


Mantendo você conectado com segurança com o Antivírus e 
Proteção a Pagamentos
Curta seu tempo on-line sempre que você se conectar sabendo que você está protegido. Passe longe de interferências estranhas e 
pagamentos potencialmente não protegidos. Confie na tecnologia testada NOD32 para garantir que todos os aplicativos que você baixar e 
websites que visitar são seguros. Com o Proteção a Pagamentos, você pode aproveitar compras on-line e outras transações sensíveis com 
mais segurança.

Escaneamento em tempo real Garanta que todos os arquivos de instalação e aplicativos instalados sejam escaneados 
automaticamente contra malware. Você permanece bem protegido contra ameaças on-line e off-line 
incluindo vírus, trojans e ransomware.

Escaneamento sob demanda Sempre que você suspeitar de algo, faça um escaneamento no seu telefone. Ele é executado 
silenciosamente em segundo plano, sem interromper suas atividades. Acesse os registros e resultados 
detalhados do escaneamento para verificar ameaças detectadas.

ESET Live Grid Garante proteção em tempo real contra ameaças emergentes usando tecnologia na nuvem que coleta 
ameaças de malware dos usuários de produtos ESET do mundo todo.

Escâner USB On-The-Go Todo dispositivo USB conectado será verificado para prevenir que malware acesse seu smartphone.

Detector de Adware Ajuda você a identificar aplicativos que podem sobrepor sua tela com anúncios indesejados.

Recursos Premium

Anti-Phishing Protege contra websites maliciosos que tentam obter suas informações sensíveis – nomes de usuário, 
senhas, informações bancárias ou detalhes do cartão de crédito na maioria dos navegadores usados 
para Android.

Auditoria de aplicativo Verifica quais dos aplicativos tem acesso a quais informações no seu smartphone ou tablet. Também 
monitora configurações sensíveis do dispositivo que podem diminuir a segurança como o modo 
depuração que pode permitir uma conexão ao sistema por USB.

Escaneamento programado Programa um escaneamento de rotina contra malware em um horário conveniente – durante a noite 
ou enquanto o telefone está carregando se desejado.

Bloqueio de App Mantém seus aplicativos seguros contra acesso não autorizado. Autenticação adicional é necessária ao 
acessar aplicativos sensíveis, então o conteúdo pode ser ocultado ao emprestar o dispositivo para alguém.

Atualizações automáticas Atualizações constantes do seu banco de dados de assinatura de vírus.

Inspetor de Redes Monitore sua rede doméstica facilmente e com confiança. Todos os dispositivos conectados a sua rede 
doméstica são identificados e verificados automaticamente contra vulnerabilidades. Seu roteador 
também é monitorado para identificar vulnerabilidades e aumentar o nível de proteção quando 
conectado a uma nova rede. A força da senha também é verificada e portas abertas são analisadas.

O ESET Mobile Security fornece melhor 
segurança para seu smartphone ou tablet 
Android. Aproveite a proteção melhorada 
contra vírus, trojans, ransomware e 
outros malwares que podem expor suas 
informações sensíveis ou criptografar 
seus dados. O recurso de Proteção a 
Pagamentos também fornece segurança 
extra para suas compras on-line e internet 
banking.



Anti-Theft proativo: controle seu telefone perdido pelo ESET HOME
Conte com recursos sofisticados que ajudam você a proteger e encontrar seu telefone em caso de perda.

Recursos Premium

Anti-Theft  proativo Atua ao detectar comportamento suspeito. Se um padrão de tela incorreto (PIN, padrão, senha) ou SIM 
não autorizado for inserido, o dispositivo é bloqueado e são tiradas fotos com a câmera do telefone, que 
são enviadas automaticamente para o ESET HOME. As informações incluem a localização do telefone, 
endereço atual de IP, detalhes do SIM inserido e outros dados. O usuário pode marcar o dispositivo 
como perdido em home.eset.com e iniciar o rastreamento de Localização ou enviar uma mensagem 
personalizada na tela ou até Apagar os conteúdos do dispositivo.

