
WI-FI SEGURO EM QUALQUER LUGAR  
A criptografia bancária faz com que as 
informações que você envia e recebe  se 
tornem ilegíveis para hackers e outras 
pessoas mal-intencionadas.

WI-FI PÚBLICO TRANSFORMADO EM 
PRIVADO  
Esconda suas atividades online e localizações 
com nosso VPN “no-log”, além da remoção de 
rastreamento de anúncio, para proteger sua 
privacidade. 

APROVEITE A LIBERDADE ONLINE  
Acesse seus apps e sites favoritos de 
qualquer lugar do mundo, como se você 
estivesse em casa.

DADOS E LARGURA DE BANDA ILIMITADOS  
Aproveite a navegação de alta performance e 
streamings sem custos adicionais de VPN.

Ao mesmo tempo em que o Wi-Fi público é conveniente, ele nunca é seguro. O envio 
de dados pela Web por meio de um Wi-Fi inseguro pode expor suas informações mais 
sensíveis, como senhas, fotografias e números de cartões de créditos a hackers e 
ladrões de identidade. O Norton WiFi Privacy é uma Rede Virtual Privada (Virtual Private 
Network - VPN) que protege os dados que você envia e recebe quando está em um 
Wi-Fi público. E com sua localização protegida, anunciantes e curiosos não conseguem 
rastreá-lo. Agora, você pode conectar-se com segurança e privacidade em seu PC, Mac®  
ou dispositivo móvel aonde quer que você vá. É como ter a sua própria conexão privada 
com a Internet. Assuma o controle da segurança e da privacidade do seu Wi-Fi público 
com Norton WiFi Privacy.

Fique seguro e mantenha sua privacidade ao 
utilizar um Wi-Fi público

• Pague uma conta no aeroporto ou leia seus e-mails no 
café sem se preocupar com criminosos cibernéticos 
roubando suas informações.

• Com Norton WiFi Privacy, você pode transformar 
qualquer hotspot público em sua própria Rede Virtual 
Privada, para auxiliar a manter suas informações 
pessoais seguras e suas atividades online e 
localizações privadas.

COMO UMA REDE 
PRIVADA VIRTUAL (VPN) ATUA?

Internet

Túnel VPN Criptografado

NORTON™  
WiFi PRIVACY

Mantenha as informações que você envia e recebe seguras por meio de 
sua própria Rede Virtual Privada com Norton WiFi Privacy.
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Mais de 50% dos consumidores 
acreditam que é seguro utilizar Wi-Fi público.

Aproximadamente 2 entre 3 pessoas 
não sabem a diferença entre uma rede de Wi-Fi 
pública segura e uma insegura.

20% já acessaram informações bancárias ou 
financeiras em Wi-Fi público.

54% já logaram em uma conta de mídia 
social.

55% das pessoal já logaram em uma conta 
de e-mail pessoal.

38% já compartilharam fotos ou vídeos.

FERRAMENTAS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

Criptografia Bancária Utilizamos as mesmas tecnologias desenvolvidas pelos melhores bancos do mundo, para 
que você descanse sossegado, sabendo que suas informações estão seguras e privadas. 

Navegação Anônima Auxilia a eliminar a possibilidade de hackers e curiosos  “espionarem” suas atividades, 
camuflando seu endereço de IP (Internet Protocol).

Política No-Log Nós respeitamos sua privacidade! Nossa política no-log significa que nunca iremos 
rastrear ou registrar suas atividades online. O que você faz online diz respeito a você e 
não a nós.

Acesso Global Acesse seus apps e sites favoritos de qualquer lugar do mundo, como se você estivesse 
em casa. 

Ad Tracker Removal Intercepta cookies e remove suas informações de identificação. Os websites não serão 
mais capazes de rastreá-lo para enviar anúncios não solicitados. 

Sem limite de Dados ou 
Distrações

Aproveite a web sem limite de largura de banda e sem anúncios incômodos com sua 
assinatura anual.

Provedor de Rede de Proxy 
Confiável

Com servidores globais totalmente reduntantes que funcionam com o protocolo “Open 
VPN” mais atual, você pode ficar sossegado, com a certeza de que suas informações 
estarão seguras e privadas em qualquer lugar do mundo.

Garantia de Devolução do 
Dinheiro em 60 Dias2

A Norton oferece uma garantia de devolução do seu dinheiro em 60 dias – caso você não 
goste do Norton WiFi Privacy, você terá o reembolso total, sem questionamentos. Sem 
nenhum problema!

NORTON™ WiFi PRIVACY

REQUERIMENTOS DO SISTEMA

Disponível para Windows® PCs, Macs® e 
smartphones e tablets iOS e Android:

Windows
•  Microsoft Windows 10, 8, 8.1, 7 e  

Vista (todas as versões)

Mac
•  Versão atual e duas versões anteriores 

do Mac OS X

Android 
• Android 4.0.3 em diante

iOS
•  iPhones ou iPads que possuam a versão 

atual ou até duas anteriores do Apple iOS

Para saber sobre as novas ferramentas e 
requerimentos do sistema, por favor, acesse 
Norton.com/wifi

Wi-Fi público. Você  utiliza?1

1 Norton Public Wi-Fi Risk Report, 27 de junho de, 2016 (total global)
2  Não disponível para compras diretas pela Apple iTunes App Store. Por favor, entre em contato diretamente com a Apple 

para reembolso. Termos e condições. Adicionais termos e condições podem ser aplicados.

A Symantec respeita sua privacidade e dedica-se a salvaguardar seus dados pessoais. Acesse http://www.symantec.com/privacy para mais informações.

http://Norton.com/wifi
http://www.symantec.com/privacy

