
Empresa, não funcionários, controla o acesso aos ativos da empresa

Sem segmentação do 
sistema
Sem descentralização de 
credenciais
Senhas reutilizadas, acesso 
único, todos os ovos em uma 
cesta = ponto único de falha

Segmentação do sistema
Descentralização de 
credenciais
Senhas fortes e 
exclusivas, nenhum 
acesso único ou 
privilegiado, nem todos 
os ovos em uma cesta = 
nenhum ponto único de 
falha

Sem MyCena
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Console MyCena
- Segmentar rede / sistemas / contas
- Gerenciar senhas, regras de sistemas sem ver as senhas dos usuários
- Gerenciar funções e permissões
- Gerenciar a lista de usuários (fazer upload da lista ou usar o Active Directory)
- Gerenciar atributos (quem recebe quais credenciais)
- Monitorar o uso e fraude potencial (GRC)

Aplicativo MyCena (Mac, Windows ou 
Linux)
- Recebe senhas criptografadas pré-carregadas 
e sistemas em tempo real
- Acesso direto a sistemas com conexão 
criptografada autopreenchida

Novo sistema patenteado fornece Cyberresilience-as-a-Service
Solução SaaS com credenciais anti-phishing anti-fraude anti-ransomware

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Hackers usam senhas legítimas e acesso privilegiado para lançar ataques de ransomware

Antes de MyCena

A tecnologia MyCena aplica uma nova lógica

Ao automatizar a segmentação de sistemas e a descentralização de credenciais, 
torne-se ciberresiliente por padrão

Sem nenhum esforço mental para os usuários

Empresas, não funcionários,
criam senhas fortes e 

exclusivas como 
7D£bShX*#Wbqj-2-CiQS 

para cada sistema e
e distribuí-los 

criptografados, em tempo 
real para os usuários certos

100% de segurança do ciclo de vida das credenciais
Funciona com todos os sistemas (TI, OT, IoT, sistemas legados)

MyCena é um sistema patenteado proprietário

Protege as credenciais contra 
phishing, fraude e erros humanos

Remove pontos únicos de falha

Reduz os custos de suporte de TI

Impede ataques de ransomware

Solução de software empresarial para 
automatizar a segurança de credenciais

MyCena Desk Center
Cyberresilience-as-a-Service

O que é MyCena?
Solução SaaS empresarial para proteger as credenciais durante todo o 
seu ciclo de vida

Principais recursos
- Segmenta sistemas 
- Gera senhas fortes e exclusivas por sistema, por usuário
- Distribui e descentraliza credenciais na fortaleza dos usuários
- Abrange todo o ciclo de vida das credenciais
- Agnóstico de sistema (TI, OT, IoT, sistemas legados)
- Três níveis de segurança que apenas o proprietário pode acessar
- Sistema anti-fraude anti-phishing
- Acesso direto a sistemas com conexão criptografada autopreenchida
- Ninguém pode ver ou roubar senhas
- Monitore todas as atividades de credenciais

Principais benefícios da MyCena
- Reduz em até 100% os custos de suporte técnico de TI devido a 
redefinições de senha
- Melhora a produtividade do funcionário
- Rápido e econômico
- Remove acesso único e privilegiado e pontos únicos de falha (SPOF)
- Interrompe o fornecimento de credenciais usadas para ataques de 
ransomware
- Nenhuma modernização ou mudança de infraestrutura necessária
- Reduz os riscos de fraude dentro da empresa

MyCena Desk Center
Cyberresilience-as-a-Service (CaaS)

Encontre uma senha 
legítima

Protocolo de 
Acesso Remoto 

(RDP)

Escalada de 
privilégios

Aquisição do 
Active 

Directory

Exfiltrar dados

Destruir backups

Implantar carga útil 
de ransomware

Ataque de 
ransomware: 
criptografar 

sistemas e negociar 
resgate

DistribuiçãoCriação

Controlado pelo 
empregado, não pelo 

empregador

O funcionário lembra as senhas / 
senha mestra ou escreve em 
post-its, papel, caderno, planilha 
do Excel em texto não 
criptografado

Fraco se estiver usando 
gerenciador de senhas / IAM / 
PAM, pois as senhas são 
centralizadas, criando pontos 
únicos de falha

Risco de vazamento, phishing, 
preenchimento de credenciais, 
força bruta, ataques de 
dicionário, listas da dark web ...

Sem visibilidade em caso de 
vazamento ou phishing, cria 
pontos cegos de segurança

Controlado pelo 
empregado, não pelo 

empregador

Empregado digita senha (s) / 
senha mestra

Risco de phishing, keylogger, 
screenlogger

Riscos de preenchimento de 
credenciais, força bruta, ataques 
de dicionário, listas da dark 
web...

