
Remédio #1 : Separe o acesso a cada sistema e 
descentralize as credenciais

Princípio: Assim como no COVID-19, para interromper a propagação de um 
vírus é essencial que haja "distanciamento social". 
Como se faz isso? Segrege acessos a todos os sistemas, redes, Wi-Fi, 
aplicativos, contas, dispositivos ..., use credenciais fortes e únicas para 
bloquear o acesso, e descentralize as credenciais para que, se uma delas for 
roubada, as outras permaneçam seguras.

Resultado : Sem ponto de acesso centralizado ou senha mestre
Violações de dados confinadas por design

Dia 1++: invasão confinadaDia 1: primeira invasão

Um sistema, 
rede, WiFi, 
dispositivo, 
conta ... com 
acesso forte e 
único

Hacker, invisível e em 
todo lugar

Viola um = apenas um

Viola um = viola tudo

Problema #1 : A centralização de acesso (Single Sign-On, senha mestra) é 
calcanhar de Aquiles das empresas

Os hackers levam em média 14 dias entre a primeira invasão e a invasão de toda a rede

Invasão*

Hacker, invisível e em 
todo lugar

Dia 1: primeira invasão Dia 14: rede invadida, arquivos bloqueados, ransomware

Locais centralizados
(país, organização...)
com dados 
acessados   de 
qualquer lugar 
(home office)

Mais de 80% das invasões começam com o uso de uma senha fraca, roubada ou reutilizada

Portfolio de MyCena
Soluções descentralizadas de segurança de credenciais 

D e s k  C e n t e r  S e c u r i t yP r o t e c t  P a s s w o r d s

MyCena Personal Fortress (MPF)
Consumidor final
Mobile + Integração Desktop
Uso pessoal

Solução
Uso
Suporte
Ideal para 

MyCena Business Fortress (MBF)
Empresarial (com console)
Mobile + Integração Desktop
Negócios, Home office

MyCena Desk Center (MDC)
Empresarial (com console)
Desktop (para ambientes tipo contêineres)
Contact Centers, Call Centers, BPO e BPS

Problema #2 : O cérebro humano não é capaz de 
lembrar senhas fortes

Proteja o futuro da sua empresa
Fortaleça sua resiliência a ataques cibernéticos e ransomware

Remédio #2 : Uma fortaleza local que só você pode 
acessar

Princípio: As senhas são como chaves. Você não precisa se lembrar 
deles. Você só precisa ser o único que pode acessá-los e usá-los.
Como se faz isso? Use o MyCena, uma solução descentralizada que 
substitui o cérebro no gerenciamento de senhas únicas e fortes.
A MyCena cria senhas fortes e únicas para cada sistema, dispositivo, 
rede, aplicativo ... que você usa e os protege em uma fortaleza local de 
credenciais que só você pode acessar. Melhor ainda, sua equipe nunca 
mais precisará criar, lembrar, digitar ou ver uma senha novamente!
Acima de tudo, sem senha mestra ou ponto de acesso centralizado, você 
não corre o risco de "violar um, violar todos" as situações.

Fortaleza MyCena 
(Tecnologia Patenteada)

Três níveis de segurança (Bronze, 
Prata, Ouro) para senhas de 

sensibilidade diferentes

Gold

Silver

Bronze

Resultado : Senhas fortes e exclusivas para cada sistema que você usa
Mitigar o risco de perda total de dados, ransomware e interrupção dos negócios
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Para a empresa
Gerenciar credenciais únicas fortes 
Distribua credenciais fortes e únicas para cada 
sistema, rede, conta, banco de dados, WiFi...

