
Sobre a ESET
Por mais de 30 anos, a ESET® vem desenvolvendo 
software e serviços de segurança líderes na 
indústria de TI, entregando proteção abrangente 
e instantânea contra ameaças de cibersegurança 
para consumidores e empresas em todo o mundo.  

A ESET é de propriedade privada. Sem dívidas e 
empréstimos, temos a liberdade de fazer o que 
for necessário para a melhor proteção de todos os 
nossos clientes.

ESET EM NÚMEROS

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES

PRÊMIOS ESET

parceiro de segurança ISP 
desde 2008, 2 milhões de 

clientes na base

protegido pela ESET desde 
2016, mais de 4.000 caixas 

de e-mail

protegido pela ESET 
desde 2016, mais de 9.000 

endpoints

protegido pela ESET desde 
2017, mais de 14.000 

endpoints

ESET é reconhecida pela excelência 
máxima na categoria de usabilidade 

nos resultados do teste anual do  
AV Test.

A ESET está em conformidade 
com a ISO/IEC 27001:2013, 

um padrão de segurança 
reconhecido internacionalmente na 
implementação e gerenciamento de 

segurança da informação.

+ de 110 
milhões de
usuários no
mundo todo

+de 200
países e

territórios

13
centros globais
de pesquisa e

desenvolvimento

A ESET recebeu o prêmio de status 
APROVADO por sua solução de 

proteção endpoint no  
AV-Comparatives Business Security 

Test 2020.

+ de 400 
mil clientes

corporativos



Antivírus multipremiado para o seu negócio



Proteja os computadores, laptops e dispositivos móveis da sua empresa 
com produtos de segurança de ponta gerenciados através de um console 
de gerenciamento baseado na nuvem. 

• Facilmente acessível, o console ESET PROTECT melhora o TCO do 
gerenciamento de segurança.

• Gerenciamento remoto com painel único de vidro para visibilidade de 
ameaças, usuários e itens em quarentena.

• Os endpoints da empresa e dispositivos móveis protegidos através  
de uma tecnologia avançada multicamadas incluindo segurança  
do servidor de arquivos, agora com a proteção bancária segura.

• Melhor segurança endpoint, usando a abordagem verificada em 
camadas da ESET (combinando o melhor de todos os mundos: 
reputação baseada em nuvem, Machine Learning e inspeção detalhada 
de comportamento).

• A proteção premiada de endpoint combina as últimas técnicas de 
Machine Learning com décadas de experiência humana.

TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO ENDPOINT 
MULTICAMADAS

O ESET Endpoint Antivirus fornece múltiplas camadas 
de proteção e pode detectar malware antes, durante e 
após a execução. Machine learning, análise avançada de 
comportamento, big data e experiência humana trabalham em 
equilíbrio dinâmico para equilibrar o desempenho, detecção e 
falsos positivos.

• Proteja-se de malware

• Bloqueio de ataques direcionados

• Evite os sites falsos

• Bloqueie os ataques de phishing

• Detecção de ameaças avançadas persistentes

CONSOLE DE GERENCIAMENTO REMOTO 
BASEADO NA NUVEM

O ESET PROTECT é uma ferramenta de gerenciamento 
multifuncional remoto de segurança de rede para produtos de 
segurança corporativos ESET por todos os sistemas operacionais. 
Ela habilita a implementação de segurança em um clique e dá a 
sua rede visibilidade sem a necessidade de comprar ou manter 
hardware adicional, reduzindo o custo total de propriedade.

• Configuração e implementação dentro de minutos

• Sem necessidade de comprar ou manter hardware adicional

• Ponto único de gerenciamento de segurança de rede

• Acessível com segurança através do navegador em 
qualquer lugar

• Console baseado na nuvem
• Endpoint Antivirus

Orçamento apertado para segurança digital? ESET PROTECT Essential 
On-Prem está disponível com implementação on-premise do console de 
gerenciamento de segurança.



Todas as soluções endpoint da ESET são gerenciadas através de um console na nuvem com 
tela única, o ESET PROTECT, garantindo uma visão geral completa da sua rede.

ESET PROTECT Essential está disponível para venda 
somente através de nossos parceiros e revendedores.


