


A nova solução ESET Internet Security® 10 
oferece uma proteção  sólida para os 
usuários habituais da Internet, com os 
melhores benefícios de detecção, 
velocidade e usabilidade característicos da 
marca. Além disso as funcionalidades de 
sua engenharia são comprovadas.
A solução também protege a Webcam, e 
permite comprovar a segurança do 
roteador  Wi-Fi em sua residência , e  ajuda 
a realizar operações bancárias e efetuar 
pagamentos online de maneira segura.  

REDORDE 
IMBATÍVEL 
DE 13 
ANOS

Faça da Internet um lugar seguro para aproveitar
Explore o vasto mundo online com a proteção da multipremiada tecnologia de detecção da ESET. Mais de 110 milhões de usuários em todo o mundo 
confiam em nossa solução para  detectar e neutralizar todos os tipos de ameaças digitais, incluindo vírus, rootkits, worms e spyware. Também  
protege contra táticas de invasão que impedem a detecção,bloqueando ataques direcionados e exploits.

Antivírus e Antispyware Proporciona proteção proativa contra todos os tipos de ameaças online ou offline, e evita que o malware se propague 
para outros usuários.

Bloqueio de exploits Bloqueia os ataques especificamente desenvolvidos para evadir a detecção antivírus, e elimina bloqueadores de tela e 
ransomware.
Protege contra ataques em navegadores Web, leitores de arquivos PDF e outras aplicações, incluindo software baseado 
em Java.

Rastreamento de 
memória avançado 

Melhora a detecção de códigos maliciosos persistentes que utilizam várias capas de criptografia para ocultar sua atividade

Rastreamento com 
tecnologia baseado na 
núvem

Acelera o rastreamento mediante a criação de listas brancas de arquivos seguros segundo a base de dados de reputação 
de arquivos ESET Live Grid®.
Ajuda a deter de forma proativa o malware desconhecido segundo sua conduta, comparando-a com nossa base de 
sistema de reputação de arquivos na núvem.

Rastreamento durante o 
download de arquivos

Reduz o tempo de rastreamento mediante a exploração de tipos de arquivos específicos (como arquivos comprimidos)
durante o processo de download.

Rastreamento em estado inativo         Contribui com um  melhor rendimento do sistema, já que termina o rastreamento com profundidade quando o 
equipamento não está em utilização. Ajuda a detectar ameaças inativas potenciais antes que possam causar danos.

Permite personalizar a conduta do sistema com maior detalhe,oferecendo a opção de especificar regras para o registro do  
sistema e os processos e programas ativos, de modo que permite ajustar a postura com relação à segurança

Proteção contra  
ataques baseados em 
scripts 

Detecta ataques causados por scripts maliciosos que tentam aproveitar de vulnerabilidades do Windows PowerShell. 
Também detecta scripts maliciosos de JavaScript que podem atacar através de seu navegador. Protege os navegadores 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge.

Aproveite seu equipamento em sua máxima potência
Como deixa mais energia disponível para os programas de uso diário,o ESET Internet Security 10 permite jogar, trabalhar e navegar na Internet sem afetar 
a velocidade do equipamento. Permaneça mais tempo online sem conectar o equipamento à fonte de alimentação graças ao modo de economia de bateria 
e aproveite os jogos sem distrações de pop-up.

Baixo impacto no sistema Mantém um alto rendimento e estende a vida útil do hardware.
Se adapta a qualquer tipo de ambiente de sistemas.
Seus pacotes de atualização extremamente pequenos ajudam a economizar banda larga de Internet.

Modo de jogo ESET Internet Security muda  automaticamente o modo silencioso caso execute algum programa de tela cheia.  As 
atualizações e notificações do sistema são adiadas para conservar os recursos do sistema durante sessões de jogos, de 
vídeos ou apresentações

Suporte para equipamentos           Adie todas as janelas emergentes não acionadas, atualizações e as atividades que geram muita demanda ao
sistema para preservar seus recursos de modo que possam concentrar-se nos jogos ou filmes.

Sistema de prevenção de 
intrusos baseado em host 
(HIPS) NOVO

portáteis 
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Suporte gratuito em seu idioma

Cada licença inclui suporte gratuito para
seus clientes, fornecido em seu idioma
local.

Proteja sua privacidade
Evite que os cibercriminosos usem indevidamente suas senhas e mantenha-se protegido durante operações bancárias ou pagamentos online. Aproveite conexões 
seguras, proteja sua Webcam e  Wi-Fi doméstico de invasores, e evite que seus dados confidenciais possam ser copiados para dispositivos de armazenamento não 
autorizados.

