
Tecnologia multicamada, machine learning e 
expertise humana trabalhando juntos para 
fornecer segurança abrangente para todas as 
plataformas.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

CYBERSECURITY
EXPERTS ON
YOUR SIDE



O que é um produto 
de proteção 
móvel?

Um produto de proteção móvel pode ser 

dividido em duas categorias distintas: 

segurança e gerenciamento. 

As funcionalidades de segurança vão desde 

antimalware, antiphishing, acesso limitado a 

conexões inseguras e muito mais. 

O gerenciamento inclui limpeza remota 

dos dispositivos, restrição a instalação de 

aplicativos, pré-configuração de dispositivos 

para usuários e outros itens relacionados  ao 

gerenciamento de TI.

A proteção móvel geralmente é pensada 

para dispositivos Android e Apple, já que 

são os SO para celulares mais utilizados. 

Entretanto, como são muito diferentes entre 

si, as capacidades de proteção devem poder 

se adaptar às diferentes necessidades.



Por que proteção 
móvel? 

RANSOMWARE 

Ransomware tradicionalmente 
sempre foi a maior preocupação 
para desktops e servidores, mas 
desde 2014 ele também passou a 
existir nos dispositivos Android. Em 
2014, vimos o primeiro ransomware 
de Android na forma do Simplocker. 
Exatamente como as variantes 
de desktop, o ransomware móvel 
continuou a se desenvolver para 
empregar novas práticas e novas 
técnicas de pagamento para 
dispositivos móveis sequestrados. 
Quando uma empresa sofre 
um ataque de ransomware, ela 
rapidamente percebe que seus 
backups não eram recentes o 
suficiente e acaba pagando o 
resgate. 

ESET Endpoint Security para 
Android fornece camadas de 
defesa não somente para prevenir 
ransomware, mas também para 
detectar se ele alguma vez existiu 
dentro da força de trabalho móvel 
da empresa. É importante para 
todas as empresas se prevenir e 
detectar o ransomware, já que 
toda vez que um resgate é pago, 
isso convence os criminosos de 
continuarem utilizando esse 
método de ataque. 

DISPOSITIVOS 

ROUBADOS OU 
PERDIDOS

Atualmente, as empresas estão 
habilitando seus funcionários 
a trabalhar de localizações 
remotas como sua casa ou 
um café. Ao permitir que 
os funcionários trabalhem 
remotamente do escritório, as 
empresas perceberam que esta 
liberdade traz consigo um novo 
conjunto de desafios na forma de 
perda ou roubo de dispositivos. 
Estes dispositivos não apenas 
contêm trabalhos relacionados a 
documentos, arquivos e e-mails, 
mas também podem conter 
informações que prejudiquem a 
reputação de uma empresa. 

As soluções de segurança 
ESET e o Gerenciamento de 
Dispositivo Móvel (MDM) 
para plataformas móveis dão 
à empresa a habilidade de 
bloquear ou limpar remotamente 
os dispositivos. Isso assegura 
que informações sensíveis não 
fiquem comprometidas quando 
um dispositivo for perdido ou 
roubado, ou se um funcionário for 
demitido. 

GERENCIAMENTO DE 
DISPOSITIVO

As empresas, por razões de 
confiabilidade bem como de 
gerenciamento, querem assegurar 
que seus funcionários estejam 
usando dispositivos fornecidos 
pela empresa em seu trabalho. 
Além disso, os dispositivos móveis 
correm mais risco quando sua 
conexão em redes inseguras é 
permitida ou quando eles têm 
certas funcionalidades instaladas.

As soluções da ESET para 
plataformas móveis fornecem 
às empresas a habilidade de 
restringir que os usuários usem 
certos aplicativos, liguem para 
determinados números, bem 
como usem certas funcionalidades 
como câmera, Wi-Fi e Bluetooth. 
Adicionalmente, todas essas 
funcionalidades podem ser 
configuradas como uma política 
temporária, de modo que fiquem 
bloqueadas somente em horário 
de trabalho.  

