
O que você faria se perdesse sua senha?  
Filipe Pacheco e Rodrigo Martins  
 
No e-mail pessoal, no e-mail do trabalho, no Orkut, no MSN, no site do jornal, na loja virtual, 
no celular, no cartão do banco (e no site do banco), no blog (e no microblog), no site de leilão, 
na lista de discussão... Você já parou para contar quantas senhas usa no dia-a-dia? Numa 
época em que tudo migra para o digital - de comunicação ao entretenimento, da informação 
ao financeiro -, decorar uma batelada de códigos alfanuméricos de acesso tornou-se um 
desafio. Pior: fazer com que sejam seguros virou missão quase impossível. 
 
Parece inacreditável. Em média cada internauta usa nada menos do que 25 serviços que 
exigem senhas para acesso. De acordo com uma pesquisa da Microsoft cada pessoa carrega 
consigo seis códigos de acesso diferentes. E enquanto usuários se atropelam para decorar uma 
quantidade crescente de combinações malucas com letras, números e símbolos, multiplicam-se 
também os riscos de ter dados pessoais e financeiros surrupiados por pessoas mal 
intencionadas. 
 
Não faltam estudos para apontar a tendência. A disseminação de programas maliciosos para 
fisgar dados pessoais na web, por exemplo, aumentou 50% em um ano, aponta o laboratório 
norte-americano PandaLabs. O roubo de senhas já vitimou 62% das empresas mundiais, 
divulgou o instituto Datamonitor. Nos EUA, a cada seis meses, 3% da população tem algum 
dado pessoal furtado na rede, diz o Departamento de Justiça do país. 
 
“É um problema crescente”, aponta o diretor para a América Latina da empresa de segurança 
Verisign. “Afeta de bancos a redes sociais. Para combater isso, são necessárias medidas de 
prevenção. E uma das principais é o usuário estabelecer uma senha segura. Ela precisa, ao 
mesmo tempo, ser fácil de lembrar e difícil de ser descoberta.” 
 
Para o gerente de segurança da Microsoft Brasil, Djalma Andrade, a senha, ao lado do nome 
de login do usuário, deve ser encarada como a identidade do cidadão nos meios digitais. “É ela 
quem autentica o usuário. É como se fosse um RG, um CPF. Quanto mais importante for o 
serviço, como o bancário, mais complexa deve ser a senha. Mesmo assim, cada um, do e-mail 
ao messenger, deve ter a sua própria seqüência”, completa. 
 
O.k. Senhas fáceis de lembrar, mas difíceis de descobrir; uma combinação para cada serviço... 
Complicado?  
 
“Tentei me organizar”, conta o administrador de empresas Raoni Tortorella, de 34 anos. “Tinha 
uma senha para cada serviço na web, de e-mails a bancos. Como não conseguia me lembrar, 
coloquei tudo em um documento de Word protegido por senha. E não é que esqueci a senha 
do documento? Tive de recriar todas as senhas.” 
 
A gerente operacional Rejane Bueno, de 29 anos, também passou por alguns maus bocados. 
Na empresa onde trabalha ela usa um software de financiamento compartilhado com todos. 
“Se digitar a senha errada por três vezes, ele fica bloqueado. E o pior é que bloqueia na 
empresa inteira. Eu sempre erro e sempre tem gente que vem me xingar. Já sabem que sou 
eu”, ri. “É difícil lembrar de tantas senhas.” 
 
Rejane não está só. Um estudo do instituto de segurança Ponemom, dos EUA, ouviu 540 
pessoas e apontou que 88% já haviam esquecido a senha nos últimos dois anos a ponto de ter 
de procurar a companhia responsável pelo serviço para estabelecer uma nova. Mais: dentre 
esses, 41% tiveram de fazer isso quatro vezes ou mais no período. 
 
