
PROTEJA SUAS CREDENCIAIS DE ACESSO 
Crie uma senha longa e exclusiva. Uma senha forte é uma palavra que tenha pelo menos 12 caracteres.

EM CASO DE DÚVIDA, NÃO ACESSE 
Links em e-mails, tweets, textos, publicações, mensagens de mídia social e publicidade on-line são a maneira mais fácil 
para os criminosos cibernéticos obterem suas informações confidenciais. Tenha cuidado ao clicar em links ou baixar 
qualquer item enviado por uma pessoa desconhecida ou que você não espera receber.

MANTENHA UM COMPUTADOR LIMPO  
Mantenha todos os softwares em dispositivos conectados à Internet – incluindo computadores pessoais, smartphones 
e tablets – atualizados, para reduzir o risco de infecção por ransomware e malware. Configure seus dispositivos para 
atualizar automaticamente ou notificar quando houver uma atualização disponível.

FAÇA CÓPIA DE SEGURANÇA 
Proteja suas músicas, fotos e outras informações digitais pessoais fazendo uma cópia eletrônica (backup) e 
armazenando-a em segurança. Se tiver uma cópia de seus dados e seu dispositivo for vítima de ransomware ou outras 
ameaças cibernéticas, você poderá restaurar os dados utilizando um backup.

RESPONSABILIZE-SE PELA SUA PRESENÇA ON-LINE 
Sempre que se inscrever em uma nova conta, baixar um novo aplicativo ou adquirir um novo dispositivo, configure 
imediatamente as definições de privacidade e segurança para atender às suas necessidades específicas de 
compartilhamento de informações. Verifique regularmente essas definições (pelo menos uma vez por ano), para garantir 
que ainda estão configuradas atendendo às suas necessidades.

COMPARTILHE COM CUIDADO 
Pense antes de fazer publicações on-line pessoais e sobre outras pessoas. Considere o que uma publicação revela, quem 
pode vê-la e como isso pode afetar você ou outras pessoas. Considere criar de uma persona alternativa para usar em 
perfis on-line, para limitar a quantidade de informações pessoais compartilhadas.

SAIBA MAIS SOBRE PONTOS DE ACESSO WI-FI 
Redes sem fio públicas e pontos de acesso não são seguros, o que significa que qualquer pessoa pode ver o que você está 
fazendo em seu laptop ou smartphone enquanto estiver conectado a esses sistemas. Limite o que fizer em uma rede Wi-
Fi pública e evite acessar contas importantes, como e-mail e serviços financeiros.

PROTEGER SEU COMPUTADOR RESIDENCIAL
Recomendações do departamento de Segurança da Informação da Mauser Packaging Solutions

O Programa de Segurança da Informação da Mauser Packaging Solutions gerencia muitos desses recursos para 
os ativos da sua empresa. Faça a sua parte e proteja seus ativos pessoais.#BeCyberSmart


