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1 – Introdução 
  

A tecnologia é algo fantástico: rompe fronteiras, aproxima distâncias, a cada dia que passa 
novas e surpreendentes inovações e facilidades vão surgindo. Poder retirar dinheiro da sua conta 
bancária de qualquer lugar do mundo, por exemplo, é muito bom. Mas outra pessoa poder retirar o SEU 
dinheiro de qualquer lugar do mundo já não é tão bom assim. 

 
De fato, à medida que as inovações vão surgindo, novas formas de se ludibriar o próximo 

também vão aparecendo. E para garantir que você é você mesmo é que foram criadas as senhas. 
Exatamente por esse motivo, é imprescindível ter uma senha segura. Afinal, se uma pessoa mal 
intencionada pode se passar por você, o que a impede de fazer compras com o seu dinheiro, ou de 
acessar serviços exclusivos seus? 

 
A maioria dos usuários de computador - a quem esse texto se destina, embora as técnicas aqui 

mencionadas possam e devam ser usadas em qualquer sistema de senhas - acredita que suas senhas são 
conseguidas através da exploração de alguma falha do sistema, mas a verdade é que a maior parte das 
invasões bem sucedidas ocorre devido a uma senha mal escolhida. 

 
Mas o que é uma senha segura? Boa pergunta. Uma senha segura não é apenas uma senha difícil 

de se adivinhar, mas uma senha que não esteja acessível a ninguém mais exceto você. De nada adianta 
ter uma senha de 20 caracteres, misturando letras maiúsculas e minúsculas,  símbolos e números, se 
você a deixa escrita num pedaço de papel colado no seu monitor, ou conta para a primeira pessoa que 
pedir. Você daria a sua carteira de identidade para um desconhecido no meio da rua? 

 
 

2 – Regras para uma boa senha 
 

Fazer uma senha segura exige o cumprimento das seguintes regras, que todo fornecedor de senhas 
(seja um administrador de redes, um banco, etc.) com um mínimo de bom senso faz questão de 
mencionar, e que todo usuário com um mínimo de preguiça faz questão de esquecer... São elas: 

• Nunca, jamais, em hipótese alguma, use como senha algum nome ou número que possa ser 
descoberto por um estranho com relativa facilidade. Isso inclui, mas não está limitado a: 

o O seu próprio login 
o O seu nome, o nome do seu cachorro, dos seus filhos, da sua tia, namorada (o), etc.. 
o Sua data de nascimento, ou a do seu cachorro, gato, filhos, tia, vizinha, etc..  
o A placa do seu carro, o seu RG, CPF, etc.. 

• Não use como senha palavras existentes em português, inglês, alemão, espanhol, japonês,  
russo, klingon, elfo, javanês, ou qualquer outro idioma. Existem ferramentas que tentam 
adivinhar sua senha através do uso de listas de palavras em determinados idiomas, os 
chamados ‘ataques por dicionário’. 
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• Variações das senhas ditas acima, tais como o seu nome ao contrário, a data de aniversário 
do seu porquinho da Índia junto com a sua, ou alguma palavra conhecida escrita com 
maiúsculas e minúsculas, duplicadas ou com números substituindo letras (por exemplo:  
‘SeNhA’, ‘senhasenha’, ‘s3nh4’), também são rigorosamente proibidas, uma vez que as 
ferramentas usadas para descobrir senhas também consideram essas possibilidades. 

• Nem pense em usar senhas simples, como seqüências de letras ou números (1234, abcde,  
qwerty, etc.). Não preciso explicar por quê, preciso? 

• Use senhas extensas. Quanto maior a senha, melhor. Senhas com quatro ou menos caracteres 
podem ser descobertas (mesmo que obedeçam a todas as regras acima) em questão de 
horas. Já senhas com mais de oito caracteres, se escolhidas corretamente, podem levar 
semanas ou até meses para serem descobertas, e a menos que a sua senha seja de extrema 
importância para um possível criminoso, é mais provável que ele desista, ou encontre uma 
presa mais fácil antes. 

• Evite também senhas com apenas letras ou números. Os teclados têm uma média de noventa 
caracteres que podem ser usados em senhas, então não economize! É muito mais fácil para 
um criminoso descobrir uma senha que só contenha letras minúsculas ou números, do que uma 
senha feita com uma mistura de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, 
como #, ^, etc.. 

