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Detecção

A ESET ganhou o 
prêmio "Advanced+" 
na AV- Comparatives 
Real- World 
Protection Test

A ESET tem o mais 
longo período 
ininterrupto como 
ganhadora dos 
prêmios VB100 por 
detecção de malwares 
dentre qualquer 
empresa de segurança 
de TI. Nós nos 
sobressaímos nos 
testes VB100 desde 
2003.

A ESET é a maior ganhadora 
de prêmios "Advanced+" em 
Testes Proativos da AV- 
Comparatives

O que mais se sobressai é a 
enorme vantagem técnica 
sobre outros produtos do 
mesmo mercado. A ESET 
nos oferece segurança 
confiável, o que significa 
que posso trabalhar em 
qualquer projeto a 
qualquer hora e saber que 
nossos computadores 
estarão 100% protegidos.

fiona garland,  Analista 
de negócios do grupo de 
TI, Mercury Engineering

ESET

TESTADA. APROVADA.
Nós focamos unicamente em segurança de TI- e nada mais. 
Nós sabemos que segurança de TI não é somente sobre 
detecção. É também a melhor combinação de detecção, 
usabilidade (incluindo um suporte consistente), velocidade - 
e rápido retorno do investimento. Como vemos em nossos 
resultados de testes e nas declarações dos usuários, a ESET 
supera em todos os sentidos.

Como analista de TI, eu não 
me preocupo desde a 
primeira vez em que usei e 
ainda continuo 
despreocupado. Tornou a 
minha vida nessa área 
muito mais fácil.

thony avestruz, jr.,  
Engenheiro Sênior de 
Suporte Técnico, Honda 
Filipinas

Usabilidade e Suporte

A ESET ganhou o prêmio 
japonês Nikkei Computer 
Customer Satisfaction Survey 
2015-2016- competindo com 
outras 10.000 empresas- por 
oferecer o melhor produto de 
segurança empresarial do 
mercado.

Gerenciamento de projetos? 
Primeira Classe. Implantação? 
Brilhante. Usuários? Eles nunca 
nem sequer perceberam uma 
mudança no ambiente. Recursos 
Técnicos? Fabuloso. Se você está 
considerando uma nova solução 
ou uma mudança no seu 
ambiente de TI, eu certamente 
recomendaria procurar a ESET.

tony cooke,  
Diretor de TI, CCS Media Limited, GB

- 65% de nossos clientes mudaram para a ESET pelo "painel 
de administração remota e facilidade de gerenciamento".

Pesquisa TechValidate feita com 1.034 usuários das Soluções de Segurança ESET.  
A amostra é composta por clientes que trocaram Trend Micro, Symantec, 
McAfee, Kaspersky ou Sophos pela ESET, respondendo a questão: “Quais 
características o levaram a escolher as soluções de segurança da ESET?” Fonte: 
https://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-solutions/
charts/CA1-A71-146

Leveza

Painel de administração remota e 
facilidade de gerenciamento

Alta taxa de detecção de malwares com 
um baixo número de falsos positivos

82%

65%

60%
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Teste de conexão de rede de longa duração (inativo), MB

Fonte: AV-Comparatives, Teste de Performance de Rede para Software de Segurança Corporativa
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Retorno do Investimento

A ESET mantém a 
nota mais alta na 
detecção de spam, 
conforme 
premiação da 
Virus Bulletin.

As Soluções de Segurança da ESET 
tem a menor taxa de falsos positivos 
do mercado, o que significa que a 
carga de trabalho de nossos analista 
de TI e a performance de nosso 
terminais e conexões não são 
impactados negativamente.

Quais são os benefícios que você pode observar ao 
implantar as soluções de segurança ESET?

Dados e propriedade intelectual 
organizacional protegidos

Liberar pessoal de TI para outros 
projetos

Aumento da eficiência do usuário 
final

Baixo custo

59%

56%

53%

45%

Pesquisa Tech Validate com 1.213 usuários das Soluções de Segurança 
ESET. Fonte: https://www.techvalidate.com/product-research/eset-
security-solutions/charts/159-B6C-752

64% dos consumidores ESET veem retorno em 
menos de 6 meses, 75% em até 9 meses.

Pesquisa Tech Validate com 552 usuários das Soluções de Segurança ESET 
respondendo a pergunta: “Por favor, estime quanto tempo você levou para 
perceber um retorno em seu investimento nas soluções de segurança ESET?”. 
Fonte:  https://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-
solutions/charts/3DB-C32-72B

0–3 meses: 36%

4–6 meses: 28%

7–9 meses: 11%

10–12 meses: 19%    

13–18 meses: 3%

18 meses ou mais: 3%

Eu achava que era normal que softwares de segurança 
instalados no PC causassem lentidão Mas com a ESET é bem 
diferente. Ela faz seu trabalho de maneira oculta, sem ao menos 
percebermos.

hirokazu minoguchi,  
Especialista da Divisão de TI da Mitsubishi Motors

Velocidade

A ESET é líder na entrega do 
menor consumo de recursos de 
sistema, de acordo com a 
autoridade em testes AV- 
Comparatives.

Pesquisa TechValidate feita com 1.034 usuários das Soluções de Segurança ESET.  
A amostra é composta por clientes que trocaram Trend Micro, Symantec, 
McAfee, Kaspersky ou Sophos pela ESET. Fonte: https://www.techvalidate.com/
product-research/eset-security-solutions/charts/CA1-A71-146

Leveza

Painel de administração remota e 
facilidade de gerenciamento

Alta taxa de detecção de malwares com 
um baixo número de falsos positivos

82%

65%

60%

82% de nossos clientes mudaram para 
a ESET pelo leveza no sistema

Sobre a ESET: Desde 1987, a ESET tem desenvolvido um software de segurança premiado que agora ajuda mais de 100 milhões de usuários a aproveitar a tecnologia de maneira segura. Seu amplo portfólio 
de produtos de segurança cobre todas as plataformas populares e dá aos clientes e empresas no mundo todo um equilíbrio perfeito de performance e proteção pró-ativa. A empresa tem uma rede de 
vendas global cobrindo 180 países e escritórios regionais em Bratislava, San Diego, Singapura e Buenos Aires . 
www.eset.com




