


Como você 
gerencia suas senhas?

Logins e senhas são a forma mais utilizada para 
autenticação em sistemas informatizados, e com esses 
dados é possível identificar um usuário e as ações que 
ele pode executar. 

Por essa razão, é extremamente importante dispor de 
um meio seguro para gerenciar essas informações. 



Cofre de senhas: segurança 
para suas informações.

Um cofre ou gerenciador de senhas é um software ou aplicativo 
que faz o gerenciamento de senhas através de diferentes grupos, 
e que pode armazenar informações criptografadas.

Além disso, ele geralmente disponibiliza recursos que aumentam a 
segurança e facilitam a criação e o gerenciamento das senhas para 
os usuários.



Por que utilizar um 
cofre de senhas?

Com um cofre de senhas você garante a automatização de processos de 
segurança, utiliza senhas complexas sem a necessidade de decorá-las e 
tem acesso a dados de forma rápida e segura, além de minimizar riscos de 
vazamento de informações.

O aplicativo ou software utilizado armazena os dados criptografados e 
conta com padronização dos processos de segurança e automatização de 
backups, permitindo, ainda, a separação das senhas em diferentes grupos.



Utilização de 
cofres de senhas

Os cofres de senhas guardam as credenciais de login de suas 
contas online e outras informações confidenciais com proteção 
avançada por criptografia.

Como todo cofre, para ter acesso ao conteúdo é necessário uma 
senha mestra, que é a única senha que você terá que lembrar 
para acessar o chaveiro.



Na hora de criar 
suas senhas utilize

Quantidade maior de caracteres

Letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais

Números aleatórios



Para aumentar sua segurança, evite armazenar suas senhas em um meio 
físico, como anotações em post-it e agendas que sejam de fácil acesso.

Evite criar senhas simples, utilizar datas comuns, nomes de familiares, 
nomes de animais de estimação, número de telefone ou de CPF e afins.

Não utilize dados que podem ser obtidos em redes sociais e não repita 
senhas. Evite ainda sequências no teclado, como ‘1qaz2wsx’ e ‘qwertasdfg’.

Procure evitar



Não exponha suas senhas.

Não forneça suas senhas para outra pessoa em hipótese alguma.

Evite digitar suas senhas em equipamentos de terceiros.

Evite utilizar opções como ‘Lembre-se de mim’ ou ‘Mantenha-me conectado’.

Crie grupos de senhas distintos, de acordo com suas funções.

Certifique-se de que a origem que solicita sua senha é de fonte segura e utiliza 

protocolos de comunicação.

Altere suas senhas imediatamente se desconfiar que elas foram descobertas.

Preze pela segurança 
dos seus dados