Por conta dessa dificuldade, o profissional de marketing Fábio Gianesi, de 24 anos, radicalizou: 
fez uma senha simples e usou em vários serviços. Resultado: se deu mal. “Descobriram a 
minha senha do (site de leilões) eBay”, conta. “Um dia, recebi um e-mail afirmando que havia 
comprado um iPhone e a conta viria no meu cartão de crédito. Fui verificar com o site e 
descobri que haviam roubado a minha senha e comprado o aparelho na minha conta. Mas o 
site cancelou a compra.” 



 
Além da senha em si, porém, há outras questões relacionadas. Com ameaças de crimes 
digitais é preciso atentar a como e onde se digita os seus dados pessoais. “PCs públicos, como 
lan houses, não devem ser usados para acesso a bancos”, recomenda o gerente de Segurança 
do Banco do Brasil, Luiz Ferreira Martins. Segundo ele, é preciso desconfiar sempre - no 
banco, na internet e no celular. 
 
Nesta edição, o Link traz um dossiê sobre senhas para todos os gostos e necessidades: do 
celular ao Orkut e do cartão de banco ao blog. Entrevistamos especialistas, bancos, empresas 
de internet e de segurança para trazer um guia para você definir a senha mais prática e 
segura, além de aprender truques para evitar os larápios e não se perder no meio de tantos 
códigos secretos. Faça o login. 

 
Leia mais: 'Eu posso anunciar no seu celular?'  
Filipe Serrano  
 
Ninguém gostaria de receber propaganda pelo celular. Mas e se em troca você pudesse 
participar de sorteios, promoções ou até ganhasse direito a mandar mensagem de texto (SMS) 
sem pagar nada? Laura Marriott quer convencer de que estratégias assim são excelentes 
formas de atingir os consumidores. Ela é presidente da Mobile Marketing Association (MMA), 
uma organização sobre propaganda no celular que reúne anunciantes, operadoras e agências 
de publicidade em todo mundo e acaba de se estabelecer no Brasil. Marriott esteve em São 
Paulo semana passada e contou ao Link como o seu celular pode se tornar a 'alma do negócio'. 
 
Quais são os tipos de campanhas para celular? Como funcionam? 
 
Os principais são anúncios dentro de mensagens de texto, de sites para celular e de softwares, 
games e vídeos. Mas a gravação de voz é outra maneira popular. Artistas e personagens de TV 
famosos gravam um recado como se estivessem falando no telefone e as pessoas digitam um 
número de um amigo ou parente que recebe a ligação gravada. Podem ser recados de 
aniversário... A marca aparece no final. 
 
Anúncios enviados por Bluetooth também (conexão sem fio entre equipamentos eletrônicos)? 
 
Não concordamos com anúncios que não foram solicitados. Ninguém gosta e o anunciante fica 
malvisto. As campanhas por Bluetooth atuais ainda são empurradas. Mas vamos criar regras 
para o Bluetooth e garantir uma experiência positiva dos consumidores. 
 
No Brasil é comum receber mensagens de texto com anúncios principalmente das operadoras. 
 
Sério? E não tem como cancelar? É para isso que nós queremos ajudar, vamos estabelecer 
todas essas regras. A boa notícia é que todas empresas estão abertas a conhecê-las. 
 
Quais regras são essas? 
 
São regras que definem como as pessoas recebem as propagandas, se elas vão fazer isso de 
forma voluntária e como poderão optar por não recebê-las. Além disso também há 
regulamentações sobre a distribuição de conteúdos gratuitos junto com o anúncio. Queremos 
criar um termo de conduta para o Brasil. As operadoras já se mostraram dispostas a isso para 
proteger a privacidade dos consumidores. Já temos um conjunto de regras usadas globalmente 
e esperamos que as operadoras e a indústria como um todo na América Latina as adotem. 
 
Qual país, que não tinha regras, serve de exemplo para o Brasil? 
 
A Turquia. Hoje cada operadora de lá faz questão de que os anunciantes façam parte da MMA 
para garantir que as regras estão sendo seguidas. 
 
Qual é a vantagem de anunciar pelo celular? 
 