Em 2014, vimos o primeiro ransomware 
para Android na forma do Simplocker. 



Ao permitir que os funcionários tenham 
a liberdade de trabalhar remotamente do 
escritório, as empresas perceberam que essa 
liberdade traz consigo um novo conjunto 
de desafios na forma de perda ou roubo de 
dispositivos. Estes dispositivos não apenas 
contêm documentos relacionados ao trabalho, 
arquivos e e-mails, como também costumam 
conter informações que podem causar dano à 
reputação de uma empresa.   

É importante para todas as empresas prevenir e 
detectar tansomware, já que que cada vez que 
um resgate é pago, isso convence os criminosos 
a continuar usando este método de ataque. 



No need for dedicated solutions for full Mobile 
Device Management. Oversee all company iOS, 
Android and all other endpoint devices from a 
single point with ESET Security Management 
Center.

Não requer o uso de ferramentas exclusivas para a 
administração completa de dispositivos móveis. Com 
o ESET Protect supervisione smartphones e outros 
dispositivos a partir de uma única tela.

“A maior vantagem da ESET é que você tem todos os 
usuários em um console e pode gerenciar e revisar 

adequadamente seu status de segurança”

Jos Savelkoul, Team Leader ICT-Department, Zuyderland Hospital, 

Holanda, 10.000+ licenças



A diferença 
da ESET
SOLUÇÃO RENTÁVEL

Não requer o uso de ferramentas exclusivas para a 
administração completa de dispositivos móveis, Com 
o ESET Protect supervisione smartphones e outros 
dispositivos a partir de uma única tela.

PROTEÇÃO MULTICAMADA

A ESET combina tecnologia multicamada, machine 
learning e expertise humana para fornecer a seus 
clientes o melhor nível de proteção possível. Nossa 
tecnologia é constantemente ajustada e mudada para 
fornecer o melhor equilíbrio entre detecção, falsos 
positivos e performance. 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
MALWARE NA NUVEM DA ESET

Sempre que uma ameaça de dia zero, como um 
ransomware, é vista, o arquivo é enviado para nosso 
sistema na Nuvem ESET LiveGrid, onde a ameaça 
é detonada e seu comportamento monitorado. Os 
resultados deste sistema são fornecidos para todos 
os endpoints móveis sem a necessidade qualquer 
atualização. 

MARCA COMPROVADA E CONFIÁVEL

A ESET está na indústria de segurança há mais de 30 
anos e continua a desenvolver nossas tecnologias para 
ficar um passo a frente das ameaças mais recentes. 
Isso nos fez ter a confiança de mais de 110 milhões de 
usuários em todo o mundo. 

RENDIMENTO INIGUALÁVEL

Uma das maiores preocupações das empresas costuma 
ser o impacto no rendimento de uma solução de 
proteção móvel. Por exemplo, no teste de segurança 
realizado pela AV-Test em maio de 2020, a ESET obteve 
as melhores pontuações em rendimento e  impacto 
mínimo no sistema.

PRESENÇA MUNDIAL

A ESET tem 22 escritórios no mundo todo, 13 laboratórios 
de pesquisa e desenvolvimento e presença em mais de 
200 países e territórios. Isso ajuda a fornecer aos nossos 
clientes de todo o mundo uma perspectiva a respeito das 
tendências e ameaças mais recentes. .

“As soluções de segurança da ESET protegeram e alertaram o 

departamento de TI da Primoris a respeito de sérias ameaças 

e infecções em diversas ocasiões, sobretudo s respeito de 

ransomware”

Joshua Collins, Gerente de Operações de Data Center, Primoris Services 

Corporation, EUA, 4.000+ licenças 



Casos de uso
Ransomware
O ransomware não é somente uma ameaça de 
desktop e de servidor, mas é também uma ameaça 
aos dispositivos móveis. As empresas querem ter 
certeza  que seus dados estão protegidos contra sofrer 
sequestro.  

