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NESTA EDIÇÃO...
• Senhas
• O que é Autenticação de Dois Fatores
• Como ela funciona

Proteja sua Conta
Visão Geral
O processo de autenticação, ou comprovar quem você
é, é chave para proteger suas informações, como as de
e-mail, mídias sociais ou contas bancárias. Você pode não
perceber mas existem três formas de comprovar quem você
é: mostrando o que você sabe (como uma senha) o que
você tem (como uma carteira de motorista), ou uma parte
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de você (como uma digital). Cada um desses métodos tem
vantagens e desvantagens. O método mais comum de autenticação é a senha, algo que você sabe. Infelizmente, está
cada vez mais comprovado que utilizar apenas senhas não é seguro. Nesta edição vamos mostrar como proteger sua
conta com algo bem melhor. É a autenticação de dois fatores.

Senhas não são mais suficientes
Senhas comprovam quem você é baseado em algo que você sabe. Mas se alguém puder adivinhar ou ter acesso à sua
senha, ele poderá se fazer passar por você e acessar todas as suas informações. Senhas comprometidas têm se tornado
uma das maiores causas de contas hackeadas. É por isso que você é orientado a utilizar frases de acesso, que são mais
difíceis de adivinhar, utilizar também senhas diferentes para cada conta e nunca compartilhar suas senhas com outras
pessoas. Mesmo permanecendo válidas essas recomendações, as senhas não são mais tão eficientes. Felizmente,
existe uma forma simples e rápida de colocá-lo no controle e manter suas informações pessoais seguras: utilizando a
autenticação de dois fatores.

O que é Autenticação de Dois Fatores?
Autenticação de dois fatores (também chamada verificação em duas etapas, autenticação de múltiplos fatores ou 2FA) é
muito mais forte que usar somente senhas sozinhas. Ela trabalha de forma a pedir não apenas uma, mas duas diferentes
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comprovações de que você é quem diz ser.

Um bom

exemplo é seu caixa eletrônico do banco. Quando você
saca dinheiro em um caixa eletrônico, você está utilizando
autenticação de dois fatores.

Para ter acesso ao seu

dinheiro, você precisa de duas coisas: seu cartão (algo que
você tem) e sua senha (algo que você sabe). Se o seu
cartão for perdido ou roubado, o indivíduo não poderá sacar
seu dinheiro sem saber sua senha. Um assaltante terá que
ter ambos, o cartão e a senha, para realizar um saque. A
autenticação de dois fatores utiliza o mesmo conceito.

Proteja sua conta utilizando Autenticação de
Dois Fatores sempre que possível. Esse é um

Como ela funciona
A autenticação de dois fatores está amplamente disponível

dos passos mais importantes que você pode
seguir para se proteger online.

na maioria dos sites de banco, email, mídias sociais e outros
sites.

Adicionalmente, a maioria desses sites oferece

instruções simples no formato passo a passo, para habilitar
a autenticação de dois fatores (mais informações na seção “recursos”, ao final). Uma vez que habilite a autenticação
de duas etapas, você poderá esperar que ela funcione assim: primeiro, você entrará em sua conta utilizando o mesmo
usuário e senha, como sempre fez. Esse é o primeiro dos dois fatores de autenticação – algo que você sabe. Então você
receberá um código único, frequentemente enviado por texto para seu smartphone. Você então digitará esse código na
tela de login. Esse é o segundo dos dois fatores – você precisar estar (ter) com seu celular para receber esse código.
Agora sua conta está de fato protegida. Mesmo que criminosos cibernéticos roubem sua senha, eles não acessarão sua
conta, a não ser que também possuam seu celular.

Ao invés de receber o código único via mensagem de texto, você pode instalar um Aplicativo (App) de autenticação
especial em seu smartphone. Esse App vai gerar um código único para você toda vez que precisar entrar em sua conta. A
vantagem de utilizar um App é que ele é ainda mais seguro, pelo fato de gerar o código no próprio celular, sem enviá-lo via
mensagem de texto. Adicionalmente, é mais conveniente pois você não precisa estar conectado a um serviço de celular
para receber seus códigos únicos. O App estará gerando novos códigos para uso em suas contas, constantemente.
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Enquanto a autenticação de dois fatores pode parecer mais trabalhosa inicialmente, suas informações pessoais vão
estar mais seguras substancialmente. Não espere até suas contas serem hackeadas. Proteja suas contas habilitando
a autenticação de dois fatores em suas contas chave, como e-mail, contas bancárias ou mídias sociais. E aprecie a
tranquilidade de saber que você está bem mais seguro.

Saiba Mais
Assine OUCH!, a publicação mensal de sensibilização de segurança, acesse os arquivos de OUCH! e saiba mais sobre as
soluções SANS de sensibilização de segurança visitando nossa página em
securingthehuman.sans.org/ouch/archives.
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Recursos
Frases de Acesso:						

https://securingthehuman.sans.org/ouch/2017#april2017

Sites que suportam Autenticação de Dois Fatores (em Inglês):

https://twofactorauth.org

Stop|Think|Connect:						https://www.lockdownyourlogin.org
Verificação em Duas Etapas do Google:				

http://www.google.com/landing/2step/
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