A diferença é que em outros meios há pouco envolvimento dos consumidores. Nos celulares 
existe um diálogo, você consegue criar uma comunicação direta com clientes. É um poder que 
nenhum outro meio tem. Hoje as peças publicitárias precisam interagir umas com as outras e 
o celular atua nesse papel. É possível trazer os consumidores para os celulares usando 
propagandas em jornais, TV, painéis em aeroportos. Você leva a interação e - eu adoro essa 
parte - revitaliza os meios mortos, passivos. Uma pessoa vê um painel publicitário e pensa: 
'Olha só o que eu posso ganhar se enviar esse código pelo celular'. Um painel que 
normalmente passaria despercebido. Com o celular, a campanha continua. 
 
Por que alguém pararia o que está fazendo para mandar um código por SMS? 
 
Fala-se muito no 'tempo morto' das pessoas durante o dia, por exemplo, esperando o ônibus, 
o avião, dentro do táxi, etc. Campanhas que utilizam esses momentos são as melhores porque 
todo mundo precisa de um passatempo nessas horas. 

 
Leia mais: Evento traz experiências do exterior para o Brasil  
Filipe Serrano  
 
Anunciantes, operadoras de celular, agências de propaganda, produtores de conteúdo para 
celular, todos estavam presentes no Mobile Marketing Forum realizado em São Paulo pela 
Mobile Marketing Association (MMA) em torno de um tema: como levar a publicidade para os 
telefones móveis. 
 
Os palestrantes de diferentes países aproveitaram para apresentar experiências de 
propagandas já criadas. Eram desde iniciativas tradicionais, como promoções enviadas por 
mensagens multimídia (MMS) e anúncios em sites voltados para telefones móveis, até outras 
mais criativas, como um celular que será lançado em conjunto com uma marca de xampu e 
um site de uma operadora européia no qual os clientes se cadastram e recebem descontos em 
viagens, lojas, serviços, etc. 
 
Mesmo com infinitas possibilidades, a propaganda móvel ainda não viveu seu momento de 
explosão no Brasil - tema também discutido. As principais dificuldades são a desconfiança dos 
anunciantes nos celulares e a falta de um mecanismo para medir a audiência (e os resultados) 
dos anúncios. 
 
Também houve alertas. Roberto Vázquez, do instituto Nielsen, afirmou que não adianta usar 
todos os recursos tecnológicos dos telefones porque poucas pessoas sabem como usá-los. 'É 
preciso pensar no que o cliente é capaz de fazer e não no que ele pode fazer', afirmou.  

 
Leia mais: Evite constrangimento e dor de cabeça  
Filipe Pacheco e Rodrigo Martins  
 
Uma distração e já era. Com serviços primordiais como conta bancária e ferramentas de 
comunicação acessíveis a qualquer hora, em qualquer lugar e com poucos cliques no mouse, é 
importante não relaxar quando o assunto é senha. Uma bobeada pode fazê-lo perder seu perfil 
no Orkut ou no MSN e até causar prejuízos de milhares de reais e muita dor de cabeça. 
 
Que o diga o estudante de turismo Vinícius Brant, de 24 anos. Ele foi passar o carnaval em 
Salvador este ano e aproveitou para acessar sua conta bancária em uma lan house local. 
'Depois de 40 minutos, descobri que haviam descoberto a minha senha e sumido com os R$ 
3.950 que tinha na conta.' Resultado: ficou na tanga em plena micareta. 
 
'Tive de pedir dinheiro emprestado para os amigos. Ainda faltava comprar alguns abadás, 
inclusive', lamenta-se o folião - que teve a sorte de ser ressarcido mais tarde pelo banco. 
'Agora só acesso homebanking do micro de casa, onde há antivírus, só abro e-mails de 
confiança. O pior é que voltei na lan house para reclamar e eles me disseram que não iriam se 
responsabilizar e que isso acontecia com freqüência.' 
 



