
A Avast combina inteligência artificial com a inventividade 

humana para criar a maior rede de segurança ciberné-

tica do mundo, protegendo pessoas e empresas contra 

ataques online. Protegemos seus dados, identidade, 

privacidade e relações digitais com soluções sofisticadas, 

que são envolventes e fáceis de usar.

Líder
global em 
cibersegurança

 435+ milhões  
Usuários ativos 
 

      US$ 873 milhões
Receita de 2019    
EBITDA de US$ 448 milhões (margem de lucro de 55.3%) 

 Bolsa de Valores de Londres: AVST
 

1.700+   
Funcionários ao redor do mundo    
 

5 principais mercados
EUA e Canadá, Brasil, França, Rússia, Alemanha 
 
Todos os meses, protegemos nossos  
usuários contra
Mais de 1,5 bilhão de ataques de malwares 

Mais de 300 milhões de visitas a sites maliciosos



Privacidade
e segurança
 

Protegemos a segu-

rança e a privacidade 

online de nossos 

usuários com produtos 

premiados de privaci-

dade (VPN e AntiTrack) 

e segurança cibernéti-

ca (Antivirus e Anti-ran-

somware), gratuitos e 

premium.

Segurança
para a família
 

Protegemos as famílias 

com tecnologias que 

podem informar a loca-

lização de crianças aos 

pais e fornecer controle 

sobre suas atividades 

online. Esses aplicativos 

- como o Avast Family 

Space - são ofereci-

dos diretamente pelas 

lojas de aplicativos e 

operadoras de telefonia 

móvel e banda larga.

Segurança
empresarial
 

Protegemos pequenas 

e médias empresas 

das crescentes ame-

aças causadas pelos 

ataques cibernéticos, 

como tempo de inativi-

dade, perda de receita 

e danos à reputação.  
 

A oferta inclui solu-

ções integradas de 

terminais em camadas, 

gerenciamento de 

correções e segurança 

baseada em nuvem.

Produtos de 
Desempenho 
 
Removemos arquivos 

inúteis e indesejados 

com produtos de lim-

peza e desempenho 

que otimizam os com-

putadores e dispositi-

vos Android de nossos 

usuários, contribuindo 

para que aumentem 

sua produtividade.

Segurança  
de IoT 
 

Protegemos redes 

Wi-Fi domésticas, 

assim como todos os 

dispositivos inteligen-

tes conectados a elas 

com o Avast Omni, 

seja diretamente com 

os consumidores ou 

por meio de parceiros 

de telecomunicações 

para manter seus assi-

nantes em segurança.

Escritórios internacionais

Sede

Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, República Tcheca

Equipe executiva

1.700 Funcionários  
no mundo

Estados Unidos

Redwood City, CA  
Emeryville, CA  
Charlotte, NC

CEO Ondrej Vlcek

CISO Jaya Baloo

Diretor de Estratégia e Transformação Julio Bezerra 
Diretora de RH e Cultura Rebecca Grattan 

SVP e CRO, Consumidor Peter Turner 

GM, Avast Business Vita Santrucek 

Conselheiro Geral Kelby Barton
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