
DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO

Tecnologia multicamada, aprendizagem 
automática e experiência humana a trabalhar 
em conjunto num equilíbrio dinâmico, 
fornecidas pelo parceiro global de segurança 
de endpoint n.º 1 da União Europeia.





Uma plataforma de proteção de endpoint 
(EPP) é uma solução implementada em 
dispositivos endpoint para prevenir os 
ataques de malware baseados em ficheiros, 
detetar atividades maliciosas e fornecer 
as capacidades de investigação e correção 
necessárias para responder a incidentes e 
alertas de segurança dinâmicos.

As soluções de proteção de endpoint da ESET 
tiram partido de uma abordagem multicamada 
que recorre a várias tecnologias que funcionam 
num equilíbrio dinâmico, com a capacidade de 
equilibrar constantemente o desempenho, a 
deteção e os falsos positivos.

O que é uma  
Plataforma 
de proteção de 
Endpoint?



RANSOMWARE

O ransomware tem sido uma 
preocupação constante para 
as indústrias em todo o mundo 
desde o Cryptolocker em 2013. 
Apesar de já existir há muito mais 
tempo, o ransomware nunca 
foi considerado uma grande 
ameaça pelas empresas. Porém, 
atualmente, uma única incidência 
de ransomware pode facilmente 
deixar uma empresa inoperante ao 
encriptar ficheiros importantes ou 
essenciais. 
Quando uma empresa sofre um 
ataque de ransomware, pode 
aperceber-se rapidamente de que 
as cópias de segurança que possui 
não são suficientemente recentes, 
o que pode aumentar a tentação 
de pagar o resgate.

As soluções de proteção de 
endpoint da ESET fornecem várias 
camadas de defesa não só para 
prevenir o ransomware como 
também para o detetar caso 
este chegue a surgir dentro de 
uma organização. É importante 
prevenir e detetar o ransomware, 
uma vez que, sempre que alguém 
paga um resgate, há um novo 
incentivo para os criminosos 
continuarem a utilizar este modo 
de ataque.

ATAQUES 
DIRECIONADOS E 
VIOLAÇÕES DE DADOS

O cenário da cibersegurança 
atual está em constante 
evolução, com novos métodos 
de ataque e ameaças inéditas. 
Sempre que ocorre um ataque 
ou uma violação de dados, as 
organizações geralmente ficam 
surpreendidas por alguém ter 
ultrapassado as suas defesas ou 
nem sequer se apercebem de 
que o ataque ocorreu. Quando o 
ataque é finalmente descoberto, 
as organizações implementam 
medidas de forma reativa no 
sentido de bloquear a repetição 
de qualquer ataque semelhante. 
Porém, estas medidas não as 
protegem do ataque seguinte, 
que poderá utilizar outro vetor 
totalmente novo.

As soluções de proteção de 
endpoint da ESET utilizam 
informações de inteligência 
sobre ameaças, com base 
na sua presença global, para 
estabelecer prioridades e bloquear 
efetivamente as ameaças mais 
recentes, antes que estas sejam 
aplicadas em qualquer outro sítio 
do mundo. Além disso, as nossas 
soluções incluem uma atualização 
baseada na nuvem para garantir 
uma resposta rápida em caso 
de falha na deteção, sem que 
seja necessário esperar por uma 
atualização normal.

ATAQUES DE 
FICHEIROS

As ameaças mais recentes, 
chamadas de malware sem 
ficheiros, existem exclusivamente 
na memória do computador, o que 
impossibilita a sua deteção pelas 
proteções baseadas na análise 
dos ficheiros. Além disso, alguns 
ataques sem ficheiros aproveitam 
as aplicações que já se encontram 
instaladas, que são integradas no 
sistema operativo, para dificultar 
ainda mais a deteção de conteúdos 
maliciosos. Por exemplo, a 
utilização da PowerShell nestes 
ataques é muito comum.

As plataformas de proteção 
de endpoint da ESET possuem 
mecanismos de atenuação para 
detetar aplicações com formação 
incorreta ou sequestradas, de 
forma a protegê-las dos ataques 
sem ficheiros. A ESET também 
criou analisadores dedicados 
que verificam constantemente 
a memória para encontrar 
atividades suspeitas.  
Com esta abordagem 
multicamada, garantimos que 
estaremos sempre um passo à 
frente do malware mais recente.

Porquê Soluções 
de proteção de 
endpoint?



As soluções de proteção de endpoint da ESET fornecem várias
camadas de defesa não só para prevenir o malware como também 
para o detetar se chegar a surgir dentro de uma organização.

Sempre que ocorre um ataque

ou uma violação de dados, as

organizações geralmente ficam

surpreendidas por alguém ter

ultrapassado as suas defesas ou

nem sequer se apercebem de

que o ataque ocorreu.