Em casa também podem ocorrer problemas. O policial militar Paulo Merino, de 40 anos, é 
cuidadoso com suas senhas: uma para cada conta de banco, uma para o e-mail, etc. E sempre 
mantém o antivírus atualizado. Isso não impediu que tivesse sua senha roubada e um prejuízo 
de R$ 9.000. E o pior: em plena época das festas de Natal e Ano Novo. 'Não sei se foi no meu 
computador ou no caixa eletrônico que descobriram a minha senha. Só sei que fiquei sem 
meus salários de novembro e dezembro, além do décimo terceiro.' 
 
Merino só conseguiu reaver a quantia em janeiro. 'Fizeram transferências e saques e deixaram 
a conta no vermelho. Eu ia recebendo o pagamento, que cobria parte da dívida, mas a conta 
continuava devedora. O banco demorou muito para me ressarcir', conta o policial, que está 
processando a instituição. 'Agora não acesso mais a minha conta pela internet. Quando é 
necessário, vou à agência ou faço a movimentação pelo telefone. Não confio mais.' 
 
O ator Vinicius Calamari, de 24 anos, também teve problemas com sua senha. Não teve 
prejuízos financeiros. Mas ganhou uma baita dor de cabeça com os amigos. 'Usava uma senha 
bem óbvia para tudo, ligada à minha data de aniversário', conta. 'E descobri que uma ex-
namorada sabia minha senha do MSN e do meu e-mail. Ela começou a agredir os meus amigos 
se passando por mim', chora. 
 
Calamari só descobriu quem estava por trás do 'roubo' após mudar suas senhas. 'Tivemos uma 
conversa', lembra. 'Sempre fui muito desligado para essas coisas. Depois de tudo, criei uma 
senha para cada coisa.' 
 
Já a jornalista Giulia DeMarchi, de 23 anos, nem teve tempo de modificar a senha. Ele era 
dona da comunidade Meninos Com o Cabelo Bagunçado, com 120 mil membros, do Orkut. 
Num dia, clicou em um link que levava para uma página falsa do Orkut, na qual era solicitada 
a senha. 'Roubaram minhas comunidades e deletaram o meu perfil. Desisti do Orkut e não 
sinto falta, apesar de ter perdido contato com muita gente.' 

 
Leia mais: Que tal ter uma senha para cada tipo de serviço?  
Rodrigo Martins  
 
Enquanto uns são desligados, outros não descuidam da senha por nada. A produtora Daniela 
Reyes, de 24 anos, tem uma senha específica para cada um dos serviços que usa. 'Primeiro, 
pois cada lugar é de um jeito. Tem banco que pede seis dígitos; tem site que pede números e 
letras... Depois é por segurança. Se por acaso roubarem uma senha, não conseguirão 
descobrir a outra', explica. 
 
Os cuidados de Daniela estendem-se também na hora de utilizar a senha: 'Não faço compras 
pela internet; não acesso o banco pela web; só saco dinheiro nas agências bancárias próximas 
à minha casa, que já conheço...' 
 
Outra que toma um cuidado intensivo é a gerente operacional Rejane Bueno, de 29 anos. Ele 
não tem uma senha para cada serviço. Mas distribui suas senhas por prioridades. Contas de e-
mail e Orkut até podem ter a mesma senha, mas as de banco não. 'Mudo minhas senhas a 
cada dois meses. E acesso o banco pela internet, inclusive no trabalho. Mais três antivírus no 
computador logo antes de cada acesso, para não correr riscos.'  

 
Leia mais: Deu branco total? Não precisa se desesperar  
Filipe Pacheco  
 
Quem passar por um branco total de memória e não se lembrar de senhas de serviços online 
nem da resposta para a pergunta secreta para casos de esquecimento não precisa se 
desesperar. 
 
Para usuários de e-mail do MSN (www.msn.com) ou do Hotmail (www.hotmail.com) a dica é 
acessar www.support.live.com, escolher a opção Windows Live Messenger e preencher os 
campos com informações específicas para obtenção de nova senha. É necessário ter outra 
conta de e-mail. 