Sem visibilidade em caso de 
phishing, cria pontos cegos de 
segurança 

Controlado pelo 
empregado, não pelo 

empregador

O funcionário pode usar uma 
senha semelhante com uma 
pequena alteração

Se a senha do sistema não for 
alterada, o funcionário ainda 
saberá a (s) senha (s) após 
alterar o serviço, departamento, 
empresa

Riscos de comprometer senhas 
antigas como na Colonial Pipeline

Sem visibilidade no 
comportamento humano, cria 
pontos cegos de segurança

Sem MyCena
com ou sem gerenciador de 

senhas / IAM / PAM

Controlado pelo 
empregado, não pelo 

empregador

O funcionário cria suas próprias 
senhas ou senha mestra para 
acessar os recursos e ativos da 
empresa

Sem segmentação de sistemas, 
risco de senhas fracas, 
reutilização de padrão de senha 
com ou sem gerenciador de 
senhas / IAM / PAM
ex: Password123 !, Perm2020 !, 
Perm2021 !! ...

Sem visibilidade no 
comportamento humano, cria 
pontos cegos de segurança

Controlado pelo 
empregado, não pelo 

empregador

O funcionário pode compartilhar 
senha (s) com outras pessoas

Risco de fraude

Sem visibilidade em caso de 
fraude, cria pontos cegos de 
segurança

Controlado pelo 
empregador,

não empregado

Senhas criptografadas 
protegidas pelo aplicativo 
MyCena

Acesso privado para o 
proprietário

Três níveis de segurança
- acessado com token, segurança 
perguntas, PIN, padrão de bloqueio e
frase-senha

As senhas são descentralizadas
- não na mesma cesta

O usuário não sabe as senhas

Sem risco de fraude, 
vazamentos, phishing, 
preenchimento de credenciais, 
força bruta, ataques de 
dicionário, listas da dark web ...

Controlado pelo 
empregador,

não empregado

Acesso direto ao sistema correto 
com login criptografado

O funcionário não digita nem vê 
senhas durante o uso

Não é possível usar a senha sem 
acesso direto do MyCena

Sem risco de fraude, phishing, 
keylogger, screenlogger, 
preenchimento de credenciais, 
força bruta, ataques de 
dicionário, dark web lists ...

Controlado pelo 
empregador,

não empregado

O gerente usa o recurso 
"gerenciar atributos" para 
alocar, retirar, expirar, excluir 
senhas quando o funcionário 
muda de serviço, departamento, 
empresa

Sem risco de comprometer 
senhas antigas

Controlado pelo 
empregador,

não empregado

MyCena gera senhas fortes e 
únicas para cada sistema de 
acordo com as regras de senha 
de cada usuário

Sistemas auto segmento
- Nenhum ponto único de falha

Agnóstico de sistema
- Trabalha para TI, OT, IoT, sistemas 
legados ...

Ninguém precisa ver ou saber 
senhas
- Não depende do comportamento 
humano, sem ponto cego de segurança

Sem risco de senha fraca ou 
reutilizada

Controlado pelo 
empregador,

não empregado

O MyCena distribui senhas e 
sistemas criptografados 
pré-carregados para os usuários 
certos em tempo real

Ninguém precisa ver ou saber 
senhas
- Nenhum ponto cego de segurança
- O gerente controla as permissões, a 
visibilidade das senhas e o 
compartilhamento, mas não vê senhas

Sem risco de fraude

Proteção Usar Expiração

MyCena enfraquece o processo de ransomware dos cibercriminosos em dois lugares

Encontre uma 
senha legítima

Sem senha para 
roubar

Protocolo de 
Acesso Remoto 

(RDP)

Escalada de 
privilégios

Aquisição do 
Active 

Directory

Exfiltrar dados

Destruir backups

Implantar carga útil 
de ransomware

Ataque de 
ransomware: 
criptografar 

sistemas e negociar 
resgate

SEM phishing, reutilização de 
senha, engenharia social, 
preenchimento de 
credenciais, força bruta, 
ataques de dicionário, listas 
da dark web

S e c u r i t y  S o l u t i o n s
Sem escalonamento 

de privilégios
SEM acesso privilegiado, 
acesso centralizado, acesso 
único, ponto único de falha

S e c u r i t y  S o l u t i o n s
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Ciberresiliência por 
padrão
Se houver uma invasão, 
a invasão é contida

Sem 
ciberresiliência 
Se houver uma 
invasão, pode 
espalhar como um 

Com MyCena

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Com MyCena
S e c u r i t y  S o l u t i o n s

MyCena fornece a cada funcionário uma fortaleza local que apenas o proprietário 
pode acessar para usar senhas que eles não podem ver ou saber  

Sobre MyCena

Quem somos nós?
MyCena é uma empresa europeia fundada em 2016, especializada em segurança de credenciais.

