


Tornando a internet mais segura para você aproveitar

Explore o mundo online ao máximo, protegido de forma segura pela premiada tecnologia de detecção ESET. Ela tem a confiança de mais de 110 milhões de usuários 
em todo o mundo para detectar e neutralizar todos os tipos de ameaças digitais, incluindo vírus, rootkits, worms e spyware. Também protege contra técnicas que 
tentam burlar a detecção e bloqueia ataques direcionados e exploits.

Antivírus e Antispyware Fornece proteção proativa contra todos os tipos de ameaças online e off-line e previne que o malware se espalhe para outros 
usuários.

Bloqueador de exploits Bloqueia ataques especificamente desenhados para burlar a detecção antivírus e elimina bloqueadores de tela e ransomware. 
Protege contra ataques em navegadores web, leitores de PDF e outros aplicativos, incluindo software baseado em Java.

Escaneador avançado de 
memória

Permite detecção aprimorada contra malware persistente, empregando múltiplos níveis de criptografia para ocultar sua 
atividade. 

Escaneamento na nuvem Acelera o escaneamento colocando em lista branca os arquivos seguros que estão no banco de dados de reputação 
de arquivos do ESET LiveGrid. Ajuda a deter proativamente malware desconhecido baseado em seu comportamento, 
comparando-o com nosso sistema de reputação baseado em nuvem.

Escaneia enquanto faz 
download de arquivos

Diminui o tempo de escaneamento, escaneando tipos específicos de arquivo – como pastas – durante o processo de download.

Escaneamento em estado 
ocioso 

Protege a performance do sistema fazendo um escaneamento em profundidade quando seu computador não está em uso. 
Ajuda a detectar ameaças inativas em potencial antes que elas possam causar danos.

Sistema de Prevenção contra 
Intrusão baseada em Servidor 
(HIPS)

Permite que você customize o comportamento do sistema detalhadamente. Dá à você a opção de especificar regras para 
registro de sistema, processos ativos e refinar sua postura de segurança. 

Proteção contra ataque 
baseado em script 

Detecta ataques de scripts maliciosos que tentam explorar o Windows PowerShell. Também detecta scripts Java maliciosos 
que podem atacar através de seu navegador. Os navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e 
Microsoft Edge são todos suportados.

UEFI Scanner Protege contra ameaças que atacam seu computador em um nível mais profundo, mesmo antes do Windows ser iniciado – em 
sistemas com interface de sistema UEFI. 

Aproveite toda a potência do seu computador

Deixando mais potência para os programas que você usa diariamente, o ESET Internet Security permite que você jogue, trabalhe e navegue na internet sem lentidão. 
Fique online e com o computador desconectado da tomada por mais tempo com o módulo de economia de bateria e aproveite para jogar sem ser distraído por pop-
ups.

Baixo uso de memória do 
sistema 

Mantém alta performance e estende o tempo de vida do hardware. Adequado para qualquer tipo de ambiente de sistema. 
Economiza banda larga de internet com pacotes de atualização extremamente pequenos.

Modo Gamer O ESET Internet Security automaticamente troca para o módulo silencioso se qualquer programa estiver rodando em tela 
cheia. As atualizações e notificações de sistema são adiadas para economizar recursos para você jogar, ver vídeos, fotos ou 
apresentações.

Suporte para Computador 
Portátil

Adia todas as janelas de pop-up não acionáveis, atualizações e atividades de alimentação do sistema para preservar recursos, 
de modo que você possa ficar online e com o computador desconectado da tomada por mais tempo.

O ESET Internet Security fornece proteção ultra 
sólida para os usuários web de todos os dias, 
construída com a marca registrada da ESET de 
melhor combinação entre detecção, velocidade 
e usabilidade. Além de fornecer o Antivírus ESET 
aprovado, ele blinda sua câmera web e ajuda você 
a usar o banco e pagar contas online de maneira 
mais segura. Também permite que você cheque a 
segurança do seu roteador Wi-Fi doméstico e teste 
seus dispositivos smart conectados à rede. Além 
disso, com o Gerenciador de Licenças, você pode 
gerenciar seus dispositivos conectados e licenças 
através da nossa plataforma my.eset.com.
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Proteja sua privacidade

Impeça que hackers façam mau uso de suas senhas e fique protegido enquanto usa seu banco ou faz pagamentos online. Aproveite conexões mais seguras, proteja sua câmera web 
e seu roteador Wi-Fi doméstico de intrusos e proteja seus dados privados contra ransomware. Proteja sua privacidade testando ativamente seus dispositivos smart conectados ao 
roteador. 

Escudo Ransomware Bloqueia malware que tenta deixá-lo sem acesso a seus dados pessoais e então cobra um “resgate” para liberá-los. 

Proteção para câmera web Monitora constantemente todos os processos e aplicativos que estejam rodando no seu computador para ver qual deles quer usar sua 
câmera web. Alerta a respeito de qualquer um que inesperadamente tente acessar sua câmera web e deixa você bloqueá-lo. 

Monitor Doméstico Conectado Permite que você teste seu roteador para vulnerabilidades, como senhas fracas e firmware desatualizado, e oferece opções para consertá-las. 
Fornece uma lista de dispositivos conectados a roteadores fácil de acessar (smartphones, IoT, etc), para mostrar à você quem está conectado. 
Permite que você escaneie dispositivos smart para vulnerabilidades e dá sugestões de como consertar possíveis problemas. 

Firewall Previne acesso não autorizado a seu computador e mau uso de seus dados pessoais.

Proteção contra atraque de rede Adicionalmente ao Firewal, automaticamente protege seu computador contra tráfego de rede malicioso, bloqueando contra ameaças 
reveladas por padrões de tráfego perigoso. 

