
Aumentar a segurança da sua conta digital é essencial para evitar golpes financeiros, 
principalmente ao analisar o levantamento da Serasa Experian, em que, somente em 
fevereiro de 2022, 326.290 brasileiros sofreram tentativas de golpes, o que corresponde a 
uma vítima a cada 7 segundos.

Com esse aumento de golpes, os bancos têm investido cada dia mais em regulamentos 
rigorosos sobre segurança, conformidade e prevenção de crimes financeiros, mas você 
também precisa fazer sua parte.  

Não perca tempo, aproveite todas as 
vantagens da Conta Mercado Pago!

Escolha uma senha 
forte e exclusiva
Usar uma senha forte e que não seja previsível é uma das principais 

formas de proteger sua conta digital. Para isso, misture números 

aleatórios, símbolos e caracteres, além de letras maiúsculas e 

minúsculas. Outro ponto importante é trocar a senha regularmente, 

como a cada 90 dias. 

ABRA SUA CONTA

COMO PROTEGER SUA 
CONTA DIGITAL DE 
GOLPES FINANCEIROS

VEJA ALGUNS DOS RECURSOS DE 
SEGURANÇA CONSIDERADOS ESSENCIAIS 
PARA PROTEGER SUA CONTA DIGITAL 
E EVITAR GOLPES FINANCEIROS:

Esses cuidados de segurança digital te deixam longe das tentativas de golpe, principalmente 
na conta digital do Mercado Pago, que conta com tecnologias extras para potencializar sua 
proteção contra golpes financeiros.  

VIU COMO É FÁCIL AUMENTAR A 
PROTEÇÃO DA SUA CONTA DIGITAL? 
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Acompanhe a atividade da sua 
conta com alertas em tempo real
Ativar as notificações do banco para cada movimentação financeira é 

essencial, pois isso te ajuda a identificar rapidamente qualquer atividade 

fraudulenta e bloquear o cartão imediatamente. 
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Ative a autenticação 
de dois fatores
Essa é uma proteção a mais para sua 

conta, além da senha forte, pois após 

compartilhar os dados de acesso você 

passa por outro teste de segurança, 

como usar sua impressão digital, PIN, 

código único, entre outros.
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Evite logar na sua conta 
com Wi-Fi público
Esse tipo de rede não costuma ser 

segura. Com isso, ao acessá-las poderá 

facilitar que hackers roubem suas 

informações pessoais rapidamente.
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Permita que o aplicativo 
monitore sua localização
Os aplicativos de acesso às contas 

digitais costumam monitorar sua 

movimentação com base em seu padrão 

de consumo e localização. Então, se 

você estiver em São Paulo e o cartão for 

usado em outro estado, o banco te envia 

uma notificação para verificar a 

veracidade da transação. 
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Use apenas aplicativos 
oficiais da sua conta digital
Faça o uso apenas dos canais oficiais da 

instituição financeira, evitando o 

compartilhamento dos seus dados com 

outras plataformas.  
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Use antivírus nos 
dispositivos que acessam 
sua conta digital
É importante contar com softwares extras de 

proteção em seu dispositivo para aumentar 

o nível de segurança, evitando ataques de 

vírus que roubam suas informações 

bancárias.
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Use cartões virtuais 
para compras online
Os cartões virtuais podem ser usados uma 

única vez por compra e depois disso, se 

tornam inválidos automaticamente, sendo 

necessário gerar uma nova versão para 

outras compras. 
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https://www.mercadopago.com.br/hub/registration/landing/company
https://www.instagram.com/mercadopagobr/
https://www.facebook.com/MercadoPagoBrasil
https://twitter.com/mercadopagobr
https://www.youtube.com/channel/UCyhF4h2vnHyvHFK5zoMSwYQ
https://www.linkedin.com/showcase/mercado-pago/
https://www.mercadopago.com.br/