• Nunca, repito, NUNCA, utilize a mesma senha em lugares diferentes. A razão é simples: se 
alguém descobre a senha do seu e-mail, essa pessoa passa a ter acesso a ele. Só a ele. Mas 
se a senha do seu e-mail é a mesma da sua conta no trabalho ou do seu banco, aí você pode 
estar em sérios apuros. 

• Não escreva suas senhas! Até a data de publicação desse artigo não foi criado nenhum método 
cientificamente comprovado para ler mentes, então é lá que elas devem ser armazenadas. E isso 
nos leva a outro ponto: suas senhas devem ser complexas, mas fáceis de memorizar, pois de 
nada adianta ter uma senha se nem você sabe qual é. 

• Troque sua senha regularmente. Isso é importante uma vez que mesmo as senhas mais seguras 
eventualmente são quebradas. Os métodos mencionados acima, se cumpridos, garantem que 
uma pessoa mal intencionada tentando descobrir sua senha por tentativa e erro levará muito 
tempo até conseguir fazê-lo (e ela vai precisar ser realmente insistente, pois estamos falando de 
muito tempo MESMO), o que permite que você use sua senha com relativa segurança por 
um bom tempo. Imagine a infeliz surpresa que um criminoso terá após passar um mês sem parar 
tentando quebrar sua senha e, quando finalmente conseguir, descobrir que você já não a usa 
mais. Crie o hábito de trocar de senha a cada 45 dias, ou a cada três meses se for mais relaxado, 
ou a cada 15 dias se for mais paranóico. 

• E finalmente, tome cuidado ao digitar sua senha perto dos outros! Um método também muito 
utilizado por pessoas mal intencionadas para descobrir suas senhas é olhando você digitar! Por 
isso, preste atenção para não deixar que ninguém o veja digitar sua senha e, mais ainda, aprenda 
a digitá-la rapidamente, de modo que mesmo que alguém esteja olhando, não consiga 
acompanhar as teclas. Ficar ‘catando milho’ na frente dos outros nem pensar...  
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3 – Métodos para criar senhas seguras facilmente 
 

Tudo isso pode parecer muito difícil e trabalhoso, e talvez por esse motivo hoje em dia tão 
poucas pessoas tenham uma política de senhas realmente seguras para si. Felizmente existem diversas 
técnicas de criação de senhas relativamente seguras, desenvolvidas justamente para que as pessoas não 
precisem decorar ou sequer se preocupar com as regras acima e ainda assim possuir senhas ‘de 
qualidade’. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, e a decisão de qual usar (se usar) fica a 
gosto do freguês, não havendo nenhum método melhor ou pior do que o outro. Aqui estão listados os 
mais conhecidos e utilizados: 

3.1 – Senhas geométricas 

O método das senhas geométricas talvez seja o mais difundido, devido a sua relativa facilidade 
de implementação. Trata-se de olhar para o teclado, imaginar uma figura geométrica e ‘ligar os pontos’, 
apertando os botões correspondentes à figura (que pode ser um quadrado, uma seta, um ‘L’ enorme, um 
triângulo, um ziguezague, ou qualquer outra coisa). Esse método é tão fácil de ser implementado que às 
vezes nos esquecemos da senha, mas sabemos digitá-la pelo desenho que ela forma no teclado. Muitas 
pessoas vêm usando isso há anos para decorar números de telefone, e às vezes têm que parar e pensar 
um pouco quando alguém pergunta pelo número, pois precisam fazer o processo inverso, de desenhar o 
movimento na cabeça e associar os pontos aos números. É claro que você não precisará se preocupar 
com isso, pois se alguém perguntar sua senha você tem mais é que não falar nada mesmo. Tome 
cuidado, no entanto, para não criar figuras geométricas óbvias (como linhas retas), pois muitos desses 
formatos são testados nos programas que tentam adivinhar senhas. Outro problema evidente desse 
método é que, se a figura for relativamente fácil, será igualmente fácil para um observador reproduzí-
la, bastando seguir o movimento de seus dedos. Portanto tome cuidado. 

