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Acerca do Keeper

Keeper Security, Inc., a criadora do Keeper, o gestor de palavras-passe e cofre digital mais seguro e fácil de usar do mundo, que utiliza

tecnologia de encriptação de nível militar para guardar as suas credenciais de websites, palavras-passe, informações financeiras, 

documentos, fotografias e vídeos. O Keeper é utilizado por mais de 11 milhões de pessoas e 4.000 empresas em mais de 100 países para 

protegerem as suas palavras-passe e ativos digitais. O Keeper encontra-se atualmente editado em 21 idiomas.

O Keeper funciona de forma integrada em todos os dispositivos. Funciona em todos os smartphones, tablets e computadores e nos 

principais sistemas operativos, incluindo browsers. Tudo o que precisa é de uma palavra-passe mestre (ou de uma impressão digital) para 

aceder ao seu cofre do Keeper em qualquer dispositivo. Keeper é pré-carregado pelos principais operadores móveis e OEMs, tais como a 

AT&T, Orange, América Móvil, Samsung, HTC e outros, abrangendo os sistemas operativos Android e Windows. 

O que Torna o Keeper Diferente das Outras Aplicações do Setor

Facilidade de Utilização > Disponibilidade em Qualquer Dispositivo
O Keeper é o gestor de palavras-passe e cofre digital que abrange mais plataformas e dispositivos do setor. O Keeper possui uma 
arquitetura nativa e baseada na nuvem, bem como uma total redundância multi-região. Funciona em iOS, Android, Blackberry, 
Mac, PC, Linux e nos principais browsers, incluindo o Chrome, Safari, Firefox, IE e Edge. Os clientes do Keeper podem aceder 
aos respetivos cofres em ambientes offline e online. Os serviços do Keeper nunca foram interrompidos. O KeeperFill™, uma 
funcionalidade integrada do Keeper, permite que os utilizadores preencham automaticamente as respetivas credenciais de início 
de sessão em aplicações móveis e browsers, em qualquer dispositivo.

Segurança Superior
O Keeper utiliza as mais exigentes certificações de segurança e auditoria do setor, tais como SOC-2, TRUSTe e um conjunto 
de outras certificações que poderá consultar aqui. Ao contrário da maior parte dos fornecedores tradicionais de armazenamento 
na nuvem ou ofertas de serviços, o Keeper foi concebido utilizando uma arquitetura de segurança de conhecimento nulo (“zero-
knowledge”), o que significa que o cliente do Keeper é a única pessoa com total conhecimento e controlo da sua palavra-passe 
mestre e das respetivas chaves de encriptação para acesso aos seus dados.

Cofre Digital Completo
A plataforma do Keeper oferece aos clientes capacidades de Gestão de Palavras-passe e Armazenamento Seguro de Ficheiros 
numa única aplicação de cofre. Além de palavras-passe e credenciais de início de sessão em websites e aplicações, os clientes 
do Keeper podem armazenar documentos, ficheiros, fotografias e vídeos sensíveis nos respetivos cofres do Keeper. As fotografias 
tiradas dentro do cofre do Keeper nunca são armazenadas fora do cofre - isto é, não são armazenadas no rolo da câmara do 
dispositivo.

Especialização de Operadoras Móveis
O Keeper é a única solução de segurança de palavras-passe selecionada para ser pré-carregada em milhões de dispositivos 
da AT&T, Orange, América Móvil e outros OEMs. A facilidade de utilização, acesso em qualquer dispositivo, funcionalidades 
inter-plataforma e arquitetura de segurança do Keeper foram os motivos principais pelos quais estas operadoras selecionaram 
o Keeper em vez de outros gestores de palavras-passe no decurso de uma rigorosa auditoria de segurança e revisão de 
funcionalidades.
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Popularidade

O Keeper encontra-se disponível para utilizadores pessoais e empresariais. Com mais de 100 milhões de transferências, o Keeper tem 

milhões de clientes, crescendo a uma taxa exponencial. Em média, uma nova pessoa regista o Keeper a cada 15-20 segundos. Além disso, 

muitas celebridades e desportistas conhecidos são clientes do Keeper, confiando na aplicação para proteger as suas informações privadas.

Com sucessivas classificações de cinco estrelas nas lojas de aplicações, o Keeper é um dos produtos mais bem recebidos pelos

consumidores.

Contacto

Fundada em 2011 pelo Diretor-geral Darren Guccione e pelo Diretor de Tecnologia Craig Lurey, a Keeper Security é uma empresa privada 

com sede em Chicago (Illinois), com a equipa de engenharia situada em El Dorado Hills (Califórnia). Para mais informações, visite https://

keepersecurity.com.

Preços

O Keeper é gratuito para utilização num único dispositivo. A subscrição paga do Keeper proporciona aos utilizadores as vantagens das 

cópias de segurança seguras, sincronização, armazenamento de ficheiros, partilha

e outras funcionalidades baseadas na nuvem.
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