
Com o objetivo de fornecer orientações sobre Segurança 
de Informação preparamos algumas recomendações teis 
de proteção dos seus dispositivos pessoais e redes domésticas. 
Estes conselhos permitem aumentar o nível de segurança 
digital no dia a dia da família.

RECOMENDAÇÕES GERAIS 
PARA SEGURANÇA DIGITAL

  Utilizem senhas complexas, com letras, números e 
caracteres especiais tanto para acesso à rede Wi-Fi 
residencial quanto para gerenciamento do seu modem;

  É recomendado que altere o nome de usuário
padrão “admin” do modem;

  Trocar, com uma periodicidade máxima de 90 dias,
a senha de acesso à rede Wi-Fi;

  Dê preferência à utilização dos protocolos WPA2 
ou WPA3 e AES para aumentar o nível de segurança 
das senhas e acessos à rede Wi-Fi, desde que os seus
dispositivos — como celulares, computadores, video-
games — suportem essa configuração;

  Evite compartilhar a senha 
de sua rede doméstica;

  Verificar com frequência se
dispositivos desconhecidos 
estão acessando sua rede 
Wi-Fi, pela administração web 
do modem;

Veri car com frequência se dis
Fi, pela administraçãoweb do

PROTEÇÃO DE REDE WI-FI



 Para elevar o nível de segurança, pode-se cadastrar 
no modem a lista de endereços MACs dos dispositivos, 
evitando assim qualquer acesso de dispositivos desco-
nhecidos;

 Sempre que possível e for permitido pelo modelo de 
modem residencial utilizado, ative a opção que impede
que dispositivos conectados na rede Wi-Fi se comuni-
quem entre si;

  Desabilite a funcionalidade de WPS do seu modem 
se todos os dispositivos que acessam a sua rede Wi-Fi 
o façam por meio da senha;

  Se possível, desabilite a função de transmitirem o 
nome da rede Wi-Fi (SSID) publicamente;

  Desabilite funções que permitam acesso remoto, 
pela internet, ao seu modem. Os mais comuns são SSH, 
Telnet, Syslogd ou Assistência Remota;

  Sempre que possível, habilite a função 
de firewall no seu modem para ter mais 
uma camada de segurança na sua rede; 

  Para equipamentos ou conexões que precisam de 
maior confiabilidade na transmissão de dados e que 
estão constantemente ligados à rede, dê preferência à 
utilização de cabo de rede em detrimento à rede Wi-Fi;

  Evite posicionar a base de telefone sem fio, 
principalmente os que utilizam a frequência 
de 2.4Ghz, próximo ao modem, para evitar 
interferência e atenuação do sinal do Wi-Fi;

  Sempre que possível, 
posicione o modem em
um local alto para 
melhorar a qualidade 
do sinal.



PROTEÇÃO 
DO COMPUTADOR

 Manter o sistema operacional (Windows, MacOS, 
Linux) com as últimas versões do produto;

  Configure as opões de atualização do sistema ope-
racional para fazer o download automático, e opte por 
instalá-las quando for desligar a máquina; 

  Evite postergar as 
atualizações do sistema 
operacional disponíveis 
para instalação; 

  Realize as atualizações 
periódicas nos navegado-
res de internet, verifican-
do sempre se há atualiza-
ções disponíveis;

Nunca instale aplicati-
vos ou sistemas opera-
cionais não licenciados 
ou de fontes suspeitas;

Evite usar redes Wi-Fi desconhecidas ou públicas;

  Mantenha o antivírus sempre ativo, garantindo que 
ele esteja sendo atualizado diariamente pela internet;

  Mantenha a proteção contra invasões (firewall) do 
sistema operacional sempre ativado com as configura-
ções padrões do fabricante;

  Utilize senhas complexas, com letras, números e ca-
racteres especiais, alterando-as pelo menos a cada três 
meses;



 Dê sempre preferência à utilização de usuários 
“comuns” para acesso do dia a dia ao computador, e fa-
zendo uso do perfil administrativo somente para reali-
zação de alguma instalação de software ou configura-
ção do sistema operacional;

Tenha sempre um usuário para cada membro da família 
que utiliza o computador; 

  Em caso de utilização do computador pessoal 
também para o trabalho, utilize perfis de usuários 
distintos; 

  Tenha um perfil de “visitante” para de outras pesso-
as que possam vir a acessar seu computador de forma 
esporádica;