SOLUÇÃO

 ✓ Instale o ESET Mobile Security em todos os 
dispositivos móveis para assegurar que os 
dispositivos Android fiquem protegidos contra 
qualquer tipo de malware. 

 ✓ Restrinja que os dispositivos Android instalem 
aplicativos de fontes desconhecidas para limitar os 
riscos. 

Perda de dados  
As empresas não estão preocupadas somente com o 
fato de os dispositivos serem roubados ou pedidos, mas 
também com o furto de dados quando um empregado 
sai da empresa.  

SOLUÇÃO

 ✓ Reforce as políticas de segurança  dos dispositivos 
móveis exigindo que sejam criptografados. 

 ✓ Implemente políticas de segurança que exijam senhas 
ou pins em todo os dispositivos. 

 ✓ Bloqueie ou limpe remotamente os dispositivos 
quando necessário. 

Conformidade 
do dispositivo
Empresas diferentes possuem diferentes políticas 
relacionadas ao uso dos dispositivo móveis e os 
administradores querem ter certeza que todos os 
dispositivos e usuários estejam em conformidade. 

SOLUÇÃO

 ✓ Implemente restrições para limitar chamadas 
telefônicas e mensagens durante as horas de trabalho 
nos dispositivos da empresa. 

 ✓ Restrinja os aplicativos que podem ser instalados nos 
dispositivos. 

 ✓ Restrinja o acesso a redes Wi-Fi inseguras. 

 ✓ Tenha certeza que as funcionalidades de segurança 
dos telefones estejam habilitadas e implementadas. 



As empresas não estão preocupadas somente com 
a perda ou o roubo dos dispositivos, mas também 
com o furto de dados quando um funcionário é 
demitido.  

“Segurança gerenciada centralmente em todos os 
endpoints, servidores e dispositivos móveis foram os 

benefícios chave para nós”

Gerente de TI, Diamantis Masoutis S.A., Grécia, 6.000+ licenças



Funcionalidades 
técnicas
Android/iOS
ANTIFURTO

Bloqueie, limpe ou dispare a sirene 
remotamente de maneira fácil 
quando um dispositivo possa 
ter sido perdido ou roubado. 
Adicionalmente, envie mensagens 
customizadas diretamente para o 
dispositivo ou configure bloquear 
informações de tela para ajudar 
a assegurar que o dispositivo 
retorne para seu dono. 

CONTROLE DE 
APLICATIVO

Oferece aos administradores a 
opção de monitorar aplicativos 
instalados, bloquear acesso a 
aplicativos definidos, permissões 
ou categorias e pede aos usuários 
para desinstalar determinados 
aplicativos. 

SEGURANÇA DE 
DISPOSITIVO

Se deixada para o usuário, a 
segurança do dispositivo pode não 
ser implementada adequadamente. 
Então, a ESET permite que os 
administradores definam os 
requisitos de complexidade de 
senha, configurem o tempo de 
bloqueio de tela, peçam aos usuários 
que criptografem seus dispositivos, 
bloqueiem câmeras e mais. 

CONSOLE DE GESTÃO 
NA NUVEM

Os smartphones, dispositivos 
de escritório e servidores, são 
administrados completamente 
a partir de uma única tela na 
nuvem, o ESET PROTECT, que por 
sua vez traz uma visão geral da 
segurança de sua rede.

Apenas 
Android
DEFESA 
MULTICAMADA

Uma única camada de defesa 
não é suficiente para o cenário 
de desenvolvimento constante 
de ameaças.  Todos os produtos 
para endpoint têm a habilidade de 
detectar malware pré-execução, 
durante a execução e pós-
execução, tudo enquanto ainda 
permanece otimizado para celular. 

MACHINE LEARNING

Todos os produtos para endpoint 
ESET usam machine learning 
adicionalmente a todas as outras 
camadas de defesa desde 1997. 
A ESET atualmente usa machine 
learning em conjunto com todas 
as suas outras camadas de defesa. 
Especificamente, o machine 
learning é usado na forma de 
resultados consolidados e redes 
neurais. 