Com a designação de malware 

sem ficheiros, as ameaças 

mais recentes existem 

exclusivamente na memória 

do computador, o que 

impossibilita a sua deteção 

pelas proteções baseadas na 

análise dos ficheiros.

“A ESET tem sido a nossa solução fiável de segurança nos últimos anos. Faz 
aquilo que é suposto fazer; não temos de nos preocupar. Resumindo, ESET 

significa: fiabilidade, qualidade e serviço.”

—Jos Savelkoul, Chefe de equipa do departamento de TCI; Hospital de Zuyderland, 

Países Baixos; mais de 10.000 postos



As soluções de proteção de endpoint da ESET

ESET Endpoint Security para Windows/Mac/Android

ESET Endpoint Antivirus para Windows/Mac/Linux

ESET File Security para Windows Server/Linux/Azure

ESET Mobile Device Management para Android e Apple iOS



A diferença 
da ESET
PROTEÇÃO MULTICAMADA

A ESET combina a tecnologia multicamada, a 
aprendizagem automática e a experiência humana 
para fornecer aos seus clientes o melhor nível de 
proteção possível. A nossa tecnologia adapta-se e muda 
constantemente para garantir o melhor equilíbrio entre 
deteção, falsos positivos e desempenho.

SUPORTE MULTIPLATAFORMA

Os produtos de proteção de endpoint da ESET são 
compatíveis com todos os sistemas operativos, como 
Windows, Mac, Linux e Android. Todos os nossos 
produtos de endpoint podem ser inteiramente geridos 
a partir de um único painel de controlo. A gestão de 
dispositivos móveis para iOS e Android também foi 
totalmente integrada.

DESEMPENHO SEM PARALELO

O impacto que a solução de proteção de endpoint 
tem no desempenho é a grande preocupação de 
muitas organizações. Os produtos da ESET continuam 
a destacar-se no que diz respeito ao desempenho 
e a vencer os testes realizados por terceiros, que 
comprovam que os nossos endpoints são leves nos 
sistemas.

PRESENÇA MUNDIAL

A ESET tem escritórios em 22 países em todo o mundo, 
laboratórios de investigação e desenvolvimento em 13 
e uma presença em mais de 200 países e territórios. 
Esta abrangência permite-nos obter dados para impedir 
que o malware se espalhe pelo globo, e a estabelecer 
prioridades para novas tecnologias com base nas 
ameaças mais recentes ou em possíveis novos vetores.

“O melhor testemunho? As estatísticas do nosso 
helpdesk: após a introdução da ESET, os nossos técnicos 
deixaram de registar chamadas. Já não têm de lidar com 

problemas relacionados com vírus ou malware!”

— Adam Hoffman, Diretor de infraestruturas de TI; Mercury Engineering, 

Irlanda; 1.300 postos

Fonte: AV-Comparatives: Teste de desempenho de rede, Segurança empresarial
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A Tecnologia

Uma única camada de defesa não é suficiente para o atual

cenário de ameaças em constante evolução. Todos os produtos

ESET Endpoint Security têm a capacidade de detetar malware

antes, durante e após a execução. O enfoque em mais de uma

parte específica do ciclo de vida do malware permite-nos

fornecer o mais alto nível de proteção possível.

Os nossos produtos e tecnologias
assentam em 3 pilares

ESET LIVEGRID®

Sempre que encontrarmos 
uma ameaça zero-day, como 
o ransomware, o ficheiro é 
enviado para o nosso sistema 
de proteção contra malware 
baseado na nuvem, o LiveGrid®, 
onde a ameaça é eliminada e o seu 
comportamento é monitorizado. 
Os resultados deste sistema são 
fornecidos a todos os endpoints 
a nível global numa questão 
de minutos, sem que sejam 
necessárias atualizações.

APRENDIZAGEM 
AUTOMÁTICA

Recorre à potência combinada 
das redes neurais e de algoritmos 
selecionados para rotular 
corretamente as amostras 
recebidas como limpas, 
potencialmente indesejadas ou 
maliciosas.

EXPERIÊNCIA HUMANA

Os investigadores de segurança de 
classe mundial da ESET partilham 
o know-how e a inteligência de 
elite para garantir que os nossos 
utilizadores beneficiam de uma 
inteligência otimizada e contínua 
contra ameaças.



ADVANCED MEMORY SCANNER

O ESET Advanced Memory Scanner monitoriza o 
comportamento de um processo malicioso e analisa-o 
quando se apresenta na memória. O malware sem 
ficheiros opera sem necessidade de componentes 
persistentes no sistema de ficheiros que possam ser 
detetados de forma convencional. A análise da memória 
é a única forma de descobrir e anular efetivamente tais 
ataques maliciosos..

