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McAfee® Multi Access  
 
Todos os Dispositivos, Todos os Membros da Família - Simplesmente Protegidos*  
 
Com mais de 20 anos dedicados a softwares premiados de segurança, McAfee Multi 
Access oferece uma solução de simples implementação em um único produto, para 
múltiplas famílias de dispositivos, ajudando a mantê-los longe de problemas do mundo 
digital.  
 
Principais benefícios do McAfee® Multi Access  

 Protege PCs, Macs, smartphones e tablets; 

 Solução de segurança fácil de usar que defende contra vírus, ransomware e 
outras ameaças online; 

 Navegação segura na web: avisa sobre sites perigosos e ajuda a evitar 
downloads de risco e ataques de phishing;  

 A segurança do firewall ajuda a impedir que hackers e malwares ataquem seu 
PC, bloqueando o acesso a atividades suspeitas;  

 Elimina o incômodo de lembrar de todas as senhas com o aplicativo True 
Key™.  

 Rastreia remotamente e faz backup de seu dispositivo perdido ou roubado com 
a proteção antirroubo.  

 
Veja detalhes das nossas proteções: 
 
Protege vários dispositivos: PCs, Macs, smartphones e tablets. Um único clique de 
SMS, e-mail ou link da web é tudo o que é necessário para configurar o software todos 
os dispositivos.  
Protege contra ameaças digitais: permanece atualizado para proteger contra os 
mais recentes malwares, vírus e fraudes (scams) em PCs, Macs, smartphones e 
tablets. Avisa se o site é arriscado para uma navegação segura na internet.  
Melhorado com o aplicativo True Key™: protege suas senhas e, instantaneamente, 
faz login em seus sites e aplicativos em todos os seus dispositivos com uma senha 
mestra.  
Proteção móvel em tempo real: proteção contra redes Wi-Fi não seguras, aplicativos 
suspeitos e arquivos maliciosos em dispositivos móveis.  
Proteção antirroubo: rastreia, bloqueia e limpa seu dispositivo perdido ou roubado, 
remotamente. Faz backup e restaura dados pessoais para a nuvem, mesmo após a 
perda do dispositivo. Captura fotos de supostos ladrões e armazena o último local 
físico conhecido do dispositivo, se a bateria estiver esgotada.  
Privacidade da aplicação: descobre o quanto de suas informações os apps podem 
acessar e compartilhar. Bloquei seus aplicativos, fotos e vídeos para que apenas você 
possa abri-los.  
Otimização de performance: aumenta a vida da sua bateria, libera espaço de 
armazenamento para fotos e vídeos e evita cobranças adicionais monitorando o uso 
de dados móveis.  
 



Av. das Nações Unidas, 14.261 • Ala A• 29º andar 
04794-000 • Vila Gertrudes • São Paulo/SP  
www.mapfre.com.br 

 

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079. Ouvidoria 

Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 962 7373 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto Feriados).  

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar 

conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais. 

 

  
As ferramentas abaixo também estão incluídas: 
 
McAfee® WebAdvisor: evita sites arriscados e ajuda a bloquear downloads 
perigosos. Previne e-mail de spam em sua caixa de entrada.  
McAfee® Shredder™ (Triturador de Documentos): protege sua identidade e 
privacidade, excluindo arquivos importantes do seu PC. Ideal para documentos fiscais, 
informações financeiras e outros arquivos pessoais.  
McAfee® QuickClean™: ajuda a manter o seu PC funcionando sem problemas, 
removendo cookies e arquivos temporários que rastreiam suas ações on-line.  
Scanner de Vulnerabilidades: garante que seu software de computador e outros 
aplicativos estejam atualizados e não estejam vulneráveis a ameaças conhecidas.  
 

 

Ficha de dados  

  PC Mac Android iOS 

Anti-malware  X  X  X    

Firewall  X        

Anti-Spam  X  X      

Anti-phishing  X  X      

Scanner de vulnerabilidade  X        

Navegação segura na Web  X  X  X    

Controle parental  X        

Filtro de conteúdo  X        

Bloqueio de programas  X        

Gerenciamento da Rede  X        

McAfee Shredder™   

(Triturador de documentos)  

X        

McAfee QuickClean™  X        

Bloqueio de arquivos  X        

Gerenciador de senhas (True Key)  X  X  X  X  

Bloqueio do dispositivo      X    

Remoção remota de dados      X    

Localização e Rastreamento      X  X  

Alarme      X  X  

Backup, restauração e eliminação remotos     X  apenas 

contatos  

Proteção contra aplicativos maliciosos      X    

Bloqueio de aplicativos e perfil de aplicativo      X    
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 Proteção de privacidade em aplicativos      X    

CaptureCam      X  apenas 

cofre 

Wi-Fi seguro      X  X  

Cofre (apenas para mídia)      X  X  

Otimizador de bateria, limpeza de memória e de 

armazenamento  

    X    

Co-branded para o logotipo do parceiro      X  X  

  

 

Requisitos e especificações técnicas  

Para computadores  

Sistema operacional:  

 Microsoft Windows 10, 8.1, 8 e 7 (32 bits e 64 bits); 

 MAC OS X 10.11 ou posterior;  

 Smartphones e tablets Google Android 4.1 ou posterior;  

 Apple iOS 9 ou posterior.  