 
O usuário do Gmail que esquecer sua senha deve visitar uma página em inglês 
(www.tinyurl.com/2scl2u) e responder uma série de perguntas sobre freqüência de uso do e-
mail e de outros serviços do Google, como o Orkut ou o Picasa. A idéia é descobrir o IP do 
usuário a partir das repostas fornecidas e reabilitar uma senha. 
 
Para quem tem uma conta brasileira do Yahoo! (www.yahoo.com.br), é necessário entrar em 
uma página de ajuda (www.tinyurl.com/2vamq4) onde há duas opções: ver a pergunta secreta 
ou receber a senha no e-mail alternativo cadastrado. Se essas essas opções não resolverem, é 
possível mandar uma mensagem a uma equipe de ajuda, mas deve ser fornecido um e-mail 
diferente para que o Yahoo! possa entrar em contato. 
 
Para quem é cliente de servidores de internet, o processo tende a ser mais rápido. Tanto no 
caso do Terra (www.terra.com.br) quanto do Uol (www.uol.com.br), a indicação é que o 
usuário entre em contato por telefone com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC - os 
números podem ser encontrados nos respectivos sites). Depois disso, dados cadastrais do 
usuário serão confirmados para a habilitação de uma nova senha. 

 
Leia mais: Como unir complexidade e facilidade nas senhas?  
Rodrigo Martins  
 
Com a quantidade imensa de senhas necessárias nos dias de hoje, não tem jeito, é preciso 
criar códigos de acesso fáceis de memorizar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que esses 
códigos sejam complexos o suficiente para dificultar a ação de pessoas mal intencionadas e 
evitar prejuízos. É possível equacionar essa relação aparentemente contraditória? 
 
O Link ouviu empresas de segurança, portais de internet, bancos e especialistas. De acordo 
com eles, a resposta é sim. O primeiro passo é avaliar a relevância do serviço. Toda senha 
precisa ser segura. Mas em casos mais específicos, o cuidado precisa ser redobrado. 
 
“Conforme o risco envolvido, a senha precisa ser mais ou menos complexa”, explica o 
especialista da empresa de segurança Symantec Lúcio de Almeida. “Em bancos, por exemplo, 
é preciso muita elaboração. Já na lista de discussões, pode ser mais simples, para que não se 
esqueça.” 
 
Almeida recomenda dividir as senhas em três grupos: as menos importantes, que podem ter 
só cinco dígitos, as medianas, de seis a oito dígitos, e as muito importantes, que devem ter 
mais de oito dígitos. “Quanto maior, mais complicado fica de ser descoberta”, justifica. 
 
Mas de nada adianta ter uma senha gigantesca se ela não for bem elaborada. Primeiramente, 
fuja de senhas muito óbvias. “Deve-se evitar seqüências, como ‘123456’, data de aniversários, 
número do telefone, placa do carro e nomes de família, animais, ruas, etc”, diz o gerente do 
Yahoo! Alisson Pedro. 
 
Deve-se também evitar palavras comuns, como amor, Deus e sexo. “O melhor é até evitar 
palavras que existam no dicionário”, recomenda gerente da empresa de segurança McAfee, 
José Matias Neto. “Há ataques conhecidos como ‘de dicionário’, em que criminosos 
desenvolvem programas que tentam todas as palavras do dicionário até acertar.” 
 
E que tipo de senha usar então? Primeiro: veja as regras do serviço no qual vai se cadastrar. 
Alguns só permitem seis caracteres e outros não têm limite. Há os que exigem letras e 
números e os que permitem só números. 
 
O ideal é que a senha tenha números, letras e caracteres especiais, como “%” e “_”. Para não 
esquecer é possível lançar mão de truques, como usar palavras conhecidas, mas com 
caracteres trocados. “Vamos usar como exemplo a palavra ‘Estadão’”, diz Almeida, da 
Symantec. “É possível colocar números no lugar de letras. Com alterações, fica ‘35T4D@0’.” 
 



