
Líder global em  
segurança cibernética

Mais de 435 milhões Usuários ativos

US$ 892,9 milhões  
Receita declarada em 2020 
EBITDA ajustada de US$ 495,5 Milhões (com margem ajustada de 55,5%) 
Bolsa de Valores de Londres, índice FTSE 100: AVST

Mais de 1.700  empregados no mundo

6 Principais mercados 
EUA & Canadá, Brasil, França, Reino Unido,  

Rússia e Alemanha

Todos os meses  
protegemos os usuários 
bloqueando ameaças 
(em média)  

Mais de 1,5 bilhão de ataques  
de malware

Mais de 33 milhões de ataques de  
phishing e 3 milhões de URLs  
de phishing únicos

Mais de 4 milhões de ataques  
de ransomware 

A Avast combina inteligência artificial com expertise humana, para 
criar a maior rede de segurança cibernética do mundo, protegendo 
pessoas e empresas contra ataques no universo online. Protegemos 
seus dados, sua identidade, privacidade e relacionamentos no mundo 
digital, por meio de soluções sofisticadas que engajam os usuários e 
são fáceis de utilizar.



Escritórios no Mundo

Time de Executivos
CEO, Ondrej Vlcek

CISO, Jaya Baloo

Diretor de Estratégia & Transformação, 
Julio Bezerra

Diretora de Pessoas & Cultura,  
Rebecca Grattan 

Diretor de Produto, Vita Santrucek

 
CTO, Michal Pechoucek

CFO, Phil Marshall

CMO, Lisa Carey

Diretor Comercial,  
Peter Turner

Vice-Presidente Sênior e Gerente  
Geral de Identidade, Charles Walton

Conselho Geral, Trudy Cooke

Estados Unidos 
Emeryville, CA 
Charlotte, NC

Reino Unido 
Londres

Alemanha  
Munique
Düsseldorf
Friedrichshafen

Suíça 
Basel

República Checa  
Praga & Brno

Sérvia 
Belgrado

Rússia 
Moscou

Eslováquia 
Zilina

China 
Hong Kong

Taiwan 
Taipei

Japão 
Tóquio

Segurança online e de IoT
Todas as pessoas têm o direito de estarem 
seguras no universo online. Nossas premi-
adas, gratuitas e premium múltiplas plata-
formas de produtos de segurança digital 
protegem as pessoas contra vírus, spy-
ware, ransomware, stalkerware, ameaças 
em redes Wi-Fi e riscos em navegadores 
online. O Avast Omni mantém a proteção 
de dispositivos IoT, conectados em casas 
inteligentes e seguras.
 

Desempenho e otimização
Nossos produtos ajudam as pessoas 
a aumentar sua produtividade, com 
soluções de limpeza capazes de otimizar 
o desempenho de seus computadores 
pessoais e dispositivos Android,  
removendo lixo e arquivos indesejados.

Privacidade e identidade
Você compartilha informações sigilosas, 
todas as vezes que se conecta. Os con-
troles da sua privacidade e identidade 
com os nossos produtos, evitam o ras-
treamento, monitoramento e violações 
de seus dados, por meio de orientações 
sobre configurações de privacidade. 
Navegue com segurança e privacidade 
com o Avast Secure Browser ou conecte-
se de forma privada com o Avast Secure-
Line VPN.
 
Segurança para os negócios
Protegemos pequenas e médias em-
presas contra as crescentes ameaças 
de ataques cibernéticos, que causam 
tempo de inatividade, perda de receita, 
e danos à reputação dos negócios. A 
oferta inclui endpoint integrado, em 
camadas, gerenciamento de patch e 
soluções de segurança na nuvem.

Protegendo vidas no mundo digital   Nossa missão é fazer com que o mundo digital 
seja um lugar mais seguro, onde os cidadãos digitais estejam livres para desfrutá-lo 
com segurança e tenham suas vidas conectadas de forma privada. Acreditamos em 
um mundo aberto e conectado, no qual todos têm o direito de acessar as mesmas 
informações e experiências online.

Contato: PR@avast.com                                      
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