
Como ativar um
produto ESET?

Comprei o produto

Tenho um Gift Card

Tenho uma licença de avaliação

Você recebe um número de série 
que deve ser inserido no produto 
+ link de download

Ao final do período de avaliação, será necessário
adquirir uma licença comercial em nossa loja
online, com um representante ESET ou em uma
loja local, para continuar oferecendo a melhor -
proteção ao seu computador.| www.eset.com.br | - | www.facebook.com/esetbrasil |
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Você recebe o produto
em um CD-ROM com uma 
chave de ativação que 

deve ser inserido na 
    instalação.

Você recebe usuário e 
senha + link de 

download por e-mail

Em uma loja
física (em CD)

De um revendedor
autorizado

Na loja 
online

Você recebe o
comprovante de 

compra por e-mail

Caso tenha um usuário e uma senha

No seu produto ESET, clique
no módulo “Atualização” e
selecione a opção “Ativar usando
um nome de usuário e uma senha” 
e os insira.

3 ATIVAÇÃO

Caso tenha um número de série

Opção 1:
No produto ESET, clique no
módulo  “Atualização”, escolha
a opção “Ativar usando uma chave de
Ativação”.Por fim, complete o formulário.

Opção 2:
Você deve registrar via web em
http://eset.com.br/registro
Complete o formulário e ative o produto com
o usuário e a senha que irá receber por e-mail.

Gift Card
Você deve registrar via web em
http://eset.com.br/registro

Ativação:  Inserção dos dados de 
autenticação (Usuário e Senha) no produto 
adquirido.

Atualização do banco de dados de
assinaturas de vírus: Dados referentes
a códigos maliciosos que são adicionados
ao banco de dados do produto para proteger
o sistema contra as últimas ameaças.

Atualização do produto: A ESET lança
novas versões de seus produtos que
incorporam melhorias e otimizam a proteção.

-

Recomendamos atualizar para a
última versão (grátis enquanto a licença 
estiver vigente) do produto adquirido. 

Nome de usuário e senha: Informações
necessárias para ativar os produtos,
receber atualizações do banco de dados
de assinaturas de vírus e atualizações
dos componentes do programa. 

Chave de ativação (ou número de série): 
Código alfanumérico necessário para 
registrar a licença do produto adquirido.

Registro: Processo que utiliza a 
Chave de ativação para gerar o
Nome de usuário e a Senha que 
permitirão o funcionamento do produto.

Renovação:  Para continuar usufruindo
da melhor proteção, as licenças devem 
ser renovadas a cada 1 ou 2 anos, dependendo
do período contratado.
Acesse: www.eset.com.br/renovacao

Glossário

Acesse http://kb.eset.com.br
para instruções mais detalhadas.

A USUFRUIR
DA MELHOR 
PROTEÇÃO!

Não exige ativação, basta baixar o 
instalador e selecionar a opção 
“Ativar licença de avaliação"
Duração: 30 dias.

Desinstale anteriormente
qualquer outro software antivírus 
para evitar conflitos no sistema.

REGISTRO

Ao inserir a chave de ativação, 
o produto ativa automaticamente
o nome de usuário e a senha.

MAIS INFORMAÇÕES

Baixe sua versão de avaliação
gratuitamente em: 
eset.com.br/download/trial-gratuito

COMECE

DOWNLOAD
eset.com.br/download/home

DOWNLOAD
eset.com.br/download/home

Visite nosso Blog do Laboratório
Com dicas de segurança online: eset.com.br/blog


