
Olá, 

 
Seja muito bem-vindo! 
 
Espero que você aprecie este trabalho feito com muito empenho para melhor atende-lo. 
 
Você Reduzirá os Custos Anuais com Antivírus além de Aumentar a Segurança dos 
Computadores. Garantido! 

 
Antes de ler as importantes informações abaixo faça o DownLoad do BITDEFENDER Free! 
 

>>> Clique Para Fazer o Download do BITDEFENDER <<< 
  
  

Segue algumas informações sobre a Bitdefender: 
 

 A Bitdefender é uma das maiores empresas de segurança da informação do 
mundo. 

 

 A Bitdefender tem a maior rede de proteção do mundo com 500 Milhões de 
Endpoints: 
Números disponibilizados pelos fabricantes: 

Bitdefender = 500Milhões 
Kaspersky = 400Milhões 
Symantec = 175Milhões 
Eset/Nod32 = 100Milhões 
Panda Security = 30Milhões 

Fonte: Dados obtidos diretamente nos sites institucionais de cada fabricante 

 

 Eleita o “Produto do Ano” em 2014 pela AV Comparatives (http://chart.av-
comparatives.org/awards.php?year=2014) e o produto corporativo com o 
“Melhor desempenho” pela AV-TEST em 2014 (https://www.av-
test.org/en/award/2014/) 

 
 30% dos fabricantes de antivírus do mercado utilizam o sistema de 

proteção da Bitdefender através de parcerias O&M 
fonte: acessar http://www.av-comparatives.org/av-vendors/  e  classificar por “third 
party engine” 

 

 A Bitdefender registra quase o dobro de consultas do que o Facebook e a 
Google juntas: 
RANKING GLOBAL DE CONSULTAS: 

 Tweets = 4mil por segundo 
 Pesquisas ao Google = 35mil por segundo 
 Likes do Facebook = 50mil por segundo 
 Posts do Facebook = 75mil por segundo 
 Consultas a base da Bitdefender – 130mil por segundo 

Fonte: Pesquisa realizada no buscador Google 

 

 A maior taxa de detecção do mercado 
Bitdefender = 99,9% em detecção pela AV-Test em 2014, sendo que o 
2º  colocado obteve 99,8%. 0,01% pode não parecer nada, mas representa 
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cerca de 43,5mil possíveis infecções, considerando o universo de 
435milhões de vírus já catalogados; 

 

 Produto premiado seguidas vezes desde 2010 pela AV Comparatives, AV 
Test, Vírus Bulletin, PC Magazine e Login VSI nos quesitos: Desempenho, 
Usabilidade e Detecção e Menor Latência (vide comparativos no corpo 
deste e-mail e em anexo); 

 

 A Bitdefender detém a única tecnologia capaz de executar varreduras e 
remoções de vírus em desktops/servidores físicos a partir de um 
equipamento virtual. 
Esta técnica nos garante as menores taxas de latência e o melhor 
desempenho do mercado.  

 Suporte local em português; 
 

 A Bitdefender é a empresa de antivírus que mais cresce em no Brasil (5 mil 
clientes em 3 anos de operação regional); 

 
 
Reforçando o bom posicionamento da solução Bitdefender em ambientes virtuais com o 
resultado dos testes da organização independente Login VSI que mediu as taxas de 
desempenho da proteção em ambientes virtuais, comparando os principais players do 

mercado. 
 
O Comparativo de produtos/Battle Card (anexo 1) , utiliza uma pesquisa recente, da Login 
VSI benchmarking tools, entidade com expertise em soluções para virtualização e é de 
abril de 2015. Esta analise avalia processamento da máquina e latência de resposta de 8 

ferramentas focadas em virtualização, entre elas o GravityZone Central Scanning 

(Proteção sem agentes), 2 produtos da McAfee, 2 da Symantec, 2 da Kaspersky e 1 
da Trend. 
 
No teste, o tempo de resposta (latência) do GravityZone  foi de 2,845.75 milésimos de 
segundo, apenas 260 milésimos de segundo a menos do que uma máquina sem 
sistema de proteção e batendo com folga todos os concorrentes avaliados. Nos testes de 
condições reais, (atribuindo ao sistema sobrecargas para simular períodos de trabalho de 

pico) o GravityZone teve menos de metade do tempo de resposta (latência) do que por 
exemplo a ferramenta de virtualização da Kaspersky, utilizando apenas um terço dos 
recursos utilizados pelos Russos.  
 