Outra possibilidade é misturar palavras. Por exemplo, pode-se pegar ‘Coca-Cola’ e ‘Link’. Como 
resultado, obtém-se ‘cocali’. Frases também podem seguir o mesmo princípio. 
 
O gerente de segurança do Banco do Brasil, Luiz Fernando Ferreira, usa como exemplo a frase 
“eu amo minha filha Beatriz”. “Daí, você pega só as iniciais de cada palavra. Fica ‘eamfb’.”, 
explica. Para tornar a senha mais segura, ele sugere ainda combinar letras maiúsculas e 
minúsculas. Mas isso só vale se o serviço ao qual você for usar fizer a diferenciação entre as 
duas no login. No caso da senha proposta por Ferreira, poderia ficar assim: “EAmFb”. 
 
Tudo pronto? Ainda não. O ideal é repetir os procedimento anteriores para cada serviço que 
necessite de senha. “Ter uma senha para cada coisa é forma mais segura”, explica Pathiene 
Beirigo, instrutora da escola para “hackers do bem” Hackerteen. “Assim, se uma senha for 
descoberta, você na se arrisca a ter os outros serviços invadidos.” 
 
A produtora Daniela Reyes, de 24 anos, adota essa filosofia. “Tenho uma senha para cada 
conta de banco, para o celular, para cada e-mail... São tantas que, às vezes, esqueço de 
alguma. Já fiquei sem acessar o MSN por conta disso”, assume. 
 
Depois de tudo pronto prepare-se: você terá de fazer tudo novamente. O ideal é que se troque 
as senhas a cada três meses. E as mais críticas, como de bancos, devem ser trocadas, no 
máximo, a cada mês. “Com tentativas intensivas, uma senha forte leva um mês para ser 
descoberta por criminosos”, explica Matias Neto, da McAfee. “Com a troca mensal, evita-se 
riscos.” 

 
Leia mais: Descuido na web pode levar a roubo de dados  
Rodrigo Martins  
 
Acessar banco, conversar com amigos, fazer compras... Se por um lado a internet é uma mão 
na roda para ganhar tempo, por outro também abre um leque enorme de vulnerabilidades 
para o roubo de senhas. Enquanto criminosos criam armadilhas para surrupiar dados pessoais, 
o descuido dos usuários também pode causar inconvenientes. 
 
A dica mais importante é nunca informar sua senha em e-mails que a solicitem. Bancos, 
Receita Federal ou serviços de internet não enviam e-mails do tipo. Na maioria, são criminosos 
tentando enganar o usuário. 
 
“Nunca responda ou clique em um e-mail do tipo, nunca”, enfatiza o superintendente de 
segurança do Santander, Álvaro Teófilo. “Se clicar, o usuário pode instalar, sem querer, um 
programa malicioso no PC para roubar dados pessoais.” É importante não clicar nesses links 
mesmo que pareçam conter o endereço do banco. Na verdade, o link para o programa espião 
pode estar “camuflado”. 
 
Teófilo alerta ainda para um novo golpe com relação bancário. Com um código malicioso 
instalado no PC, o cliente, ao acessar sua conta pela web, se depara com uma tela que pede 
todos os dados do cartão de verificação - usado hoje por alguns bancos e que traz dezenas de 
códigos diferentes pedidos aleatoriamente a cada transação que o usuário faz na web ou no 
caixa eletrônico. “É golpe. O banco nunca pede todos os códigos de uma só vez. Só um em 
cada transação.” Segundo ele, essa modalidade já representa 90% das fraudes bancárias. 
 
Para evitar inconvenientes como esse, é importante ter sempre um antivírus atualizado. “Além 
disso, também é necessário um firewall (que filtra sites maliciosos) e ter o sistema operacional 
atualizado”, explica o especialista da empresa de segurança Symantec Lúcio de Almeida. 
 
Outra precaução com senhas bancárias é, ao entrar no site do banco ou de comércio , ficar de 
olho se a página é segura. Ela precisa ter um cadeado no canto esquerdo inferior da tela e o 
endereço deve começar com “https”. Isso indica que a página é criptografada. Ou seja, que os 
dados trafegam de forma protegida. 
 
