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Hoje em dia é importante para as empresas obter inteligência da maior variedade 
possível de fontes para se adaptar proativamente a um ambiente de segurança sempre 
em mutação. Ataques direcionados, ameaças avançadas persistentes (APTs), dia zero e 
atividades de botnet são difíceis de serem descobertas pelos engenheiros de segurança 
com acesso somente a informações vindas das redes de suas próprias empresas – uma 
visão mais ampla do cenário e uma inteligência mais profunda são necessárias.

O ESET Threat Intelligence fecha a brecha existente entre a 
informação de cibersegurança que os engenheiros de 
segurança obtêm de suas próprias redes e a inteligência do 
ciberespaço que a ESET coleta em todo o mundo. Ele usa a 
informação coletada de mais de 100 milhões de sensores e 
envia para o Sistema de Proteção Contra Malware na 
Nuvem da ESET através do ESET LiveGrid, que é então 
conduzida através dos multipremiados centros de pesquisa 
e desenvolvimento da ESET, que são distribuídos ao redor do 
mundo e focam somente em cibersegurança.  Isso permite 
que a ESET forneça conhecimento único a seus clientes, para 
ajudá-los a compreender e gerenciar os riscos nos negócios e 
tornar ameaças desconhecidas conhecidas, mitigando as 
ameaças e ainda melhorando a eficiência de suas defesas.

API e FEED de dados em tempo real

Os Feeds de dados do ESET Threat Intelligence utilizam o 
largamente empregado formato STIX/TAXII para trocas de 
informação sobre inteligência das ameaças. Isso torna fácil 
a integração com a ferramenta SIEM dos Provedores de 
Serviço de Segurança e obtém as últimas informações 
sobre o cenário de ameaças, especialmente botnets, para 
prever e preveni-las mesmo antes delas atacarem, o que, 
portanto, fortalece a segurança dos usuários finais com 
antecedência. Além disso, o API do ESET Threat Intelligence 
está disponível para automatizar relatórios, regras YARA e 
outras funcionalidades com quaisquer outros sistemas 
usados por parte do consumidor.

Sistema de proteção contra malware na nuvem
O Sistema de Proteção contra Malware na Nuvem da ESET é uma 
das muitas tecnologias baseadas no sistema de nuvem do ESET 
LiveGrid. Possíveis ameaças são monitoradas e submetidas à nuvem 
da ESET através do Sistema de Feedback do ESET LiveGrid para 
sandbox automático e análise de comportamento.

Expanda sua inteligência de segurança 
da rede local para o ciberespaço global

Aplicativos suspeitos 
desconhecidos e ameaças 
potenciais são monitoradas e 
submetidas à nuvem da ESET 
através do Sistema de 
Feedback do ESET LiveGrid.

As amostras coletadas 
são submetidas a sandbox 
automático e análise de 
comportamento, que 
resulta na criação de 
detecções automatizadas 
onde a atividade 
maliciosa é confirmada.

Os clientes da ESET 
aprendem sobre estas 
detecções automatizadas 
com o Sistema de Reputação 
do ESET LiveGrid, sem a 
necessidade de esperar pela 
próxima atualização do 
módulo.

O Sistema na nuvem do ESET 
LiveGrid coleta informações 
relacionadas a ameaças de 
milhares de usuários da ESET 
para demais análises e 
processamentos.

As ameaças desconhecidas, 
não vistas anteriormente são 
submetidas à ESET para 
posterior análise e 
processamento.

Nossa lógica de servidor na 
nuvem automaticamente 
avalia os dados e fornece 
uma resposta rápida através 
das listas brancas e negras.

Reputação e Cache
Quando inspecionam um arquivo ou URL, nossos produtos primeiro 
checam o cache local para objetos conhecidos maliciosos ou listados 
como benignos. Isso melhora a performance do escaneamento. 
Depois, nosso Sistema de Reputação do ESET LiveGrid é questionado a 
respeito da reputação do objeto.



Quais são os benefícios operacionais que você viu 
com a instalação das soluções de segurança da ESET?

