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Cadastro de Usuários

Bem vindo ao portal 
“Você Protegido”

Para se cadastrar, acesse 
nosso site no endereço

https://voceprotegido.com

e Clique em 
Realizar Cadastro

para dar início ao processo 
de cadastro e uso do serviço.

Em caso de necessidade de suporte nos contate através dos seguintes canais de apoio:
• Acesse: https://suporte.voceprotegido.com e nos contate através de Chat, E-mail e Abertura de Ticket; 
• Telefone para (11) 4200-3100 e fale com um de nossos atendentes.

https://voceprotegido.com/
https://suporte.voceprotegido.com/
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Cadastro de Usuários

Faça um pré-cadastro inserindo os dados 
solicitados.

Após finalizar o preenchimento Clique  em
‘CADASTRO’

Acesse sua caixa de e-mail para ter acesso 
ao “Código de Confirmação”.
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Cadastro de Usuários

Após realizar seu pré-
cadastro, será apresentado 
uma tela como a 
demonstrada ao lado.

Ao receber o e-mail de 
confirmação clique em 
continuar para finalizar o 
cadastro.
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Cadastro de Usuários

Você receberá um e-mail, semelhante ao da imagem 
ao lado, com o “Código de Confirmação” que 
validará o mesmo.

Anote o código de confirmação contido no e-mail e 
retorne à tela de cadastro para finalizar o mesmo.

Caso já tenha fechado a tela de cadastro, você pode 
retornar à mesma clicando no link indicado no e-
mail ou digitando em seu navegador o endereço 
abaixo:

https://app.voceprotegido.com/app/register/confirm

*Caso não receba o e-mail, em até 15 minutos após o envio, 
verifique se o mesmo não está em sua caixa de spam.

1

1

https://app.voceprotegido.com/app/register/confirm
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Cadastro de Usuários

No formulário de confirmação de cadastro, 
você deverá digitar os seus dados para 
finalizar o mesmo.

Todos os campos são de preenchimento 
obrigatório.

Não se esqueça de inserir o “Código de 
Confirmação”, enviado ao seu e-mail na 
etapa anterior.

O campo “Código de Resgate” é obrigatório 
e deverá ser fornecido pelo nosso parceiro 
que realizou a venda dos serviços. Caso não 
o tenha disponível, pedimos contatar o 
parceiro.

Após finalizar o preenchimento clique  em
‘CONFIRMAR’ para que e o sistema valide 
os seus dados e acesse automaticamente o 
portal do “Você Protegido”.

1

2

1

2
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Cadastro de Usuários

Você receberá um e-mail de “boas-vindas”, 
semelhante ao da imagem ao lado.

Caso não tenha sido redirecionado 
automaticamente para o portal, clique no link 
enviado no e-mail para efetuar o login em “Você 
Protegido”.

https://app.voceprotegido.com/app/login

*Caso não receba o e-mail, em até 15 minutos após o envio, 
verifique se o mesmo não está em sua caixa de spam.

https://app.voceprotegido.com/app/login
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Primeiro Acesso

Após o preenchimento 
correto do Cadastro, você 
será redirecionado para o 
portal.

É necessário o cadastramento 
de ao menos um documento 
para iniciar o monitoramento.

Clique em 

“Cadastrar Agora!”.
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Cadastro de Documentos a serem Monitorados

A tela de  “Documentos”,
é o local onde você poderá 
cadastrar todas as informações 
que desejar monitorar.

Para cadastrar a informação, 
basta você clicar no botão:

“Adicionar novo documento”
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Cadastro de Documentos a serem Monitorados

Selecionar o “Tipo” do 
dado a ser monitorado.

Ao selecionar um tipo de 
dado a cadastrar, será 
informado a quantidade já 
utilizada e o total de dados 
permitido.

*Digitar o dado a ser 
monitorador.

Clique em ADICIONAR.

*Repita o processo para 
cadastrar todos os outros 
dados desejados.