CUIDADO COM CADASTROS 



 
Quando se faz cadastros em serviços como e-mails, é muito comum ter de criar um “lembrete 
de senha”. Esse recurso, uma resposta secreta para uma pergunta como “qual é o nome do 
seu cachorro” ou “qual é a sua comida predileta”, é usado em sites como Hotmail, Yahoo! e 
Gmail para que o usuário recupere sua senha caso não consiga se lembrar. Muito cuidado. 
Essa é uma das principais brechas hoje para permitir o roubo de senhas. 
 
“Esses lembretes são fáceis de quebrar. O melhor é não usar”, sugere o gerente da McAfee 
José Matias Neto. “Se o site exigir, faça analogias. Quando perguntam qual foi o seu primeiro 
carro, coloque o modelo da bicicleta, por exemplo. Só não responda à pergunta diretamente.” 
 
Outro erro que muitos caem é armazenar senhas no navegador de internet. Pode até parecer 
cômodo: a cada vez que for entrar em um site, usuário e senha são preenchidos 
automaticamente. Não caia nessa. “Essa função não é segura e deixa rastros”, diz o gerente 
de segurança da Microsoft Brasil, Djalma Andrade. 
 
Se salvar a senha no navegador, qualquer pessoa que acesse o mesmo PC poderá entrar no 
seu e-mail, no seu Orkut. Seus dados ainda ficam vulneráveis, uma vez que a senha não fica 
criptografada. “Em locais públicos como lan houses, o recurso de armazenamento de senhas 
no PC nunca deve ser utilizado”, explica a instrutora do Hackerteen Pathiene Beirigo. 
 
E falando em PCs públicos, ao digitar uma senha neles, onde muitas pessoas têm acesso, 
tenha consciência de que há riscos. “É mais seguro não informar senhas nessas máquinas. E 
as de banco nunca devem ser digitadas. Não há controle sobre o que está instalado no micro”, 
afirma o gerente de segurança do Banco do Brasil, Luiz Ferreira. 
 
Se mesmo assim, você for se arriscar a acessar o Orkut ou o MSN, vale tomar alguns 
cuidados. “Verifique se há antivírus e se ele está atualizado. Se não estiver, atualize. E veja se 
o navegador está configurado para armazenar dados pessoais (cookies). Se estiver, 
desabilite”, diz Matias Neto.  
 
Por último, cuidado para não deixar rastros. Ao terminar de usar um site com senha, não basta 
fechar a janela. É preciso clicar, no site, em “sair” ou “efetuar logout”. “E para que não fique 
nenhum vestígio, é necessário ainda apagar, no navegador, arquivos temporários e cookies”, 
explica Pathiene. 

 
Leia mais: No caixa eletrônico e no posto, fique de olho nos 'xeretas'  
Rodrigo Martins  
 
Digitar senhas no caixa eletrônico, no posto de gasolina, no celular, no micro de mão... Não é 
só na internet que a sua senha pode ser surrupiada. Em ambientes externos, fica-se exposto a 
xeretas que podem ficar de olho quando você digita seu código. 
 
No caixa eletrônico, o básico é prestar atenção se não há alguém à espreita para descobrir sua 
senha e depois assaltá-lo, roubando seu cartão magnético, o que o permitiria. “Nunca aceite 
ajuda de estranhos”, aconselha o gerente de segurança do Banco do Brasil, Luiz Ferreira.  
 
Se alguém vier oferecer auxílio, verifique se é realmente um funcionário do banco e se possui 
uma identificação clara. “Suspeite muito se essa ajuda for oferecida fora do horário de 
expediente bancário. Fora situações excepcionais, que são avisadas com antecedência aos 
clientes, não há funcionários nesse horário.” 
 