 
EXPLOIT BLOCKER

O Exploit Blocker da ESET verifica as aplicações que 
são normalmente exploradas (browsers, leitores de 
documentos, clientes de email, Flash, Java e outros) 
e, em vez de procurar apenas por determinados 
identificadores CVE, concentra-se nas técnicas de 
exploração. Quando é acionada, a ameaça é bloqueada 
imediatamente na máquina.

 
PROTEÇÃO CONTRA BOTNETS

A Proteção contra botnets da ESET deteta a 
comunicação maliciosa utilizada pelos botnets e, ao 
mesmo tempo, identifica os processos ilícitos. Todas as 
comunicações maliciosas detetadas são bloqueadas e 
comunicadas ao utilizador

APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA

Todos os produtos de endpoint da ESET utilizam, desde 
1997, a aprendizagem automática como complemento 
às nossas outras camadas de defesa. Concretamente, 
a aprendizagem automática é utilizada na forma de 
saída consolidada e redes neurais. Para uma inspeção 
aprofundada da rede, os administradores podem 
ativar um modo especial de aprendizagem automática 
agressiva que funciona mesmo sem ligação à Internet.

 
RANSOMWARE SHIELD

ESET Ransomware Shield é uma camada adicional que 
protege os utilizadores contra o ransomware. Esta 
tecnologia monitoriza e avalia todas as aplicações 
executadas com base no seu comportamento e 
reputação. Foi concebida para detetar e bloquear 
processos que se assemelhem ao comportamento do 
ransomware.

 
SANDBOX NO PRODUTO

Na maioria dos casos, o malware atual é fortemente 
obscurecido e tenta ao máximo evitar a deteção. 
Para vermos através desta capa e identificarmos 
o comportamento real oculto sob a superfície, 
recorremos ao sandboxing no produto. Com a ajuda 
desta tecnologia, as soluções da ESET emulam diversos 
componentes de hardware e software informático 
para executar uma amostra suspeita num ambiente 
virtualizado isolado.



PROTEÇÃO DE ATAQUES DE REDE

Esta tecnologia melhora a deteção de vulnerabilidades 
conhecidas ao nível da rede. Constitui outra camada 
importante de proteção contra a propagação de 
malware, ataques realizados pela rede e exploração 
de vulnerabilidades para as quais ainda não tenha sido 
lançado nem implementado um patch.

HIPS

O Sistema de prevenção de intrusos de host da ESET 
monitoriza a atividade do sistema e utiliza um conjunto 
predefinido de regras para reconhecer comportamentos 
suspeitos do sistema. Além disso, o mecanismo de 
autodefesa HIPS impede que o processo ilícito execute a 
atividade nociva.

BROWSER SEGURO

Concebido para proteger os ativos da empresa com 
uma camada especial de proteção que se concentra no 
browser, como a principal ferramenta utilizada para 
aceder a dados críticos dentro do perímetro da intranet 
e na cloud. O Navegador Seguro fornece uma proteção 
de memória melhorada para o browser, juntamente 
com proteção de teclado e permite aos administradores 
adicionar URLs para serem protegidos.

UEFI SCANNER

A ESET foi o primeiro fornecedor de segurança de 
endpoint a acrescentar uma camada dedicada à sua 
solução que protege a Interface de Firmware Extensível 
Unificada (UEFI). O UEFI Scanner da ESET verifica e 
garante a segurança do ambiente pré-arranque, e foi 
concebido para monitorizar a integridade do firmware. 
Se for detetada alguma modificação, notifica o 
utilizador.

“O que mais se destaca é a sua forte vantagem técnica 
sobre outros produtos do mercado. A ESET oferece-nos uma 
segurança confiável, o que significa que posso trabalhar em 

qualquer projeto a qualquer momento com a garantia de 
que os nossos computadores estão 100% protegidos.”

— Fiona Garland, Analista empresarial de TI de grupo; Mercury Engineering, 

Irlanda; 1.300 postos



ESET PROTECT 

Todas as soluções ESET endpoint são geridas a partir de um 

único dashboard na cloud, o ESET PROTECT, assegurando a 

visão geral completa da sua rede.





Ransomware
Algumas empresas pretendem obter uma garantia adicional 
de que ficarão protegidas contra ataques de ransomware.

SOLUÇÃO

 ✓ A Proteção de ataques de rede tem a capacidade de impedir 
que o ransomware infete um sistema, ao bloquear os 
exploits ao nível da rede.

 ✓ A nossa defesa multicamada inclui uma sandbox no produto 
com a capacidade de detetar malware que tente fugir à 
deteção através de técnicas de obscurecimento.

 ✓ Tire partido do Sistema de Proteção contra Malware na 
Nuvem da ESET para garantir uma proteção automática 
contra novas ameaças sem necessidade de esperar pela 
atualização seguinte da deteção.