3.2 – Senhas pronunciáveis 

Para os mais criativos. Senhas pronunciáveis são criadas juntando uma ou duas vogais com uma 
ou duas consoantes formando assim palavras totalmente novas, grandes e esquisitas, mas que são 
pronunciáveis e, portanto, fáceis de lembrar (como, por exemplo, ‘copronaquelai’). Como, para que a 
senha seja pronunciável, é necessário que ela contenha apenas letras, é imprescindível que, para 
retardar ao máximo ataques por ‘força bruta’, ela seja grande e, se possível, misturando maiúsculas e 
minúsculas (todas as vogais em maiúscula, por exemplo), ou substituindo algumas letras por números, 
como 3 para ‘e’ ou ‘0’ para ‘o’. Note que, quando foi dito que essas técnicas não deveriam ser usadas 
para senhas, estava me referindo a palavras existentes em dicionários, que são usados como referência 
para ataques, e não à palavras que não existem e portanto não podem ser referenciadas. Esse método 
acaba sendo muito eficiente, exigindo apenas um pouco de criatividade (e cuidado para não esquecer a 
palavra inventada...). Solte sua imaginação! 

3.3 – Palavras em conjunto 

Esse método consiste na união de uma ou mais palavras ou números, e é ideal se você não quer 
perder tempo decorando palavras que não existem. Como mencionado anteriormente, senhas como  
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‘gato’ ou ‘elefante’ não são senhas boas. No entanto, se as juntarmos usando um símbolo qualquer 
podemos criar, por exemplo, a senha ‘gato;elefante’ ou ‘gato=elefante’ que são consideradas formas 
relativamente seguras, uma vez que os programas de tentativa de senhas não costumam ter tempo hábil 
para testar todas as possibilidades que isso provoca (veja o apêndice). Assim, temos uma senha segura 
com palavras de verdade, o que é muito mais fácil de decorar. Note que colocar apenas uma palavra 
seguida ou iniciada por um símbolo ( ‘ ^elefante ’ , ‘ gato! ’, etc.) não é recomendado, pois esse tipo de 
teste é simples e facilmente processado pelos programas que tentam descobrir senhas. Você pode 
também colocar uma palavra menor dentro de uma maior (como ‘ elegatofante ’ ou mesmo ‘ 
ele+gato+fante ’), ou duas palavras de tamanho similar misturadas ( ‘elefante’ + ‘lagartixa’ = 
‘elalegarfantitexa’), tomando sempre cuidado para que a senha fique grande. Misturar maiúsculas e 
minúsculas ou substituir letras por números são ótimos acréscimos a essa técnica.  

3.4 – Letras de frases 

Esse é provavelmente o método gerador de senhas seguras que possui a melhor média. Para 
implementá-lo, basta pegar um trecho de música, frase de biscoito da sorte, verso de poema, ditado 
popular ou qualquer frase que você conheça e criar uma senha com base, por exemplo, na primeira letra 
de cada palavra da frase escolhida. Dessa forma, a frase: ‘Confúcio disse: jamais use 1234 como senha 
para uma conta de banco’ resultaria na senha ‘ Cdju1cspucdb ’. É claro que você pode usar frases mais 
conhecidas, como a letra de sua música preferida, mas procure sempre textos com variação de 
maiúsculas e minúsculas, que contenham números ou símbolos e que sejam grandes (como você não 
vai esquecer a letra da música mesmo, não precisa se preocupar se sua senha ficou pronunciável ou 
não). Outra vantagem desse método é que você pode ter várias senhas com a mesma frase, bastando 
apenas escolher outra letra para usar (se pegarmos a segunda letra de cada palavra de nossa frase-
exemplo, criamos outra senha: ‘oias2oeamoea’). Além disso, se você escolher a palavra ou palavras 
mais importantes da frase e deixá-las todas maiúsculas, você garante que não importa qual letra da 
frase você decida usar como senha naquele momento, sua senha resultante terá sempre pelo menos uma 
letra maiúscula. 