Monitore constantemente todos os processos e aplicativos  executados no equipamento para determinar se estão 
tentando utilizar a Webcam. Se um  processo tenta acessar a Webcam de forma inesperada, apresenta um alerta com 
a opção de bloqueá-lo.

Prepare-se para  a Internet das coisas (IoT) com esta funcionalidade adicional de segurança para seu roteador Wi-Fi. 
Permite testar o  roteador para que detecte vulnerabilidades, como senhas fracas ou firmware desatualizados, oferecendo 
opções para resolvê-las.Também proporciona uma lista ordenada por tipo de dispositivo (por exemplo, smartphone, IoT, 
etc.), sendo assim é possível controlar os dispositivos conectados e acessar facilmente a eles para modificar a configuração.

Firewall pessoal Evita que usuários não autorizados acessem seu equipamento e utilizem seus dados pessoais indevidamente

Proteção contra ataques de 
rede

Como complemento ao Firewall pessoal, esta funcionalidade protege automaticamente o equipamento do 
tráfego de rede malicioso, já que detecta as ameaças por seus padrões de tráfego  e perigo e as bloqueia

Proteção para internet banking & 
Proteção para pagamentos Online

Inclui um rastreador  seguro exclusivo que poderá utilizar para efetuar pagamentos online de 
forma segura. Te protege automaticamente em  sites de pagamentos online criptografando a 
comunicação entre o teclado e o navegador para transações mais seguras o protegendo contra 
teclados keyloggers.

Proteção contra botnets  Camada  adicional de segurança que protege contra malware do tipo botnet, evitando que o equipamento seja utilizado  
indevidamente para enviar spam e evitar a conclusão de ataques de rede.
Aproveite os benefícios desse novo tipo de detecção baseado em assinaturas de rede, que bloqueia o tráfego malicioso   
rapidamente.

Anti-Phishing Protege contra tentativas de obter informação confidencial, como nomes de usuário, senhas ou outros detalhes 
pessoais confidencias, provenientes de sites Web falsos que parecem legítimos

Rede não doméstica Avisa quando está conectado a uma rede desconhecida e sugere mudar o modo de proteção para restrita. Faz 
com que seu dispositivo seja invisível para outros equipamentos conectados a mesma rede.

Controle de dispositivos Impede que se realizem cópias não autorizadas de dados privados em dispositivos externos.
Permite bloquear meios de armazenamento, como CD, DVD, memórias USB e discos de armazenamento externos. 
Bloqueia os dispositivos que se conectam através de Bluetooth, FireWire e portas de série ou paralelos.

Antispam Impede que os emails indesejados cheguem à sua caixa de entrada.

Proteção para Webcam
NOVO

Proteção para rede doméstica
NOVO



Proteja as Crianças na Internet
Mostre às crianças somente o lado bom da Internet com a ajuda do Controle dos Pais e evite exposição à conteúdos online ofensivos. Bloqueie mais de 
20 categorias de sites Web e adicione sites individuais à lista negra.

Controle dos Pais Fornece a opção de escolher entre categorias predefinidas segundo a idade de seus filhos
Permite estabelecer uma senha  para proteger a solução contra a modificação e desinstalação não autorizadas do 
produto 

Instale segundo suas preferências e fique tranquilo 
Ao proporcionar a melhor proteção no momento de sua instalação com a configuração predeterminada, o ESET Internet Security 10 o mantém 
informado sobre problemas de segurança potenciais e permite abordá-los diretamente na tela principal.  elegante interfa  d  usu rio foi 
desenvolvida para facilitar a configuração de todas as tarefas de rotina. Assim mesmo, permite personalizar o perfil de segurança com mais  de 
150 opções de configurações detalhadas.

Solução em um só clique Permite acessar o estado de proteção, assim como as ações e ferramentas mais utilizadas, de qualquer  tela.
Caso haja algum alerta de segurança o ajuda a encontrar rapidamente a solução com um só clique.

Atualizações do produto sem 
inconvenientes

Aproveite os benefícios que oferecem as novas tecnologias de proteção, atualizando seu produto gratuitamente
enquanto sua licença estiver vigente e mantenha o melhor nível de segurança sem interrupções.

Opções de configuração 
avançada para usuários 

Ofer ece configurações d e segurança mais detalha das para adaptar-s e à suas  necessidades
Permite definir a profundidade máxima de rastreamento e o tempo, tamanho dos arquivos, arquivos comprimidos 
rastreados entre muitas outras opções.

ESET SysInspector® Avançada ferramenta de diagnóstico que captura a informação crítica do sistema para solucionar uma ampla gama de 
problemas de segurança e compatibilidade.