Evite acessar sites por meio de links recebidos em 
e-mails ou mensagens, dando sempre preferência por 
acessar o que deseja diretamente pelo seu endereço 
oficial e já conhecido;

  Não utilize a senha do computador em sites de co-
mércio eletrônico, cursos on-line e demais serviços na 
Internet;

 Dê preferência senhas diferentes 
para cada serviço na internet 
em que seja necessário cadastro;

  Senhas de acesso a serviços na 
internet também necessitam ser 
alteradas com frequência;

  Nunca armazene as senhas em
arquivos sem criptografia ou em 
anotações em papéis;

  Sempre bloqueie o computador quando precisar se 
ausentar;

  Evite abrir e-mails classificados como Spam pela fer-
ramenta de AntiSpam do correio eletrônico que utiliza;



Tenha sempre backup atualizados dos seus dados pes-
soais em dispositivos removíveis seguros ou em nuvens, 
como OneDrive, da Microsoft, Google Drive;

  Evite fazer refeições próximo ao computador, para 
que não haja risco de danificar seus equipamentos;

  Realize uma limpeza física externa periódica em seu 
computador, preferencialmente com álcool;

  Cuidado ao enviar o computador para assistência técnica.

PROTEÇÃO DE 
CELULARES E TABLETS

  Sempre habilite a função de bloqueio do aparelho 
depois de um tempo definido de inatividade;

  Mantenha habilitada a função de leitura biométrica, 
ou mesmo senha, para desbloqueio do aparelho;

  Se possível, limite a quantidade de tentativas sem 
sucesso de acesso ao aparelho;

  Utilize perfis de usuários diferentes 
para acesso ao aparelho, quando 
permitido pelo sistema 
operacional utilizado, para 
ter senhas e configurações 
distintas;
  
 Ao ceder o aparelho para 
utilização de outra pessoa, dê
preferência que ela utilize o 
usuário convidado (”guest”), 
com limitações de funções; 
  



   Mantenha, sempre que possível, o GPS habilitado para 
a possível localização do aparelho pelo gerenciamento 
on-line disponibilizado pelo fabricante do sistema opera-
cional;
  

Utilize sempre a última versão do sistema operacional 
disponível para o seu modelo de aparelho;

  Instale sempre, e o quanto antes, as atualizações de 
segurança do sistema operacional do seu aparelho dis-
ponibilizada pelo fabricante;

  Utilize sempre a loja de aplicativos oficial do sistema 
operacional para instalação de aplicativos, como Google 
Play e App Store;

  Ao instalar novos aplicativos, sempre leia com atenção 
as políticas de privacidade e as permissões que eles soli-
citam ter em seu aparelho, e só permita com a certeza 
de que o aplicativo e seu fabricante são confiáveis;

  Mantenha os aplicativos instalados sempre atualiza-
dos, habilitando a atualização automática nas configura-
ções da Loja de Aplicativos oficial do seu aparelho;

  Evite instalar aplicativos por meio de links recebidos 
por e-mail ou mensagens;

 Sempre que possível, utilize au-
tenticação em duas etapas para 
acesso ao e-mail utilizado no dis-
positivo para sincronismo de dados 
do sistema operacional com a 
nuvem do fabricante, como Gmail e 
AppleID;

  Altere sempre essa senha com 
periodicidade, e valide todas as 
formas de recuperá-la em caso de 
esquecimento antes que a perda 
efetivamente aconteça, para 
conhecer antecipadamente todos 
os procedimentos;



Utilize um antivírus de fabricantes conhecidos e habilite a 
atualização automática diariamente;

  Habilite a função de autenticação com verificação em 
duas etapas no WhatsApp, Telegram e outros aplicativos 
que disponibilizarem o recurso;

  Evite utilizar rede Wi-Fi desconhecidas ou públicas;
  
 Priorize a utilização de aplicativos que disponham da 
funcionalidade de acesso por biometria, principalmente 
em caso de armazenamento de dados pessoais, informa-
ções confidencias ou sensíveis;

  Evite fazer refeições próximo aos dispositivos, para 
que não haja risco de danifica-los;

  Realize uma limpeza física externa periódica nos dis-
positivos, preferencialmente com álcool;

  Em caso de perda ou roubo do aparelho, apague todos 
os dados armazenados por meio do gerenciamento pelo 
site do fabricante do sistema operacional (Google, Apple), 
informando o e-mail e a senha cadastrada no aparelho; e 
solicite à operadora o bloqueio do(s) IMEI(s) do aparelho 
e da linha associada ao aparelho.
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