3.5 – Senhas significativas 

Usar como senha alguma palavra ou número facilmente descoberto por um estranho (como 
nome, CPF, data de casamento dos pais, etc.) infringe diretamente a primeira regra citada aqui, mas 
nada impede que você use como senha um conjunto de letras e números que não façam muito sentido 
para outras pessoas, mas que tenham algum significado especial para você. Alguma data importante da 
sua vida, que não está em nenhum documento mas que você certamente não vai esquecer, junto com 
algumas palavras relativas a essa data, podem resultar numa boa senha. Códigos complicados que você 
acabou decorando de tanto digitar, se não estiverem evidenciados em lugar algum, também servem 
como senhas relativamente seguras (lembrando sempre que essas senhas precisam ser extensas e com 
letras, números e símbolos, se possível, e não estar em nenhum dicionário). Dessa forma você aproveita 
a informação que já tem e a usa como senha, tomando cuidado apenas para mantê-la sigilosa, e não 
esquecendo de trocar de senha de tempos em tempos (essa talvez seja a principal desvantagem desse 
método. Afinal, quantas senhas você pode criar com base nesse método?). 
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3.6 – Caracteres ‘Alt’ 

Programas que tentam descobrir senhas costumam testar letras, números e caracteres especiais 
do teclado, mas a maioria deles simplesmente ignora os caracteres especiais que existem, mas que não 
estão no teclado. São conhecidos como ‘caracteres Alt’, porque são digitados mantendo a tecla ‘Alt’ do 
teclado apertada enquanto digitamos no teclado numérico o código do caractere. Ao soltarmos a tecla 
‘Alt’, o caractere aparecerá. A combinação Alt+203, por exemplo, gera o caractere “  ” (note que você 
nem sempre conseguirá visualizar esses caracteres especiais em alguns editores de texto). Portanto, 
uma senha grande que, além de letras, números e símbolos do teclado, contenha esses caracteres 
especiais, é considerada uma senha bem segura. Essa técnica é especialmente importante para os 
usuários do sistema operacional Windows, mas pode (e deve) ser usada por todos. Acontece que 
algumas versões desse sistema (em particular o NT) têm uma codificação de senhas muito ruim (veja o 
apêndice) que acaba facilitando o trabalho das pessoas mal intencionadas e seus programas de quebra 
de senha. No entanto, a maioria desses programas não considera esses caracteres especiais, então nunca 
conseguem descobrir a senha! O uso de ‘caracteres Alt’ em senhas é uma ótima técnica, mas traz 
consigo uma grande desvantagem: para decorar cada caractere especial você precisa decorar uma 
seqüência de três ou quatro números. Uma boa saída para isso é incluir os números na sua senha 
original, tornando a mesma bem mais fácil de se decorar (por exemplo: ‘S2enH03a ’, já que o código 
do caractere envolve os números 2, 0 e 3 nessa ordem). Outros caracteres especiais que podem ser 
incluídos nessa técnica são as letras com acento, maiúsculas e minúsculas, como ‘ ã É î Ö ù ’, etc., que 
também não costumam ser adicionadas nos programas de quebra de senhas, e têm grandes vantagens 
como serem facilmente escritos em teclados com suporte a acentos, e de serem pronunciáveis (ou você 
sabe pronunciar ‘  ’ ?). Mas atenção: nem todo terminal de senha aceita tais caracteres. 

3.7 – Construções Lógicas 

Para aqueles que gostam de fazer contas. As construções lógicas são a criação de algoritmos que 
geram uma senha de acordo com alguma informação particular da mesma. Por exemplo, o seu 
algoritmo de criação de senha para um cadastro poderia ser algo como: a primeira letra do nome do 
local, seguido pelos dois caracteres seguintes invertidos e em maiúsculas, e pelos outros caracteres 
usando a letra imediatamente a frente da letra verdadeira (‘a’ vira ‘b’, ‘b’ vira ‘c’, etc.), terminando 
com os números acima das colunas do teclado que contém as duas últimas letras (‘1’ para a coluna das 
letras ‘qaz’, ‘2’ para a das letras ‘wsx’, etc.). Se você então fizer um cadastro numa livraria chamada, 
digamos, ‘ livraria ’, sua senha - seguindo o algoritmo acima - seria ‘ lVIsbsjb81 ’ (tradução: ‘l’ = ‘l’, 
‘iv’ = ‘VI’, ‘r’ + 1 = ‘s’, ‘a’ + 1 = ‘b’, ‘r’ + 1 = ‘s’, ‘i’ + 1 = ‘j’, ‘a’ + 1 = ‘b’, ‘i’ = 8, ‘a’ = 1 ). Dessa 
forma garantimos que cada senha será única e ao mesmo tempo impossível de se esquecer, já que não 
estaremos decorando diversas senhas, e sim a construção lógica das mesmas, que é uma só. Algumas 
considerações para esse processo, no entanto, devem ser feitas: se todas as suas senhas são feitas a 
partir de uma mesma construção lógica, é muito importante que esta seja difícil de adivinhar, pois, se 
algum indivíduo mal intencionado conseguir roubar a senha do seu provedor de acesso à internet, por 
exemplo, e só de olhar a senha já entender o algoritmo, ele conseqüentemente terá não só a senha do 
seu provedor, mas TODAS as suas senhas que seguem essa mesma construção. Aliás, espero não 
precisar lembrar que o algoritmo explicado acima tornou-se inseguro a partir do momento em que foi 
colocado aqui, portanto não o utilizem. Outro problema evidente desse método é que ele pode ser  
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extremamente difícil de ser implementado na hora de digitar a senha. Ficar pensando muito e digitando 
pouco é pedir para que algum observador anote sua senha calmamente.  