O que MyCena faz?
MyCena é um sistema completo de segurança, controle e gestão de credenciais. Mais do que uma tecnologia de ponta, 
MyCena incorpora uma estratégia abrangente de resiliência cibernética, automatizando a segmentação do sistema, 
criando senhas únicas e fortes para cada sistema, distribuindo credenciais para os usuários certos em tempo real, 
fornecendo descentralização e proteção de credenciais criptografadas acesso de senha, monitoramento de uso de 
credenciais, eliminando todos os riscos humanos de erro, fraude e phishing sem esforço mental (sem mais senhas para 
criar, memorizar, digitar ou ver).

O que muda com MyCena?
Antes da MyCena, as pessoas presumiam que não havia solução para evitar invasões cibernéticas. Para empresas e 
governos, a cibersegurança significa aceitar as invasões cibernéticas como um fato da vida e enfatizar a capacidade de 
resposta: monitoramento, detecção, relatórios de ataques, resposta rápida quando você é violado, gerenciamento do 
caos e dos danos após a violação. Soluções como IDS, IPS, WAF, DLP, MFA, EDR, BC / DR, SIEM, PAM, gerenciamento de 
patches ... tornaram a segurança cibernética muito cara, embora ineficaz. Mas, como novas variantes aparecem o tempo 
todo, esses programas estão sempre tentando se atualizar, incapazes de evitar que uma única senha comprometida crie 
o caos.
Com MyCena, você lida com a origem dos ataques cibernéticos em vez dos sintomas, evitando intrusões, ataques, perda 
de dinheiro e reputação. A cibersegurança significa fortalecer a arquitetura dos acessos, removendo pontos únicos de 
falha, recuperando o controle total sobre seus pontos de segurança cibernética mais arriscados, minando as 
capacidades do inimigo removendo sua munição e economizando dinheiro em custos desnecessários. Na verdade, como 
não é necessário saber a senha em primeiro lugar, você economiza mais da metade dos custos de helpdesk de TI, que 
estão relacionados à redefinição de senhas.

Todos os hackers precisam de uma senha

Funcionários, não a empresa, criam as chaves para acessar os recursos da empresa

MyCena simplifica o acesso digital e protege as credenciais em todo o seu ciclo de vida

Monitora atividades de credenciais

Fácil com reutilização de senha, phishing, engenharia social, preenchimento 
de credenciais, força bruta, ataques de dicionário, listas da dark web

Simples nome, aniversário, 123456 ...
Padrões reutilizados para bancos, redes sociais, compras, 
aplicativos 123 !, 123 ?, 123.
Escritas Post-its, papel, excel
Compartilhado sem segurança em texto não 
criptografado e-mail, SMS, planilha na nuvem

Núcleo servidores, SOC, bancos de dados, infraestrutura crítica
TI CRM, aplicações, chatrooms...
IoT impressoras, câmeras, alarmes, veículos, radares ...
OT Máquinas e equipamentos
Call centers CRM do cliente e aplicativos

Sem senhas para roubar, sem acesso privilegiado para explorar

A escolha de senhas pelos funcionários 
facilita a vida dos hackers

O acesso privilegiado, centralizado 
ou único facilita a vida dos hackers

Os cibercriminosos não têm mais 
munição para usar contra sua 

empresa em ataques cibernéticos

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Gold
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Bronze����
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Segmenta 
sistemas 

Anti-fraude e 
phishing

Descentraliza 
credenciais 

S e c u r i t y  S o l u t i o n s

Reduza seus custos de central de serviços de TI ao mesmo tempo
Economize dinheiro na reinicialização da senha

Sem MyCena Com MyCena
S e c u r i t y  S o l u t i o n s

20-50% de todas as chamadas de 
central de atendimento para redefinir 
senhas esquecidas (Gartner)

Funcionários bloqueados, perda de 
produtividade

Nenhuma chamada para a central de 
atendimento para redefinir a senha 
esquecida

Nenhum funcionário bloqueado, 
nenhuma perda de produtividade

Fortaleza MyCena
Sistema patenteado

Múltiplos níveis de segurança

Ouro

Prata

Bronze

Frase 
secreta

RECEBER PRÉ-CARREGADO 
ENCRIPTADO SENHAS E SISTEMAS

SOMENTE SENHAS ÚNICAS FORTES

TRÊS NÍVEIS DE SEGURANÇA 
(BRONZE, PRATA, OURO)

ENCRIPTAÇÃO AES-SHA 256

ACESSO DIRETO COM CONEXÃO 
CRIPTOGRAFADA AUTO-CARREGADA

COMPARTILHAMENTO DE SENHAS 
CRIPTOGRAFADAS SE PERMITIDO

BACKUPS CRIPTOGRAFADOS 
AUTOMATIZADOS

Um sistema 
patenteado proprietário