Navegadores compatíveis:  

 Internet Explorer 10.0 ou posterior;  

 Firefox;  

 Google Chrome;  

 Safari (somente Mac OS e iOS).  

Conexão com a Internet necessária:  

 Conexão de alta velocidade recomendada  

Programas de e-mail compatíveis para antispam:  

 POP3 - Windows Mail, Outlook, Netscape, IncrediMail, Thunderbird, Becky, 

Shuriken;  

 MAPI – Outlook;  

 Web - MSN/Hotmail ou conta de e-mail com acesso IMAP/POP3.  

Necessário para a barra de ferramentas do antispam:  

 Microsoft Outlook 2007, 2013, 2016;  

 Thunderbird 38.0+;  

 O McAfee Anti-Spam também é compatível com outros clientes de e-mail POP3 

(sem SSL) e contas Web. 
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Hardware:  

 2 GB de RAM para Windows 7 ou superior;  

 500 MB de espaço livre no disco;  

 Processador de 1 GHz.  

https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mls_430/mcafee-

livesafe.html  

  

Para Android 

Sistema operacional:  

 Aplicativo do McAfee Mobile Security: compatível com Android 4.1+ (incluindo 

o Android 6.0 Marshmallow); Android One;  

 McAfee Mobile Security no Android Wear: compatível com smartphones que 

executam o Android 4.4+ (incluindo o Android 6.0 Marshmallow) e o McAfee 

Mobile Security 4.9 ou posterior.  

Conexão com a Internet necessária:  

 Conexão de alta velocidade recomendada.  

Navegadores compatíveis:  

 Internet Explorer 9.0 ou posterior;  

 Firefox 30 ou posterior;  

 Safari 6.1 ou posterior;  

 Chrome.  

https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-

mobile-securityandroid-free.html  

  

Para iOS  

Sistema operacional: 

 iOS 6.0+;  

 IPhone 3GS, IPhone 4 e IPhone 4s;  

 Iphone 5 ; 

 IPad1, IPad 2 e IPad 3;  

 IPad mini.  

 

https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mls_430/mcafee-livesafe.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mls_430/mcafee-livesafe.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mls_430/mcafee-livesafe.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mls_430/mcafee-livesafe.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mls_430/mcafee-livesafe.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mls_430/mcafee-livesafe.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html
https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsa_459/mcafee-mobile-security-android-free.html


Av. das Nações Unidas, 14.261 • Ala A• 29º andar 
04794-000 • Vila Gertrudes • São Paulo/SP  
www.mapfre.com.br 

 

SAC 24h 0800 775 4545 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 24h 0800 775 5045 - Ouvidoria 0800 775 1079. Ouvidoria 

Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 962 7373 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto Feriados).  

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar 

conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais. 

 

 Conexão com a Internet necessária:  

 Conexão de alta velocidade recomendada.  

 https://www.mcafee.com/consumer/pt-br/store/m0/catalog/mmsi_446/mcafee-

mobile-securityios-free.html  

 

 

Licença  

A licença aplica-se ao uso pessoal em dispositivos suportados que você possui 

durante sua assinatura; veja os requisitos do sistema para obter detalhes. Alguns 

recursos requerem configuração adicional e/ou hardware. Para descobrir se o seu 

dispositivo é suportado, acesse: www.mcafee.com/SystemRequirements  

McAfee e o logotipo da McAfee são marcas comerciais ou marcas registradas da 

McAfee, LLC ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Outros 

nomes e marcas podem ser reivindicados como propriedade de outros. Copyright© 

2017 McAfee, LLC.  

  

 

Assinatura  

A assinatura do cliente está sujeita ao prazo de vigência da apólice e é para uso 

pessoal em até cinco dispositivos da residência segurada. Durante o prazo de 

assinatura, os recursos do produto podem ser adicionados, alterados ou removidos 

durante a assinatura e nem todos os recursos estão disponíveis para todos os 

sistemas operacionais; veja os requisitos do sistema para dispositivos suportados.  

  

http://www.mcafee.com/SystemRequirements
http://www.mcafee.com/SystemRequirements