A ESET recebeu os maiores prêmios 
“Advanced+” em testes proativos da 
AV-Comparatives.

A ESET tem o maior período ininterrupto de 
prêmios VB100 para detecção de malware 
do que qualquer outro vendedor de 
segurança de TI. Somos excelência nos 
testes VB100 desde 2003.

64% dos clientes ESET veem o retorno sobre o 
investimento em menos de 6 meses, 75% dentro de 
9 meses

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

Pesquisa Tech Validate com 552 usuários das Soluções de Segurança da 
ESET respondendo a pergunta: “Por favor, estime quanto tempo você 
levou para perceber um retorno no seu investimento com as soluções de 
segurança da ESET?” Fonte: https:\\www.techvalidate.com/product-
research/eset-security-soliutions/charts/3DB-C32-72B

Pesquisa Tech Validate com 1.213 usuários das soluções de segurança da 
ESET. Fonte: https:\\www.techvalidate.com/product-research/eset-
security-soliutions/charts/159-B6C-752

A ESET recebeu o prêmio “Advanced+” no Teste 
de proteção para o mundo real da AV-
Comparatives.
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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

Nossa abordagem de 
Heurística Avançada detecta 
proativamente o malware 
com o qual não tenhamos 
nos deparado antes.

Nós detectamos o malware 
baseado em sua funcionalidade 
descobrindo o modo como ele 
se comporta.

Técnicas avançadas, como o 
escaneamento com DNA, 
identificam ameaças 
baseadas na estrutura do 
código.

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%

Relatório de malware direcionado
Nosso relatório de malware direcionado mantém o usuário 
informado sobre um potencial ataque que esteja sendo 
preparado ou um ataque em andamento direcionado 
especificamente para sua organização. Regras customizadas 
podem ser configuradas usando YARA para obter informações 
específicas da empresa que os engenheiros de segurança 
estejam interessados. Baseado no relatório, os usuários 
conseguem detalhes valiosos sobre campanhas de malware 
possivelmente direcionadas ou em andamento, incluindo o 
número de vezes em que elas foram vista em todo o mundo, 
URLs contendo códigos maliciosos, o comportamento do 
malware no sistema, onde ele foi detectado e mais.

Relatório de atividade de Botnet
Entrega relatórios regulares e dados quantitativos sobre 
famílias de malware identificadas e variáveis de malware 
botnet. Classificado de acordo com o tipo de malware, o 
relatório fornece a lista de servidores de Comando e 
Controle (C&C) conhecidos envolvidos no gerenciamento 
de botnet, bem como uma lista de alvos deste malware.

Análise de amostra automatizada
Quanto mais você sabe, menos você crê. Um relatório 
customizado baseado em um arquivo ou hash submetido 
fornece informações valiosas por decisões baseadas em 
fatos e investigação de incidentes.

Segurança extra, mesmo que atual-
mente você não seja um cliente ESET
Os analistas de segurança recomendam combinar uma 
variedade de abordagens de segurança para minimizar as 
potenciais fraquezas que possam surgir do uso de uma 
solução de segurança de um único vendedor.
O ESET Threat Intelligence não requer que as soluções de 
servidor ou endpoint da ESET estejam instaladas na rede do 
usuário. Isso significa que ele pode ser usado por não-clientes 
da ESET como um nível adicional de segurança para ajudar a 
alertá-los sobre campanhas iminentes de malware ou 
ameaças direcionadas sobre as quais seu vendedor de 
segurança atual possa não estar ciente.

Dados e propriedade intelectual 
organizacional protegidos 

Maior liberdade com os recursos de TI 
para buscar outros objetivos

Eficiência do usuário final aumentada

Redução de custos

59%

56%

53%

45%

Detecções de DNA
As Detecções de DNA são definições complexas de comportamento 
malicioso e características de malware. Enquanto os códigos 
maliciosos podem ser facilmente modificados ou ofuscados, o 
comportamento do objeto não pode ser mudado tão facilmente. 
Além disso, a detecção de DNA pode identificar até mesmo 
malware nunca visto anteriormente que contém genes que indicam 
comportamento malicioso.