No geral, unindo os dois indicativos (uso de processamento: 6% e latência: 10%) somamos 
16% de recursos.  
A Trend somou 28%, a McAfee 30% (com o produto agentless/ sem agente e 32% (com o 

produto Move MP), a Kaspersky 37% (com o Security for virtualization) e 46% (com o Light 

Agent), e a Symantec 45% (com o DCS 6.5) e 49% (com o DCS 6.0).    
 



 
 
Fonte: http://www.bitdefender.com/news/bitdefender-gravityzone-proven-the-lightest-
solution-in-login-vsi-testing-3036.html  
 
 
Abaixo uma apresentação institucional da Bitdefender: 
 

Líder mundial em detecção, performance e usabilidade ganhadora do prêmio AV-
TEST 2014 e AV-Comparatives 2014 como melhor produto antimalware do mundo! 
 

A Bitdefender, solução de segurança eleita pela AV-Comparatives como a melhor do mundo 
em 2014! 
Nosso produto é o líder em detecção de Malwares e desempenho nas maquinas em 
praticamente todos testes da AV-Comparatives nos últimos 24 meses. 

Ou seja, temos uma solução leve e que detecta mais vírus que a concorrência com a 

melhor relação Custo X Benefício do mercado brasileiro, cerca de 30% mais em 
conta que as principais concorrentes Premium do mercado.  
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Segue link do prêmio de MELHOR PRODUTO CORPORATIVO do mundo: 
http://www.av-test.org/en/award/2014/best-performance-bitdefender/ 
Vale considerar que tanto a F-Secure (2ª lugar) quanto a G-Data (3° lugar) utilizam o motor 
de antivírus Bitdefender em uma parceria O&M. 
 
 

 
 Segue link do relatório completo e classificação de todos os concorrentes: 
http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/01/avc_sum_201412_en.pdf   
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E o print do Real-World Protection Test da Av Comparatives 
  

 
 
http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2014/07/avc_prot_2014a_en.pdf 

  
O órgão Vírus Bulletin, nos da classificação máxima de detecção e desempenho. 
Neste órgão possuímos mais de 32 prêmios VB100 e não tivemos nenhuma falha de 
desempenho nos últimos 12 meses em nenhum dos testes apresentados. 
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https://www.virusbtn.com/vb100/archive/compare?tab=onDemand&id=11&id2=14&id3=2&i
d4=13&id5=15&id6=1 

  
Ou seja, os três principais órgãos de avaliação de antivírus do mundo nos classificam em 1° 
lugar, comprovando tamanha eficácia da nossa ferramenta. 
  
Também uma relação de clientes de outras verticais: 

  

*Secretaria da Saúde do DF, com 9.000 licenças, usavam Trend. 
*Havan Lojas de Departamentos em Joinville, mais de 5.000 licenças, usavam Microsoft. 
*Essencis Ambiental são 600 maquinas, usavam McAfee. 
*São Paulo Futebol Clube, 400 maquinas, usavam McAfee. 
*Unimed São Roque, 260 maquinas, usavam Trend. 
*Universidade Federal do Mato Grosso do Sul com mais de 8.000 licenças, usavam McAfee 
*Faculdades FMU, localizada em São Paulo com mais de 3.000 licenças, usavam Symantec. 

*SENAC do Mato Grosso do Sul, são mais de 1200 licenças, usavam McAfee. 
*Universidade Cruzeiro do Sul em São Paulo com 3.000 licenças. 
*Universidade Metodista de São Paulo, com 2.000 licenças, usavam Trend. 
*Universidade Toledo de Bauru, com 500 licenças, usavam Microsoft. 
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Em relação às nossas ferramentas, somos pioneiros e líderes mundiais em arquitetura de 

proteção em virtualização, temos o produto mais leve na arquitetura Cloud Computing. 

 
 
Um abraço! 
 
Nilo Guimarães 
    
   MAX3D (www.max3d.com.br) 

   São Leopoldo/RS 
   Fone: (51) 3589-3449 


