Perfeito para jogadores,
usuários poderosos e PCs lentos
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Solução rápida e leve que permite que
você jogue on-line sem interrupções.

NOD32 Antivírus
lendário

Leve para os recursos
do sistema

Jogos e vídeos
sem pausas

Protege seu equipamento contra
todos os tipos de malware,
incluindo vírus, worms e spyware.

Permite que você aproveite seu
equipamento em sua máxima
potência, para que você trabalhe
e navegue na internet sem
preocupações.

Jogos e vídeos sem pausas
Sem atualizações de sistema,
nem mensagens que surgem
enquanto você joga ou executa
um programa em tela cheia.

+110 milhões

+100

+30 anos

de usuários seguros em todo o mundo

prestigiados prêmios VB100

de tecnologia NOD32

Segurança
multipremiada

Desenvolvimento
constante

Tecnologia de
vanguarda

A ESET se posiciona entre as
melhores da indústria, como
demonstrado em nossas
múltiplas premiações e
certificações de organizações
como AV-TEST e
AV-Comparatives.

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

Inteligência artificial,
aprendizado automático e
um sistema de reputação na
nuvem, algumas de nossas
inovações.
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Internet, um lugar seguro para aproveitar
Explore a internet protegido pela tecnologia multipremiada ESET NOD32, na qual confiam mais de 110 milhões de usuários em
todo o mundo para detectar as ameaças digitais, como ransomware, rootkits, worms e spyware. Além disso, lhe 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 suas informações, como nomes de usuário e senhas.

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.

Anti-Phishing

Protege sua privacidade quando websites falsos tentam obter informações confidenciais, como nomes de usuário,
senhas ou dados bancários, ou alertar diante de informações falsas de fontes que parecem ser reais. Alerta diante
de palavras com caracteres substituídos intencionalmente para fins maliciosos (ataques de homoglyph).

Machine Learning Avançado

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.

MELHORADO

Escaneamento avançado de memória

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

Escaneamento baseado 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.

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 que você bloqueie os
dispositivos conectados por Bluetooth, FireWire e portais seriais.

Sistema de prevenção contra
intrusões (HIPS) MELHORADO

Permite que você personalize o comportamento do sistema em maiores detalhes, com foco em detecção de
comportamento. Dá a você a opção para especificar as regras para registro de sistema, processos ativos e
programas para ajustar sua postura de segurança. Usa as últimas capacidades de rastreamento para escanear
partes da memória que podem ser modificadas por técnicas sofisticadas de injeção de malware.

Proteção contra ataques baseados
em scripts

Detecta ataques de scripts maliciosos que intentan vulnerar la seguridad de Windows PowerShell. También
localiza JavaScripts maliciosos que pueden generar ataques a través del navegador. Es compatible con los
navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer y Microsoft Edge.

Escudo contra Ransomware

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

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

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.

Aproveite seu equipamento em sua máxima potência
Ao consumir recursos mínimos, o ESET NOD32 Antivírus permite que você jogue, trabalhe e navegue na internet sem interrupções.
Permaneça mais tempo online sem a necessidade de carregar seu equipamento graças ao modo de economia de bateria e
aproveite os jogos sem distrações de mensagens pop-ups.
Mínimo impacto no sistema

Mantenha um alto rendimento de seu equipamento e estenda 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

ESET NOD32 Antivírus muda automaticamente para o modo silenciosos se se executa um programa em modo de tela
cheia. As atualizações e notificações de sistema se propõem a conservar os recursos de seu equipamento.

Suporte para equipamentos
portáteis

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

Instale-o e personalize-o segundo suas necessidades
O ESET NOD32 Antivírus 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.

Solução com um só clique

Permite visualizar a partir de uma tela única 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 em maior nível e
sem interrupções.

Configuração para usuários
avançados

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

ESET SysInspector®

Ferramenta de diagnóstico que armazena informações críticas de 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 tipo spam interceptados, entre outros relatórios.

Gerencie e maximize sua segurança com o ESET HOME
O ESET HOME é um portal web e aplicativo de celular para Android e iOS que fornece uma visão abrangente dos produtos,
licenças e serviços ESET nos seus dispositivos. Foi projetado para ser acessível para quando você precisar, onde quer que esteja.
Obtenha importantes notificações de licença e segurança, e verifique o status de segurança dos seus dispositivos protegidos
a qualquer momento. Instale proteção para novos dispositivos sem ter que digitar sua 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 através do portal ESET HOME. Tudo isso e muito mais está agora disponível para você em um
único lugar a qualquer momento.

Dispositivos

Conecte dispositivos Windows e Android à conta através do código QR, incluindo dispositivos Windows
remotamente e verifique seu status de segurança todas as vezes. Baixe e instale 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 de dispositivo, licença e conta são parte de ambos, portal e aplicativo para celular. Além das
informações de licença e segurança, ações disponíveis estão detalhadas (apenas para SO Windows e Android).