ANTIPHISHING

Protege os usuários contra 
sites falsos que tentam adquirir 
senhas, dados bancários e outras 
informações sensíveis. 

AUDITORIA DE 
APLICATIVO

Rastreie aplicativos e seus acessos 
a dados pessoais/corporativos 
selecionando por categoria, 
permitindo aos administradores 
monitorar e controlar o acesso aos 
aplicativos. 

Apenas iOS
MARCO DE GESTÃO DE 
MACOS IOS

Não requer soluções exclusivas: 
aproveite o Apple iOs Management 
Framework e supervisione a 
segurança de todos os dispositivos 
iOS da sua empresa a partir de uma 
única tela com o ESET PROTECT.

DISPARE AS 
CONFIGURAÇÕES DE 
CONTA REMOTAMENTE

Dispare configurações de conta 
remotamente, como Wi-Fi, VPN e 
Excange Information. 

GERENCIAMENTO DE 
DISPOSITIVO MÓVEL

Usuário e administrador são 
automaticamente notificados 
se as configurações atuais do 
dispositivo não estiverem de 
acordo com as políticas de 
segurança da empresa, sugerindo 
as mudanças necessárias.

*A disponibilidade das funcionalidades acima 

dependem das restrições do sistema Android/

iOS e da versão do sistema operacional do 

celular. 



Escolha como 
implementar sua 
solução de gestão 
de celulares
ADMINISTRAÇÃO NA NUVEM

É uma solução pronta para usar, integrada com 
nosso console de administração na nuvem, o ESET 
PROTECT CLOUD. É útil para organizações de qualquer 
tamanho, já que não precisa de requisitos prévios como 
certificados ou componentes adicionais. Cobre os 
telefones Android, com iOS na folha de rota.

ADMINISTRAÇÃO NA INSTALAÇÃO

Se você tem dispositivos Android e iPhone na sua frota 
móvel, é possível que essa opção seja mais útil. Está 
disponível na versão local do ESET PROTECT. Para sua 
implementação, precisa da instalação de um conector 
especial para dispositivos móveis.

O ESET PROTECT traz visibilidade completa da rede, a partir de telefones móveis até endpoints e servidores.



Sobre a ESET
Por mais de 30 anos, a ESET® vem 
desenvolvendo software e serviços 
de segurança líderes na indústria de 
TI, entregando proteção abrangente 
e instantânea contra ameaças de 
cibersegurança para consumidores e 
empresas em todo o mundo.

A ESET é de propriedade privada. 
Sem dívidas e empréstimos, temos a 
liberdade de fazer o que for necessário 
para a melhor proteção de todos os 
nossos clientes.

ESET EM NÚMEROS

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

Revenda de segurança ISP desde 2008 

base com 2 milhões de clientes

protegido pela ESET desde 2017, 

mais de 14.000 endpoints

protegido pela ESET desde 2016, 

mais de 9.000 endpoints

protegido pela ESET desde 2016, 

mais de 4.000 caixas de e-mail

+ de 110 
milhões de
usuários no
mundo todo

+de 200
países e

territórios

13
centros globais
de pesquisa e

desenvolvimento

+ de 400 
mil clientes

corporativos



Por que escolher 
a ESET

PRÊMIOS ESET

A ESET está em conformidade com a ISO/IEC 27001:2013, um padrão de segurança 
aplicável e reconhecido internacionalmente na implementação e gerenciamento 
de segurança da informação. A certificação é concedida por instituição de 
certificação reconhecida de terceiros, SGS, e demonstra a conformidade total da 
ESET com as melhores práticas líderes da indústria.
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 ESET, reconhecida como 
“Representative Vendor” 

no relatório Forrester Tech 
Tide™: Zero Trust Threat 

Prevention, Q3 2020.

Pelo segundo ano consecutivo, 
a ESET foi reconhecida como 

‘Top Player’ no relatório 
Endpoint Security Market 

Quadrant.

https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.sgs.com



