
Como criar uma senha segura  
  
 
Um dos maiores problemas de segurança na Internet continua sendo a falta de cuidado 
na hora de escolher uma senha. Não é necessário experiência, conhecimento ou 
tecnologia sofisticada para se violar senhas obvias, lógicas e simples de se imaginar. 
Que dificuldade você teria ao experimentar acessar a conta de e-mail do João se ele 
escolheu como senha a palavra: joao ? É muito comum o uso de senhas iguais ao 
login, uso de nomes próprios, sobrenomes, nome de parentes, amigos, namorada, 
datas de nascimento, etc. Este tipo de senha é o que existe de mais inseguro. 
 
Aqui vai uma lista de fontes de inspiração que uma pessoa que não se preocupa com a 
segurança de seus dados usa na hora de escolher uma senha.  
 
Mesmo nome usado no login. 
Seu próprio nome. 
Seu sobrenome. 
Nome de parentes, amigos ou namorada. 
Datas de nascimento. 
Número de telefone. 
Placa de carro. 
Número do CEP. 
Nome de objetos, animais, coisas. 
Nome de lugares. 
Combinação simples de números. Ex: 123456 
Uma serie de dígitos repetidos: 1111 ou aaaa 
 
O recomendável é que você jamais use qualquer nome que se possa 
encontrar em um dicionário. Nunca use nomes próprios ou 
sobrenomes. Nunca use apenas números ou combinações simples de 
números. Combinar nomes de coisas com números não garante segurança. 
 
Ter uma senha segura significa utilizar uma seqüência de caracteres 
que não representem qualquer lógica ou sentido para terceiros. Uma boa 
técnica para criar uma senha segura é utilizar a primeira ou a ultima 
letra de cada palavra de uma frase de uma musica. 
 
Exemplo vem da Garota de Ipanema: 
 
"Olha que coisa mais linda mais cheia de graça." 
 
Sua senha ficaria assim: "oqcmlmcdg" 
 
Você teria uma senha de 9 dígitos com caracteres que juntos não 
oferecem nenhum sentido. Nem que fosse utilizado um dicionário para 
testar cada uma das palavras existentes no mundo seria possível 
descobrir a sua senha. 
 
Outra dica que dificulta seria adicionar algum número no meio destes 
caracteres ou utilizar caracteres como ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + no 
meio da sua senha. 
 
Agora responda esta pergunta. 
As senhas que você utiliza hoje são realmente seguras? 
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