1

2

3

1

2

3

* Para maiores detalhes sobre a inclusão de documentos do “Tipo Cartões” podem ser obtidos na sessão 
“Tratamento dos números de Cartão de Crédito e Débito” deste manual.
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Cadastro de Documentos a serem Monitorados

Todos os dados sensíveis 
como CPF, CNPJ, cartões de 
crédito/débito e outros, são 
criptografados na base de 
dados, garantindo a 
privacidade do cliente e a 
segurança das informações, 
por isso se precisar alterar 
uma informação terá que 
apagá-la e cadastrá-la 
corretamente.

Para retirar o dados do 
monitoramento basta clicar 
no ícone da lixeira ao lado 
do dado cadastrado e o 
dado e seus históricos serão 
apagados.

1

1

2

2
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Alertas de Monitoramento

Caso seu documento/dado monitorado tenha algum 
alerta relevante, você receberá um e-mail como o 
que segue ao lado, informando que o “Você 
Protegido” possui novos alertas para este dado.

Estes e-mails são periódicos e serão enviados 
sempre que houverem novos alertas.

Clique no link enviado no e-mail para efetuar login e 
visualizar seus alertas.

https://app.voceprotegido.com/app/login

*Caso não receba o e-mail, em até 15 minutos após o envio, 
verifique se o mesmo não está em sua caixa de spam.

https://app.voceprotegido.com/app/login
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Alertas de Monitoramento

Ao término do cadastro 
dos dados, Clique em 

“Alertas” 

do menu esquerdo, para 
retornar à tela principal 
do Portal. 
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Alertas de Monitoramento – Classificação de Criticidade

1. Consideramos alertar de alto risco os que podem colocar em risco dados financeiros
ou com alta probabilidade de exposição de acessos à sistemas e aplicativos
(vazamentos de senhas, cartões de créditos, débito, etc...).

2. Alertas de médio risco os que podem expor os dados dos usuário de forma pública,
em sites considerados importantes e/ou perigosos, colocando em risco a
privacidade dos mesmos. (documentos privados, como CPF e e-mail expostos em
sites jurídicos, na internet e em listas de SPAM).

3. Alertas de baixo risco buscam mostrar ao cliente, locais onde ele tenha os dados
pessoais publicados de forma aberta e em geral com sua anuência (dados nas redes
sociais, petições públicas, concursos, etc...)

4. Informativos são utilizados para validar as informações e documentos dos clientes,
seja em consulta em sites oficiais, ou através de validação técnica (exemplo a
validação dos cartões de crédito, CPF, etc...)

Essa classificação busca demonstrar ao usuário a criticidade ou exposição das informações.
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Alertas de Monitoramento – Painéis

A tela de Alertas é dividida em 4 partes:

No painel superior temos o idioma do 
sistema, a quantidade de alertas 
novos, a identificação do usuário e o 
botão para sair do sistema.

Nos painéis coloridos visualizamos a 
quantidade de alertas para cada grau 
de criticidade, sendo eles: 

ALTO RISCO, MÉDIO RISCO, 
BAIXO RISCO e INFORMATIVO.

No painel intermediário estão os botões 
de filtro de alertas por tipos e a caixa de 
texto para busca de alertas.

Por fim temos o painel com resumo dos 
alertasse navegação entre as paginas 
de alertas.

1

2

Em alertas temos todas as ocorrências relacionadas aos documentos cadastrados, 
sendo separadas por grau de criticidade e status de leitura.

1

4

3

2

3

4
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Alertas de Monitoramento – Painel Superior

No Painel Superior temos as seguintes 
opções:

Seleção do idioma do sistema. 
Essa opção não altera o idioma das 
mensagens já recebidas.

A quantidade de novos alertas é exibida 
e permite a seleção ao se clicar na 
mesma.

Visualização do nome do usuário 
logado.

No ícone lateral você terá a opção de 
sair do sistema.

