de segurança 

 Exploração Avançada de Memória 

 Proteção contra ataques de rede

 Proteção contra ataques baseados 
em scripts

 UEFI Scanner

 Impacto mínimo no sistema 

 Modo Gamer 

 Suporte técnico gratuito 

 Proteção de rede doméstica

 Proteção de webcam

 Escudo anti-ransomware

 Administrador de licenças

 Criptografia de dados

 Gerenciador de senhas

 Scanner WMI 

 Scanner de Registro de Sistemas 

Distribui a segurança de acordo com suas necessidades:

INTERNET SECURITY

 Antivírus

 Bloqueio remoto

 Alarme remoto

 Localização por GPS

 Capturas da câmera

 Alerta de bateria baixa

 Concordância com o cartão SIM

 Filtro de chamadas

 Exclusão remota

 Anti-Theft remoto

 Anti-Phishing

 Suporte técnico gratuito

 Relatórios de uso

 Bloqueio instantâneo

 Modo férias

SMARTPHONE & TABLET*  
SECURITY

 Controle web

 Controle de aplicativos

 Limite de tempo para uso 
do dispositivo, como jogos e 
aplicativo

 Zona segura para crianças

 Solicitação de desbloqueio

 Localizador da criança

 Dispositivos ilimitados

PARENTAL CONTROL  
FOR ANDROID

SOLUÇÃO MULTIPLATAFORMA

Your Reseller Contact 
Information Here
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