 
4 – Mantendo controle de suas senhas 

Não bastasse as pessoas terem senhas para seus e-mails e provedores de acesso à Internet, quase 
todos os serviços na Internet que elas queiram utilizar obrigam-lhes a guardar mais uma senha. Como 
dito antes, usar a mesma senha em locais diferentes é extremamente desaconselhável, pois se ela for 
descoberta por alguém, comprometerá toda a sua identidade. No entanto, podemos facilmente avaliar a 
diferença entre a senha do banco e a que permite ler áreas reservadas de jornais e revistas virtuais. Não 
vale a pena ficar quebrando a cabeça por essas senhas, que protegem apenas configurações 
personalizadas e nenhum dado pessoal, financeiro, ou que permita que alguém o personifique (mande 
e-mails dizendo ser você, etc). Essas “burocracias da Internet” não precisam ser tão seguras, então 
tenha apenas uma senha para todos esses serviços. Mas só esses, viu? E não se esqueça: na dúvida, use 
uma senha segura e diferente de todas as outras. 

 
Conclusão 
 

No mundo da computação de hoje, ter uma senha segura pode ser o diferencial entre 
privacidade e caos total. Ao tornarmos nossas senhas complexas, estamos garantindo que um possível 
criminoso jamais terá tempo hábil suficiente para descobri-la, e quando finalmente o fizer (se o fizer), 
você já terá trocado de senha, e a anterior não terá a menor utilidade. 
 

Infelizmente, no entanto, poucas pessoas têm consciência disso, e a má escolha de senhas ainda 
é um dos maiores problemas no meio da segurança de computadores (o segundo maior, de acordo com 
a lista das 20 maiores vulnerabilidades que afetam TODOS os sistemas operacionais, feita pelo SANS 
Institute e pelo FBI). Cabe agora a cada um de nós colaborar para diminuir ao máximo o valor dessas 
estatísticas.  
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Apêndice:  
 
Como as senhas são criadas... E quebradas! (uma noção geral de criptografia) 
 
 A criptografia é a arte de se esconder dados através de codificação. Ela vem sendo usada ao 
longo da história da humanidade sempre que há a necessidade de se transmitir algum tipo de 
informação de um ponto a outro de modo seguro, ou seja, mesmo que a mensagem seja interceptada no 
meio do caminho, ela não fará nenhum sentido ao interceptador. Um exemplo famoso é a codificação 
de ‘deslocamento de três’, usada por Júlio César para enviar informações sigilosas às suas tropas. Essa 
codificação consistia em pegar a mensagem original e substituir cada letra pela letra três casas acima, 
seguindo a ordem alfabética. Assim, a mensagem ‘vamos dominar o mundo’ codificada com esse 
deslocamento ficaria ‘ydprw grplqdu r pxqgr’. 

 
Esse tipo de codificação, no entanto, é muito simples, e a medida que o conhecimento humano 

foi evoluindo, novos métodos de criptografia ‘segura’ foram criados, fazendo uso de contas 
matemáticas extremamente complexas. Para a criação de senhas isso foi uma maravilha, pois manter as 
senhas escritas num arquivo dentro do computador onde todos podem ler não é algo muito saudável, 
mas se a senha aparece codificada, você pode olhar o que está escrito à vontade, pois não vai entender 
nada. Ainda assim, no entanto, havia um problema: quem tivesse acesso ao algoritmo de codificação 
poderia simplesmente reverter o processo e assim descobrir qualquer senha codificada com ele. E isso 
apresentava um enorme risco de segurança. 
 

