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Sobre a Keeper Security, Inc.

A Keeper Security, Inc. é a criadora do Keeper®, a plataforma líder de segurança cibernética para evitar violações de dados e 
ameaças cibernéticas relacionadas a senhas. O Keeper usa uma arquitetura de segurança de conhecimento zero e tecnologia 
de criptografia avançada para armazenar e proteger suas senhas e suas informações confidenciais, como anotações, listas, 
arquivos, fotos e vídeos. O Keeper é usado por milhões de pessoas e milhares de empresas em todo o mundo para proteger 
senhas e ativos digitais. Além do produto ao consumidor, o Keeper também protege empresas e corporações maiores 
respectivamente com o Keeper Business e o Keeper Enterprise. Em 2018, a Keeper Security expndiu a oferta de produtos com o 
KeeperChat®, uma plataforma de mensagens segura, e o BreachWatch®, uma ferramenta de monitoramento da dark web. 

O KeeperChat é o aplicativo de mensagens mais seguro do mundo. Criado com a mesma arquitetura de segurança de 
conhecimento zero pela qual o Gerenciador de senhas Keeper é conhecido, o KeeperChat fornece o mais alto nível de 
privacidade, segurança e armazenamento para mensagens de texto e anexos de mídia. Com criptografia de ponta a ponta, 
logins protegidos por senha, retração de mensagens e autodestruição, bem como um cofre de mídia privado criptografado, os 
usuários ficam seguros e conseguem ter controle sobre sua privacidade. 

 

 
Sobre o Keeper Business

81% das violações de dados são resultado de senhas fracas ou políticas ineficientes de gerenciamento de senhas. Com o 
Keeper Business, os usuários podem criar senhas aleatórias e complexas com rapidez e facilidade. O gerenciamento pode 
reforçar políticas de senhas e monitorar a conformidade de senhas com os painéis, os relatórios, as auditorias e as notificações 
do Keeper. Equipes de todos os tamanhos podem compartilhar registros, pastas e arquivos. Além disso, o Keeper gerencia 
seguramente o ciclo de vida de credenciais de contas privilegiadas com permissões baseadas em função e compartilhamento 

controlado de credenciais.

Sobre o Keeper Enterprise

O Keeper Enterprise inclui tudo que há no Keeper Business, mas adiciona ferramentas empresariais para integração rápida, 
provisionamento automatizado de usuários e autenticação de dois fatores avançada. Isso inclui o Keeper AD Bridge™ para 
sincronização com o Active Directory (ou Open LDAP), o Keeper SSO Connect™ para integração com soluções líderes de Single 
Sign-On (SSO) e o Keeper Commander™, um SDK que fornece aos administradores e desenvolvedores de TI ferramentas 
de linha de comando para realizar gerenciamento de senhas, rodízio de senhas e a funcionalidade do cofre. As opções de 
autenticação de dois fatores avançada incluem Duo Security e RSA SecurID.

das violações relacionadas a hackers 
aproveitaram senhas roubadas e/ou fracas181%
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Sobre a plataforma de segurança cibernética do Keeper

Facilidade de uso e disponibilidade em todos os dispositivos 
O Keeper é o gerenciador de senhas e cofre digital mais amplamente disponível no setor. Ele está disponível em todas as 
principais plataformas e disponíveis. O Keeper funciona nativamente no iOS, Android, Windows Phone/Surface, Mac, PC, Linux 
e nos principais navegadores, incluindo o Chrome, Safari, Firefox, IE e Edge. Os clientes do Keeper podem acessar o cofre 
em ambientes off-line e on-line. O Keeper também tem o KeeperFill™, um recurso integrado e patenteado do Keeper que 
permite que os usuários preencham automaticamente credenciais de login em aplicativos móveis e navegadores em qualquer 
dispositivo. 