 ✓ Todos os produtos incluem proteção na forma de 
Ransomware Shield, para garantir que os utilizadores da 
ESET ficam protegidos contra a encriptação maliciosa de 
ficheiros.

Casos de uso

“Quando encontrámos a 

ESET, soubemos logo que era 

a escolha certa: tecnologia 

confiável, deteção robusta, 

presença local e um excelente 

apoio técnico, tudo o que 

precisávamos.”

— Ernesto Bonhoure, Diretor 

de infraestruturas de TI; 

Hospital Aleman, Argentina, 

mais de 1.500 postos

Ameaças zero-
day
As ameaças zero-day são uma grande preocupação 
para as empresas porque não há uma forma fácil de se 
protegerem contra algo que nunca viram.

SOLUÇÃO

 ✓ Os produtos de endpoint da ESET tiram partido da 
heurística e da aprendizagem automática no âmbito 
da nossa abordagem multicamada para prevenir e 
proteger contra malware desconhecido.

 ✓ Os nossos 13 laboratórios globais de investigação 
e desenvolvimento permitem-nos responder 
rapidamente ao malware logo na primeira incidência 
e em qualquer localização do mundo.

 ✓ O Sistema de Proteção contra Malware na Nuvem da 
ESET proporciona uma proteção automática contra 
novas ameaças sem necessidade de esperar pela 
atualização seguinte da deteção.

Malware sem 
ficheiros
O malware sem ficheiros é uma ameaça relativamente nova 
e, como apenas existe na memória, requer uma abordagem 
diferente em comparação com o malware tradicional baseado 
em ficheiros.

SOLUÇÃO

 ✓ Uma tecnologia exclusiva da ESET, o Advanced Memory 
Scanner, representa uma proteção contra este tipo de 
ameaça através da monitorização do comportamento 
dos processos maliciosos e da sua análise quando se 
apresentam na memória.

 ✓ Reduza a recolha de dados e o tempo de investigação ao 
carregar a ameaça para a ESET Threat Intelligence, para 
fornecer informações sobre como funciona.

 ✓ A tecnologia multicamada, aprendizagem automática e 
experiência humana fornecem aos nossos clientes o melhor 
nível de proteção possível.level of protection possible.



About ESET
Ao longo de mais de 30 anos, a ESET® 
tem vindo a desenvolver software e 
serviços de segurança de TI líderes da 
indústria, garantindo uma proteção 
imediata e abrangente contra as ameaças 
em constante evolução enfrentadas 
pela cibersegurança de empresas e 
consumidores de todo o mundo.

A ESET é uma empresa privada. Sem 
dívidas nem empréstimos, temos 
liberdade para fazer aquilo que é preciso 
para garantir a melhor proteção de todos 
os nossos clientes.

110m+
utilizadores  
em todo o 

Mundo

400k+
clientes 

empresariais

200+
países e 

territórios

13
Centros 

globais de 
I&D

A ESET EM NÚMEROS

ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES

Parceiro de segurança ISP desde 2008

Base de clientes de 2 milhões

Protegida pela ESET desde 2017

Mais de 14.000 endpoints

Protegida pela ESET desde 2016

Mais de 9.000 endpoints

Protegida pela ESET desde 2016

Mais de 4.000 caixas de correio



A ESET cumpre a norma ISO/IEC 27001:2013, uma norma de segurança reconhecida e 
aplicável internacionalmente na implementação e gestão da segurança da informação. 
A certificação é assegurada pela entidade de certificação credenciada independente 
SGS, e comprova a total conformidade da ESET com as melhores práticas da indústria.

Porquê 
escolher a ESET 

PRÉMIOS DA ESET

 

Gartner Inc, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Paul Webber, 20 de 
agosto de 2019. Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa. Os estudos da Gartner consistem nas 
opiniões da organização de estudos da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de facto. A Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou 
implícitas, com relação a este estudo, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

A Gartner Peer Insights é uma plataforma gratuita de análise e classificação por pares concebida para os decisores de software e serviços empresariais. As análises 
passam por um processo rígido de validação e moderação para garantir a autenticidade das informações. As análises Gartner Peer Insights são opiniões subjetivas 
de utilizadores finais individuais com base nas suas próprias experiências e não representam as opiniões da Gartner nem das suas afiliadas.

RECONHECIMENTO DE ANALISTAS

A ESET foi nomeada como 
única Desafiadora no 2019 

Gartner Magic Quadrant para 
Plataformas de Proteção de 
Endpoint pelo segundo ano 

consecutivo.

A ESET foi classificada 
como Strong Performer no 

Forrester Wave(™): Endpoint 
Security Suites, 3.º trimestre 

de 2019.

A ESET foi classificada como 
“Top Player” no relatório Radicati 

Endpoint Security de 2019 de 
acordo com dois critérios principais: 
funcionalidade e visão estratégica.




