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Torne a Internet mais segura para que possa aproveitar com 
tranquilidade.

Explore a grandeza da Internet com segurança , protegido pela tecnologia de detecção premiada da ESET. Mas de 100 milhões de usuários 
em todo o mundo confiam em nossas soluções para detectar e neutralizar todos os tipos de ameaças digitais, incluindo vírus, rootkits, 
worms e spyware. Também protege contra malware inteligente que tentam burlar a detecção, bloqueando ataques direcionados e 
exploits.

Antivírus e Antispyware Fornece proteção proativa contra todos os tipos de ameaças online e offline e evita que malwares se 
espalhem para outros usuários.

Anti-Phishing Protege contra tentativas de aquisição de informações confidenciais, como nomes de usuário, senhas, 
detalhes bancários e dados de cartão de crédito , provenientes de sites falsos que se fazem passar por 
verdadeiros.

Bloqueador de Exploit Bloqueia ataques projetados especificamente para evitar a detecção antivírus, elimina os programas 
de bloqueio de tela (lockscreens) e os que roubam arquivos (ransomware). Protege contra ataques a 
navegadores, leitores de PDF e outras aplicações, incluindo Java baseado em software.

Rastreamento de Memória 
Avançado

Melhora a detecção de malware persistente, que utilizam criptografia para ocultar sua atividade.

Ratreamento com Tecnologia 
baseado em Nuvem

Acelera o rastreamento mediante a criação de listas brancas de arquivos seguros, segundo a base de 
dados de arquivos ESET Live Grid®. 

Rastreamento durante 
downloads de Arquivos

Reduza o tempo de rastreamento de arquivos específicos, como documentos ou atualizações do 
telefone , durante o processo de download.

Rastreamento em estado 
inativo

Contribui para um melhor rendimento do sistema já que efetua um rastreamento completo quando 
seu equipamento não está sendo utilizado. Ajuda a detectar potenciais ameaças inativas antes de 
provocarem danos.

Controle de dispositivo Permite impedir que se realizem cópias não autorizada de seus dados confidenciais para dispositivos 
externos. Permite bloquear mídias de armazenamento como CDs, DVDs, pendrives e dispositivos de 
armazenamento externo. Permite bloquear dispositivos de conexão via Bluetooth, FireWire e portas 
série ou paralelas.

Host-Based Intrusion 
Prevention System (HIPS)

Permite personalizar o comportamento do sistema com maior detalhamento, fornecendo a opção de 
especificar as regras para o registro do sistema, processos ativos e programas, assim como, personalizar 
sua conduta com relação a segurança. 

Aproveite sua vida digital, garantida pelo 
software de total segurança na Internet 
da ESET: uma tecnologia recordista e 
ganhadora consecutiva do prêmio Virus 
Bulletin VB100. ESET NOD 32® Antivírus 9 
mantém você seguro online e offline. 
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Aproveite o máximo rendimento de seu equipamento
Obtenha mais energia para os programas utilizados diariamente, ESET NOD 32 Antivírus 9 permite-lhe jogar, trabalhar e navegar na Internet sem afetar a 
velocidade de seu equipamento. Permaneça mais tempo online sem conectar o equipamento ao carregador com o modo de economia de bateria e aproveite os 
jogos sem o incômodo dos pop-ups.

Baixo impacto no Sistema Mantém um alto desempenho e estende a vida útil do hardware. Adapta-se para qualquer tipo de ambiente de sistema. 
Economiza a banda larga da internet com pacotes de atualização extremamente pequenos.

Modo Jogador ESET Smart Security 9 muda automaticamente para o modo silencioso se qualquer programa for executado em tela 
cheia. Todos os pop-ups , atualizações e outras atividades que geram muita demanda ao sistema serão postergados para 
conservar os recursos, enquanto joga ou efetua outras atividades de tela cheia (videos, galerias de fotos, apresentações).

Suporte para computadores 
portáteis

Adia todos os pop-ups, as atualizações e as atividades que geram muita demanda ao sistema, preservando recursos 
e permitindo que execute tarefas por mais tempo, navegando na internet ou utilizando o computador, mesmo sem 
conexão. 

Configure e fique tranquilo, personalize segundo suas necessidades 
exatas  

Oferece uma alta proteção a partir da instalação com as configurações predeterminadas, o ESET NOD 32 Antivírus 9 o mantém informado sobre problemas de 
segurança em potencial e permite enfrentá-los diretamente na tela principal. A interface simples do usuário foi desenvolvida  para que facilmente se configure todas as 
tarefas de rotina. Além disso, você pode ajustar seu perfil de segurança com mais de 150 configurações detalhadas.

Soluções com apenas um 
clique

Acesse o status de proteção, todas as ações e ferramentas usadas com freqüência em todas as telas. Em caso de qualquer 
alerta de segurança, encontre rapidamente a solução com um clique.

Configurações para usuários 
avançados

Oferece amplas configurações de segurança para atender às suas necessidades. Permite definir a capacidade máxima de 
restreamento, o tempo, tamanho dos arquivos digitalizados, e muitas outras opções.

ESET SysInspector® Uma ferramenta de diagnóstico avançada que captura informações críticas do sistema para solucionar problemas de uma 
ampla variação de questões de segurança e compatibilidade.
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 Suporte técnico gratuito

As soluções ESET incluem suporte técnico 
em seu idioma local e sem custo adicional.