Segurança superior e confiável
O Keeper faz investimentos significativos na arquitetura de segurança, nos testes e nas certificações. Ele tem o maior número 
de certificações de segurança no setor, cobrindo SOC-2, ISO 27001 e várias outras. No nível governamental, o Keeper tem as 
certificações GSA e SAM. Diferentemente da maioria dos provedores de armazenamento em nuvem ou ofertas de serviço, o 
Keeper foi projetado usando uma arquitetura de segurança de conhecimento zero. Em termos simples, isso significa que o 
cliente do Keeper é a única pessoa que tem conhecimento e controle de sua senha mestra e das chaves de criptografia para 
acessar seus dados.

Cofre digital abrangente 
A plataforma do Keeper oferece aos clientes o gerenciamento de senhas e o armazenamento de arquivos seguro em um único 
aplicativo de cofre. Além de senhas e credenciais de login para sites e aplicativos, os clientes do Keeper podem armazenar 
documentos, arquivos, fotos e vídeos confidenciais em seu Cofre do Keeper. Com o KeeperCat, imagens obtidas de dentro do 
Cofre do Keeper nunca são armazenadas fora do cofre, ou seja, não são armazenadas no rolo de câmera do dispositivo. 

O Keeper tem certificação GSA e SAM para todas as agências governamentais dos EUA
O Gerenciador de senhas e cofre digital Keeper está disponível na programação de TI 70 da General Services Administration 
(GSA) e no System for Award Management (SAM). Todas as agências governamentais agora têm acesso ao software Keeper 
para proteger senhas, documentos confidenciais e outros ativos digitais em todos os dispositivos móveis e computadores. Um 
ciclo de aquisição mais curto pode significar a diferença entre ser protegido e tentar se recuperar de uma violação ms tarde, 
especialmente quando isso envolve contas governamentais confidenciais. 

Popularidade 
O Keeper está disponível para usuários pessoais e comerciais. Mais de 14 milhões de usuários e mais de 7.000 empresas no 
mundo todo confiam no Keeper. Com milhares de avaliações cinco estrelas nas lojas de aplicativos, o Keeper é a solução de 
gerenciamento de senhas de maior pontuação no setor. 

Preços 
O Keeper tem uma versão gratuita, bem como várias estruturas de preços, dependendo se você é um usuário único, uma família 
ou uma empresa. O preço para usuários individuais é de USD 2,50 por mês e o plano familiar (para até cinco usuários) é de USD 
5,00 por mês, ambos cobrados anualmente. O Keeper Business custa USD 2,50 por usuário por mês, e o Enterprise custa USD 
3,75 por usuário por mês, cobrados anualmente. Os planos de assinatura premium do Keeper oferecem benefícios, incluindo 
backup seguro, sincronização de dispositivos ilimitados, acesso web ao cobre, armazenamento de arquivos e compartilhamento 
de arquivos e registros, entre outros. 
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Avaliações e prêmios 
O Keeper é um dos gerenciadores de senhas de mais alta classificação no mercado. Com milhares de avaliações de cinco 
estrelas na App Store, Google Play Store e Windows Store. O Keeper também foi nomeado o Melhor Gerenciador de Senhas de 
2018 pela PCMag e recebeu dois Prêmios InfoSec da Cyber Defense Magazine. O Keeper Security foi o vencedor do "Publisher's 
Choice Cybersecurity Password Management InfoSec Award" e Darren Guccione foi nomeado "Cutting Edge Chief Executive of 

the Year" de 2019.

Histórico

A Keeper Security é uma empresa privada, fundada em 2011 por Darren Guccione (CEO e cofundador) e Craig 
Lurey (CTO e cofundador). A Keeper Security tem quatro escritórios localizados em Chicago (Sede), Califórnia 
(desenvolvimento de software), Irlanda (vendas empresariais EMEA) e Filipinas (suporte internacional a clientes).

Para obter mais informações, acesse https://keepersecurity.com.

App Store  

Produtividade máxima 

4,9 de 5 estrelas

Google Play  

Opção do editor

4.2 out of 5 stars

G2 Crowd  

Líder Empresarial da Primavera de 2019

4,7 de 5 estrelas

PCMag  

Opção do editor

4,5 de 5 estrelas

4,7 de 5 estrelas 9,3 de 10 no TrustScore 4,8 de 5 estrelas 5 de 5 estrelas
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