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PREFEITURA DE MALVINAS ARGENTINAS (Argentina)  



O departamento de Informática e Telecomunicações 
reconhece que este ponto era sua preocupação 
mais importante: ‘‘SA solução que tínhamos era útil, 
porém começou a requisitar grandes atualizações de 
hardware para que funcionasse perfeitamente. Além 
disso, os equipamentos deviam cumprir corretamente as 
funções solicitadas pelos sistemas administrativos. Neste 
cenário, tivemos que escolher entre investir em recursos 
tecnológicos ou conseguir uma forma de aproveitar o que 
tínhamos e, dessa maneira, atribuir esse orçamento a mais 
obras para o partido.’’

EM BUSCA DO MELHOR RENDIMENTO 

“ Assim que avaliamos as opções que tínhamos, decidimos 
buscar uma nova solução de segurança que fosse ágil, 
que não implicaria em atualizações constantes de 
nossos equipamentos e que não causasse um impacto 
tão grande no rendimento”, confirmó Cassini Martin 
(Subdirector de Informática). Aafirmou Cassini 
Martin Subdiretor de Informática. Além disso,  foi
apontando que a solução que possuíam não protegia 
suficientemente frente a distintas ameaças,   já que 
haviam sofrido vários casos de infecções.  Esta era 
uma questão prioritária,   principalmente,   quando se 
trabalha com dados sensíveis da população. 

Na sequência destes fatos,   decidiram avaliar 
distintas soluções de segurança,   optando pelo 
ESET Endpoint Antivirus, já que técnicos do 
Departamento de Informática conheciam a ESET e 
sabiam que a solução cumpriria com as expectativas 
e necessidades requisitadas pelo município. 

 

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS: A MELHOR 
OPÇÃO

“EO processo de implementação foi bem-sucedido graças 
a agilidade do produto e o grande planejamento com que 
foi realizado’’, afirmou Cassini.  Além disso,   destacou 
que assim que realizaram a instalação não voltaram 
a ter inconvenientes com códigos maliciosos e  o 
desempenho dos equipamentos estava ótimo. 

Enfatizou que o produto ESET não é somente 
mais leve,   mas também possibilita uma excelente 
administração para toda sua rede e que seu 
departamento de Informática está muito satisfeito 
com o excelente suporte técnico e a atenção 
fornecida pelos representantes. 

Desta maneira,   o ESET Endpoint Antivírus 
cumpriu as expectativas da Prefeitura de Malvinas 
Argentinas, conseguindo prevenir definitivamente 
as infecções de malware,   garantindo o rendimento 
dos equipamentos e reduzindo o impacto nos 
sistemas.  Além de ajudar no funcionamento de TI,   
mantendo as informações seguras e liberar recursos 
econômicos para outros fins.  

MUNICIPALIDAD DE 
MALVINAS ARGENTINAS

A prefeitura de  Malvinas 
Argentinas é  um dos 135 
distritos da província de 
Buenos Aires.  Localizada na 
zona norte da Grande Buenos 

Aires,   em seus 64 km²,   vivem mais de 320 mil pessoas. 

Malvinas Argentinas é uma zona claramente 
industrial em Buenos Aires,   uma importante região 
estratégica que atravessa a estrada Panamericana,   
uma autoestrada utilizada diariamente para 
o transporte de todos os produtos que são 
comercializados no Mercosul. 

ATUALIDADE E NECESSIDADES DA 
PREFEITURA

Atualmente,   a Prefeitura de Malvinas Argentinas 
conta com uma rede de 550 equipamentos que 
são utilizados nas diferentes dependências.  
Cabe destacar que dentro de seus sistemas são 
armazenados as informação de todos os habitantes 
do partido,   razão pela qual,   é de vital importância 
proteger está enorme base de dados diante de 
qualquer risco que possa surgir. 

O órgão contava com uma solução de segurança,   um 
software antivírus que mantiveram por mais de três 
anos,   o qual apresentava resultados aceitáveis.  No 
entanto,   este produto tinha requerimentos muito 
elevados de hardware e software. ESET Latinoamérica 

Juan Díaz de Solís 1270,   Vicente López,   
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