Proteção para bancos & pagamentos    Apresenta um navegador de segurança especial através do qual você pode fazer pagamentos online de forma segura. Automaticamente 
protege você em sites de internet banking. Criptografa a comunicação entre o teclado e o navegador para transações mais seguras. Protege 
contra keyloggers.

Proteção contra Botnet   Nível adicional de segurança que protege contra malware botnet – prevenindo que seu computador seja mal usado por spam e ataques de 
rede. Se beneficie com um novo tipo de detecção graças às Assinaturas de Rede, para um bloqueio muito mais rápido de tráfego malicioso.

Anti-Phishing Protege contra a tentativa de sites falsos disfarçados de legítimos de adquirir informação sensível como nomes de usuários, senhas e outros 
detalhes pessoais.

Rede externa Alerta quando se conecta a uma rede desconhecida e sugere que você mude para o módulo de Proteção Estrita. Torna seu dispositivo 
invisível para outros computadores conectados à mesma rede.

Controle de dispositivo Permite que você previna a cópia não autorizada de seus dados privados para um dispositivo externo. Permite que você bloqueie mídias 
armazenáveis – CDs, DVDs, dispositivos USB e dispositivos de armazenamento em disco. Permite que você bloqueie dispositivos conectados 
via Bluetooth, FireWire e portas seriais/paralelas.

Antispam Não permite que e-mails indesejados encham sua caixa de e-mail.

 Suporte grátis em seu idioma

ECada licença vem com suporte ao cliente 
grátis e líder da indústria, fornecido localmente 
em seu idioma.

Copyright 1992-2017 ESET, spol s.r.o. ESET, o logo da ESET, a figura 
do androide da ESET, NOD32, ESET Smart Security, SysInspector, 
ThreatSense, ThreatSense.Net, LiveGrid, o logo do LiveGrid e/
ou outros produtos mencionados da ESET, spol s.r.o. são marcas 
registradas da ESET spol. s.r.o. Mac e o logo Mac são marcas 
registradas da Apple Inc., registrada nos EUA e outros países. 
Outras empresas ou produtos aqui mencionados podem ser 
marcas registradas de seus proprietários. Produzido de acordo 
com os padrões de qualidade do ISO 9001/2008.

APRIMORADO

Aproveite para ter mais controle de suas licenças no my.eset.com
Crie uma conta grátis no my.eset.com e aproveite a visão geral instantânea do status de suas licenças e dispositivos conectados.

Gerenciador de Licença  Visualize, gerencie e associe suas licenças e instalações ESET diretamente do portal simplificado my.eset.com.
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Mantenha suas crianças protegidas na internet

Mostre às crianças apenas o lado bom da internet com o Parental Control, prevenindo que elas sejam expostas a conteúdos online ofensivos. Bloqueie mais de 20 categorias de site 
ou adicione sites individuais à lista negra.

Controle dos Pais Dá à você a opção de escolher através de categorias pré-definidas, de acordo com a idade de seus filhos. Permite que você determine uma 
senha para proteger as configurações contra modificações, bem como previne a desinstalação não autorizada de produtos. 

Instale e esqueça ou customize para atender exatamente a seus requisitos

Fornecendo proteção superior desde o início com suas configurações padrão, o ESET Internet Security mantém você informado sobre questões de segurança 
em potencial e permite que você as direcione diretamente da tela principal. Sua interface amigável é desenhada para permitir que você configure facilmente 
todas as suas tarefas diárias. Adicionalmente, você pode refinar seu perfil de segurança com mais de 150 configurações detalhadas.

Solução de um clique Status de proteção e todas as ações usadas frequentemente e as ferramentas estão acessíveis a partir de todas as telas. Em caso de qualquer 
alerta de segurança, ache rapidamente uma solução com apenas um clique.

Atualizações leves de produto Se beneficie com as novas tecnologias de proteção assim que elas se tornam disponíveis, para um alto nível de segurança contínuo.

Configurações para usuários 
avançados 

Oferece configurações de segurança em profundidade adequadas às suas necessidades. Permite definir a profundidade máxima de 
escaneamento, tempo de escaneamento, tamanho dos arquivos e pastas escaneados e muito mais.

ESET SysInspector® Uma ferramenta de diagnóstico avançado que captura informação crítica do sistema para solucionar os problemas de uma grande variedade 
de questões de segurança e compatibilidade.

Anti-Furto – Fique mais seguro rastreando e localizando seu computador perdido
Proteja seu laptop em caso de perda ou roubo e aumente as chances de reavê-lo.

Rastreamento da localização Permite que você marque um dispositivo como perdido através da interface web do ESET Anti-Theft no my.eset.com para iniciar o 
monitoramento automático. Mostra a posição no mapa baseado nas redes Wi-Fi em um determinado alcance quando o aparelho fica online. 
Permite que você acesse as informações coletadas através do Anti-Furto ESET no my.eset.com. 

Observação da atividade do laptop Permite que você observe os ladrões através da câmera embutida do seu laptop. Colete snapshots da tela de seu laptop perdido. Salve todas 
as fotos recentes e snapshots na interface de web do my.eset.com.

Otimização do Anti-Furto Permite que você facilmente configure o Anti-Furto para proteção máxima de seu dispositivo. Torna fácil configurar o auto-login do Windows 
e as senhas de conta do sistema operacional. Ajuda a aumentar o nível de segurança permitindo que você modifique as configurações do 
sistema chave. 

Mensagem de sentido único No my.eset.com, crie uma mensagem e mande para seu dispositivo perdido – para aumentar as chances de recuperá-lo.