1

2

1 432

3

4



19GRUPOBIZ CONFIDENTIAL

Alertas de Monitoramento – Painel dos Alertas

Nos painéis coloridos visualizamos a 
quantidade de alertas para cada grau de 
criticidade, sendo eles: 

ALTO RISCO, MÉDIO RISCO, 
BAIXO RISCO e INFORMATIVO.

A quantidade total de alertas, por 
criticidade, é sempre mostrada dentro do 
painel colorido.

No rodapé esquerdo, de cada painel 
colorido, você poderá visualizar as 
mensagens não lidas de cada criticidade.

No rodapé direito, de cada painel colorido, 
você poderá visualizar as mensagens lidas 
de cada criticidade.

*Todos os ícones acima apresentados 
servem como filtros. Basta clicar non ícone 
correspondente para filtrar por: criticidade,  
não lidos e lidos. Seguindo a sequência 
anterior, respectivamente.

1

2

Os painéis coloridos além de serem informativos, 
servem para filtrar os alertas do sistema.

1

3
2

3
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Alertas de Monitoramento – Filtrando os Alertas

Abaixo dos painéis contendo os graus de 
criticidade, também temos os filtros para 
os alertas, sendo eles:

TODOS = alertas sem filtro algum;

NÃO LIDO = alertas novos;

LIDO = alertas lidos;

MARCADO = alertas marcados em 
vermelho.

Ao lado direito você encontrará a caixa de 
texto para filtragem dos alertas, onde você 
poderá digitar o dado a ser localizado.

Como dito no slide anterior, também 
podemos filtrar os alertas clicando em: 

Total de Alertas da criticidade
Alertas Lidos da criticidade
Alertas NÃO Lidos da criticidade

Em alertas temos todas as ocorrências relacionadas aos documentos cadastrados, 
sendo separadas por grau de criticidade e status de leitura.

1

4

2

3

5

1 42 3 5

a

b c

a
b
c
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Alertas de Monitoramento – Entendendo os Alertas

Dados visualizados:

• Status: refere-se ao status do 
alerta sendo um dos: novo, lido 
ou importante

• Documento: refere-se ao tipo 
de dado ao qual o alerta se 
refere;

• Resumo: uma breve descrição 
sobre o que trata o alerta;

• Data: contém data com dia, 
mês e ano em que o alerta foi 
emitido;

• Nível: nível do alerta contendo 
ícones dos graus d criticidade;

1

1

As mensagens de alerta aparecem sempre resumidas em 1 linha, de forma a não expor 
acidentalmente informações sensíveis do usuário.
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Alertas de Monitoramento – Detalhando os Alertas

Clique sobre o alerta para expandir os 
dados do mesmo.

Clique no botão “MARCAR” para ler 
mais tarde, ou apenas para agrupar na 
listagem de alertas.

Um botão “CLIQUE PARA AJUDA” pode 
ser apresentado, dependendo do tipo 
de alerta. Este botão direciona o usuário 
para uma página do sistema você 
protegido, que o ajudará a entender a 
mensagem, os riscos envolvidos e suas 
possíveis contramedidas que ele possa 
tomar, caso aplicável ao tipo de 
mensagem. Neste site também é 
possível o cliente abrir um chamado, 
para que o nosso time o apoie em caso 
de dúvidas sobre as informações 
encontradas.

1

Ao expandir o texto dos alertas clicando e “Clique para ajuda”, o mesmo pode 
conter variadas informações conforme o tipo e criticidade do alerta.

2
1

2 3

3
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Perfil – Alterando os dados do Usuário

Clique em

“PERFIL”

para visualizar seu cadastro.
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Perfil – Alterando os dados do Usuário

Basta clicar no dado 
que deseja alterar.

Se clicar em “Você 
quer mudar a senha?” 
será apresentado um 
campo para alteração e 
outro para a 
confirmação da senha.

Clique em “SALVAR”
para efetuar as 
alterações.

