


Fique Mais Protegido na Internet
Proteja seu Mac contra malware, bem como contra ameaças que tenham como alvo o Windows e o Linux. Fique livre de 
todos os códigos maliciosos, incluindo vírus, worms e spyware.

Antivírus e Antispyware Elimina todos os tipos de ameaças, incluindo vírus, worms e spyware. Tecnologia ESET LiveGrid: 
produz uma lista branca de todos os arquivos seguros apoiado na base de dados da reputação do 
arquivo na nuvem

Anti-Phishing Protege contra as tentativas de obter informação sensível, como nomes de usuário, senhas ou detalhes 
bancários ou de cartão de crédito através de sites falsos que se disfarçam de confiáveis

Controle de Mídia Removível Permite que você desabilite o acesso a mídias removíveis (CD-ROM, FireWire, USB, aparelhos iOS e 

outros). Permite prevenir a cópia não-autorizada de dados privados para um aparelho externo.

Auto-escaneamento de 
mídia removível

Escaneia aparelhos e mídias para verificação de malware imediatamente no momento da inserção. As 

opções de escaneamento incluem Escaneamento/ Nenhuma ação/ Configuração/ Lembrar esta ação.

Escaneamento web e de 
e-mail

Escaneia sites (HTTP) enquanto você navega e checa os e-mails que chegam (POP3/ IMAP) para 
verificação de vírus e outras ameaças.

Proteção de plataforma 
cruzada

Impede a proliferação de malware dos endpoints Mac para Windows e vice versa. Previne seu Mac 

de tornar-se uma plataforma de ataque para as ameaças direcionadas a Windows e Linux.

O ESET Cyber Security entrega proteção 
rápida e poderosa para seu Mac, ajudando 
a aproveitar a tecnologia de maneira mais 
segura. Na internet, seus dados pessoais 
estão seguros contra roubo pelo Anti-
Phishing. A solução é desenhada para 
cuidar da sua segurança sem ficar no seu 
caminho – o baixo uso de memória do 
ESET Cyber Security cuida disso.



Aproveite Toda a Força do Seu Mac
A proteção que deixa mais força para os programas que você usa diariamente. Trabalhe, jogue e navegue na internet sem lentidão. Tire vantagem 
da variedade de funcionalidades de segurança para ficar online e desplugado por mais tempo e aproveitar as multimídias sem pop-ups. 

Baixo uso de memória do 
sistema

O ESET Cyber Security mantém uma alta performance do computador e estende o tempo de vida do 
hardware.

Modo apresentação Nenhum pop-up interrompe apresentações, vídeos ou outros aplicativos de tela cheia. Os 
pop-ups são bloqueados e as tarefas de segurança agendadas são adiadas para maximizar 
a performance e a velocidade da rede. 

Atualizações rápidas As atualizações de segurança ESET são pequenas e automáticas, sem causar lentidão na conexão da 
internet.

Instale e Esqueça ou Faça Seus Ajustes
Aproveite a interface eficaz e familiar e obtenha proteção poderosa com configurações padrão. Ache as configurações que você 
precisa e facilmente ajuste e rode os escaneamentos no computador. Você tem proteção ininterrupta a medida em que o programa 
roda de forma oculta e somente pede sua atenção quando for necessário.

Configurações para usuários 
avançados

Oferece configurações de segurança profundas para se adequar às suas necessidades. Por exemplo, 
você pode configurar o horário de escaneamento e o tamanho dos arquivos escaneados.

One-click Solution O status da proteção e todas as ações e ferramentas frequentemente usadas são acessíveis a partir de todas

as telas. No caso de qualquer alerta de segurança, uma solução é achada rapidamente com um clique.

Familiar Design A solução tem um design moderno e layout familiar como vocês estão acostumados no Mac. A 

visualização do painel de ferramentas é altamente intuitivo e transparente, permitindo uma navegação 

rápida. A interface gráfica inteira foi especialmente desenhadas para macOS.
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