Gerencia políticas de senhas e monitore o uso sem ver 
as senhas dos usuários
Nenhum senha mestra, ID unificado ou ponto único de 
falha para usuário ou empresa
Implante rapidamente sem atualizações de sistema ou 
mudanças na infraestrutura existente.
Economize 50% com seus chamados de TI vinculados 
a redefinição de senhas
Estar em conformidade com GDPR (UE), CCPA 
(Califórnia), LGPD (Brasil), NYPA (NY), HIPAA, PCI DSS

Para usuários
Sign-On Seguro Simplificado (3SO)

Melhor produtividade: Nenhuma senha para 
criar, digitar, ver ou lembrar

Melhor segurança: senhas criptografadas e 
disponíveis apenas para o proprietário com uma 
combinação de impressão digital, reconhecimento 
facial, PIN, padrão de bloqueio e senha de voz

Melhor proteção: três níveis de segurança (bronze, 
prata ou ouro) para credenciais de sensibilidade 
diferente

Benefícios do MyCena

Simplifique o gerenciamento de credenciais exclusivas e fortes
usando o console MyCena

Login Seguro Simplificado (3S0)
Para todos os usuários

MyCena Desk Center para 
computadores (Mac, Windows ou 
Linux)
GERENCIAMENTO DE CREDENCIAIS PARA AMBIENTES DE 
TRABALHO EM CONTÊINERES

- Contact centers, call centers e BPOs
- Organizações cujos funcionários lidam com 
informações muito confidenciais manipuladas 
(informações de identificação pessoal, 
informações financeiras, propriedade intelectual...) 
devido a altos riscos de fraudes / vazamentos
- Organizações cujos funcionários precisam 
acessar vários sistemas, redes, aplicativos, contas 

Console MyCena
PARA MYCENA BUSINESS FORTRESS E MYCENA DESK CENTER

- Gerenciar senhas, regras de senha de sistemas e atributos
- Gerenciar funções e permissões (somente MDC)
- Gerenciar lista de usuários (fazer upload de lista ou usar 
Active Directory)
- Gerenciar quem recebe quais credenciais (gerenciar 
atributos)
- Monitorar o uso e fraude potencial (add-on: módulo de 
Governança, Risco e Conformidade)

MyCena Business Fortress para 
dispositivos móveis (iOS ou Android)
GERENCIAMENTO DE CREDENCIAIS PARA TRABALHADORES REMOTOS

- Organizações que moveram dados para a nuvem, 
tornando os dados acessíveis de qualquer lugar
- Organizações cujos funcionários trabalham em casa 
(WFH), tornando a superfície de ataques maior para 
ataques de phishing, engenharia social e força bruta
- Organizações usando Active Directory, criando 
grandes clusters de dados para hackers
- Organizações que usam Single Sign-On ou identidade 
centralizada, pontos de entrada ideais para hackers

info@mycena.co www.mycena.co

GERADOR DE 
SENHAS FORTES

CRIPTOGRAFIA 
AES-SHA 256

COMPARTILHAMENTO DE 
SENHAS CRIPTOGRAFADAS

TRÊS NÍVEIS DE 
SEGURANÇA 
(BRONZE, PRATA, 
OURO)

BACKUPS CRIPTOGRAFADOS 
AUTOMÁTICOS

COPIAR E COLAR SENHAS 
- NÃO PRECISA DIGITAR

RECEBA SENHAS E SISTEMAS 
PRÉ-CARREGADOS

DISTRIBUI SENHAS E POLÍTICAS 
FORTES E EXCLUSIVAS PARA TODOS 
OS USUÁRIOS

MONITORE O USO 
SEM VER AS SENHAS

ACESSO SEPARADO A CADA 
SISTEMA, APLICATIVO, 
BANCO DE DADOS, REDE, 
DISPOSITIVO...

MULTI- 
DISPOSITIVOS

TRÊS NÍVEIS DE 
SEGURANÇA (BRONZE, 
PRATA, OURO)

BACKUP 
CRIPTOGRAFADO 
AUTOMATIZADO

DESCENTRALIZADA 

AES-SHA 256
CRIPTOGRAFIA

COMPARTILHAMENTO 
SEGURO DE SENHA

MODO VIAGEM

CONEXÃO AO DESKTOP

GERADOR 
DE SENHAS 
FORTE

Nenhum movimento lateral, acessos independentes, clusters de dados menores
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