1
1

2

2
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Cartão de Crédito e Cartão de Débito

Assinatura Autorizada CVV

123

Código de Segurança

Emissor do Cartão

Emissor Conta e Cliente

Vencimento

Na parte frontal do cartão encontramos, de forma
simplificada, os seguintes dados:

ü Os seis primeiros dígitos, representam identificação do
emissor, bandeira e banco.

ü Os últimos dez dígitos identificam o cliente, conta e código do
cliente.

ü Validade do cartão.

ü Outras informações como bandeira, nome e data de abertura
da conta podem estar disponíveis na parte frontal dos cartões.

Na parte traseira é localizado o Código de Verificação (CVV).

ü Esse número é uma proteção a mais do cartão de crédito, nas
compras online, o usuário deve informar o código de três
dígitos, como se fosse uma prova de que o cartão está em
posse do comprador.

Exemplo simplificado de formação dos dados dos cartões de crédito e débito.
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Assinatura Autorizada CVV

123

Código de Segurança

Emissor do Cartão

Emissor Conta e Cliente

Vencimento

Cartão de Crédito e Cartão de Débito

Os cartões de crédito e débito são tratados de forma bastante segura
dentro do sistema, evitando qualquer tipo de exposição financeira do
usuário. Entre os principais cuidados que tomamos para proteger tais
informações, destacamos:

ü Não permitimos à digitação completa do número do cartão, deixando
excluso grande parte do número referente à identificação do Cliente;

ü Não coletamos as informações referentes à Data de Vencimento;

ü Não coletamos o código de segurança CVV;

ü Os números dos cartões são criptografados na base de dados.

Com apenas parte da identificação do cliente, sem a data de vencimento e o
código de segurança, os dados que temos não são úteis para compras, mas
são o suficiente para identificar possíveis fraudes, localizando cartões com
os primeiros 11 ou 12 dígitos iguais que tenham sido fraudados, fica à cargo
do cliente apenas a validação dos últimos 4 dígitos.

O efeito colateral dessa proteção ao cliente, é a possibilidade de
encontrarmos alguma informação referente à cartões que não sejam de sua
propriedade, sendo este um inconveniente mínimo para a segurança que o
mesmo representa.

Como tratamos o seu cartão dentro do Você Protegido.
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Cartão de Crédito e Cartão de Débito
Entrada de dados dos cartões no Você Protegido.

Seleção do Tipo de

documento;

Área de digitação do

número dos cartões;

Informação sobre

segurança.

1

2

3

1

2

3
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Acesso ao Portal

Para acessar o portal, entre 
em nosso site no endereço

https://voceprotegido.com

e Clique em

‘SOU CADASTRADO’ 

https://voceprotegido.com/
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Acesso ao Portal

Digite seu e-mail e senha 
definidos no momento 
do cadastro e 
Clique em 

“ENTRAR”.
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Acesso ao Portal – Redefinindo a Senha

Caso você não lembre a 
senha cadastrada,
Clique em

“ESQUECEU A SENHA”
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Acesso ao Portal – Redefinindo a Senha

Digite o e-mail cadastrado e
Clique em “CONFIRMAR”.

depois acesse sua caixa de e-mail e 
siga as instruções, do e-mail 
recebido, para finalizar a alteração 
de senha.

Caso o e-mail demore a chegar, 
verifique a sua caixa de SPAM.



34GRUPOBIZ CONFIDENTIAL

Acesso ao Portal – Redefinindo a Senha

O e-mail enviado é similar ao da imagem.
Sua senha temporária para acesso é enviada pelo 
“Você Protegido” juntamente com o link de acesso.

Clique no link enviado no e-mail para efetuar login 
com sua senha temporária:

https://app.voceprotegido.com/app/login

Altere a senha após o login, por medida de 
segurança.

*Caso não receba o e-mail, em até 15 minutos após o envio, 
verifique se o mesmo não está em sua caixa de spam.

https://app.voceprotegido.com/app/login
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