Outro tipo de “ajuda” que se deve recusar é a de pessoas que oferecem o próprio celular para 
a vítima “tirar dúvidas de problemas no caixa eletrônico”. Segundo Ferreira, há golpes em que, 
vendo alguém com dificuldades em acessar a conta, uma pessoa oferece o próprio celular. “O 
golpista liga para uma central falsa do banco e passa o celular para a vítima. A gravação pede 
para o usuário informar o número da agência e a senha. O melhor é nunca digitar senhas em 
celulares de estranhos.” 
 



Outra precaução que deve ser tomada com relação ao caixa eletrônico em si. Há golpistas que 
instalam câmeras e equipamentos que clonam cartões para conseguir a senha e os dados 
financeiros. “Verifique sempre se não há alguma coisa estranha no caixa eletrônico, se está 
fora do padrão. Qualquer sinal, é melhor não se arriscar. Avise o banco e procure outra 
máquina”, alerta o superintendente de segurança do Santander, Álvaro Teófilo. 
 
Em pagamentos com cartões de débito ou crédito em estabelecimentos comerciais, como 
postos de gasolina, bares, etc., também é preciso ficar atento. Segundo Teófilo, há um golpe 
em que o funcionário do local não digita o valor da compra e, distraído, o cliente digita a 
senha, que fica visível. “Daí, o funcionário clona o cartão, com um equipamento portátil, e 
ganha acesso à conta”, informa Teófilo. 
 
Por conta disso, diz ele, é importante ficar de olho tanto no cartão como ao digitar a senha. 
“Não deixe o cartão sumir da sua vista. E fique de olho ao digitar a sua senha. Tanto no 
aparelho como para saber se não há ninguém de olho no que você digita”, explica Teófilo. 
 
NOS PORTÁTEIS 
 
Para quem tem dificuldade de lembrar senhas, não é nada recomendável guardar senhas em 
celulares, notebooks, computadores de mão ou smartphones. “Esses equipamentos correm 
mais riscos de ser roubados, pois estão sempre com o usuário na rua”, diz a instrutora do 
Hackerteen Pathiene Beirigo. 

 
Leia mais: Software e regras podem ajudar os mais esquecidos  
Rodrigo Martins  
 
Não consegue lembrar tanta senha? É hora de se organizar. Como o ideal é ter uma seqüência 
para cada serviço, dá para bolar regras que o ajudam a não esqucer os códigos secretos. Esse 
esquema não deve ser usado para bancos e outros locais que julgar muito importantes, mas 
para coisas menos críticas. 
 
Primeiro, bole uma seqüência principal, como “35T4D@0”. Depois estabeleça uma regra. Você 
pode, por exemplo, inserir a primeira e a quarta letra do serviço ao qual a senha será usada. 
No Orkut, por exemplo, poderia ficar “35T4D@0ou”. No Facebook, “35Tad@fe”. 
 
Se mesmo assim não conseguir guardar as senhas, há softwares que ajudam. O Link testou 
três: o Norton Internet Security 2008, da Symantec (R$ 99), o McAfee Total Protection, (R$ 
135), e o KeePass (www.keepass.info), gratuito. Os dois primeiros integram pacotes de 
antivírus. O último é um aplicativo só para senhas, recomendado por empresas como a HP. 
 
Todos guardam senhas de forma criptografada. A chave é uma senha, escolhida pelo usuário. 
O mais prático é o Norton. Conforme você navega e digita suas senhas na web, ele pergunta 
se quer ou não salvar a senha daquele serviço. Se sim, na próxima vez que voltar ao site, 
basta digitar a senha do Norton que o campo para de usuário e senha será preenchido sozinho. 
O programa, porém, não funcionou com senhas bancárias. 
 
Já o McAfee e o Keepass têm soluções semelhantes. Eles são um “cofre”, onde o usuário 
cadastra suas senhas uma a uma. Elas ficam protegidas com outra senha. Quando quer saber 
alguma senha, basta abrir o cofre e fazer a consulta. 

 
Leia mais:  



 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 mar. 2008, Link, p. L1-L5 