Mensagem personalizada 
na tela

Envia uma mensagem personalizada para o dispositivo perdido para contatar quem encontrou. A 
mensagem irá aparecer na tela mesmo com o dispositivo bloqueado.

Rastreio de localização Quando o dispositivo é marcado como perdido, a localização e enviada regularmente para o ESET 
HOME e mostrada no mapa, ajudando você a rastrear sua posição no momento. Se a localização do 
dispositivo mudar, a localização é enviada para o ESET HOME para rastreamento atualizado. 

Captura de fotos Capturas de fotos são enviadas automática e regularmente usando a câmera frontal e traseira do seu 
telefone para o ESET HOME se o dispositivo for marcado como perdido. Isso ajuda a identificar sua 
localização ou quem encontrou.

Alerta de bateria baixa Quando o dispositivo estiver com a bateria fraca, sua posição atual e capturas da câmera são enviadas 
automaticamente para o ESET HOME antes de desligar.

Proteção SIM Permite que você mantenha o controle do seu telefone se for perdido. Seu telefone será bloqueado 
quando um cartão SIM não autorizado for inserido.

Otimização Anti-Theft Notificação automática quando as configurações estiverem limitando a funcionalidade Anti-Theft 
(GPS desligado, por exemplo).

Escaneie o código QR com 

seu smartphone para baixar o 

ESET Mobile Security.

Filtro de chamadas Bloqueia chamadas de números especificados, chamadas de números especificados, contatos e 
números desconhecidos. 

Proteção a Pagamentos Online Uma nova camada de segurança que aumenta sua segurança quando você usa aplicativos sensíveis 
para acessar seu dinheiro ou realizar transações sensíveis. Este recurso recomenta automaticamente 
proteção de aplicativos incluídos na categoria Financeira (instalado na Google Play Store).



Visão geral de segurança
Verifique o status de segurança do dispositivo – com facilidade e rapidez

Relatório de segurança Dá a você uma percepção mensal de como a ESET protege seu dispositivo. O relatório dá a você 
informações sobre o número de arquivos escaneados, páginas bloqueadas e mais.

Recursos Premium

Auditoria de segurança Verifica quais dos seus aplicativos tem acesso a quais informações no seu smartphone ou tablet. 
Também monitora configurações sensíveis do dispositivo que podem diminuir a segurança como o 
modo depuração que pode permitir uma conexão ao sistema por USB.

Gerencie e maximize sua segurança com o ESET HOME
O ESET HOME é um portal web e aplicativo móvel para Android e iOS que fornece uma visão abrangente dos produtos, licenças e serviços 
ESET nos seus dispositivos. Ele foi projetado para ser acessível quando e onde você precisar. Obtenha notificações importantes de licença 
e segurança, e verifique o status de segurança de dispositivos protegidos a qualquer momento. Instale proteção para novos dispositivos 
sem ter que digitar a chave de licença ou login. Atualize e renove suas licenças. Adicione, gerencie e compartilhe licenças com a família 
e amigos. Administre o Anti-Theft, Parental Control e Password Manager pelo portal ESET HOME. Tudo isso e muito mais está agora 
disponível para você em um lugar a qualquer momento.

Dispositivos Conecte dispositivos Windows e Android a sua conta pelo código QR, incluindo dispositivos Windows 
remotamente e verifique o status de segurança a qualquer momento. Faça download e instale a 
proteção para novos dispositivos e proteja-os instantaneamente contra ameaças.

Licenças Adicione, gerencie e compartilhe licenças com a família e amigos. Atualize e renove quando necessário 
e controle a todo momento quem mais pode usar sua licença.

Notificações Notificações do dispositivo, licença e conta são parte de ambos, portal e aplicativo de celular. Além das 
informações de segurança e licença. ações disponíveis estão detalhadas.
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