Foi pensando nisso que os matemáticos desenvolveram métodos de criptografia usando 
esquemas de autenticação de ‘via única’  (one-way). Esses métodos consistem basicamente em fazer 
uma codificação rápida e eficiente, mas que, por trabalhar com contas complicadíssimas envolvendo 
números primos gigantescos, torna o processo de decodificação algo tão complexo e trabalhoso que 
mesmo os computadores mais rápidos do mundo só conseguiriam decodificar uma senha (uma só!) em 
muitas décadas. Alguns esquemas de criptografia ainda fazem 3 ou mais codificações uma por cima da 
outra, aumentando exponencialmente esse tempo. 
 

Mas se não é possível decodificar as senhas, como o programa sabe se você digitou a senha 
correta? Simples. Ele não tem como decodificar a senha armazenada e comparar o resultado com a que 
você escreveu, então ele faz exatamente o contrário: ele codifica a senha que você digitou e compara o 
resultado com a senha codificada armazenada. Se forem iguais, significa que você digitou a senha 
corretamente. As pessoas que tentam descobrir senhas fazem isso também. O processo acontece mais 
ou menos assim: a pessoa que está tentando descobrir sua senha pega o arquivo que contém a senha 
codificada. Ela não tem como descobrir sua senha a partir desse arquivo, mas como ela conhece o 
algoritmo de codificação, o que ela faz é inventar algumas senhas e codificá-las usando o mesmo 
algoritmo que codificou a sua senha. Se o resultado codificado dela for igual ao resultado codificado da 
sua, então ele acertou a senha. 
 
A1 – Os métodos: 
 

Ficar pensando em todas as possíveis senhas e tentando essas possibilidades manualmente é 
algo impraticável. Por isso, existe uma série de ferramentas que automatizam esse processo, criando  
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e/ou testando as possíveis senhas para você, e avisam assim que encontram a senha correta. Mas para 
isso esses programas precisam de uma lista de possíveis senhas, que pode assumir as seguintes formas: 
 
Dicionário – ataques por ‘dicionário’ são feitos usando uma lista enorme de palavras contidas em um 
determinado idioma (como um dicionário) como senha. O programa testa cada palavra e, com isso, 
consegue descobrir todas as senhas que são palavras de dicionário. Ferramentas desse tipo testam 
inclusive variações das palavras, já que a maioria dos sistemas diferencia letras maiúsculas de 
minúsculas, fazendo com que ‘casa’ e ‘Casa’ gerem senhas diferentes. Por isso é tão importante que 
sua senha não seja uma palavra existente em qualquer idioma, uma vez que listas desse tipo estão 
disponíveis através da Internet. 
 
Força Bruta – ataques de ‘força bruta’ são feitos para descobrir senhas que não são palavras 
propriamente ditas. O que os programas fazem é gerar uma lista de todas as possíveis senhas com um 
determinado número de caracteres, seguindo algumas regras especiais de inclusão/exclusão de 
números, símbolos e etc... Uma lista de palavras para ataque de ‘força bruta’ de 4 caracteres somente 
com minúsculas teria todas as possíveis combinações, desde ‘aaaa’ até ‘zzzz’, que nesse caso 
correspondem a 456976 ‘palavras’ diferentes!  
 
A2 – Um pouco de matemática (ou, por que as regras de criação de senhas seguras 
funcionam contra os ataques) 
 

Como pudemos perceber, o processo de adivinhação de senhas requer muita paciência, mesmo 
tendo um computador poderoso ajudando. Ainda assim, computadores pessoais de hoje em dia já 
conseguem processar uma lista de 450 mil palavras em relativamente pouco tempo. É mais ou menos 
esse o número de ‘palavras’ que uma lista de ‘força bruta’ gera quando são pedidas senhas de quatro 
caracteres contendo apenas letras minúsculas. Existem 26 letras minúsculas e 4 ‘casas’, então 456976 é 
26 elevado a 4.... Como o valor da potência depende do número de ‘casas’ da sua senha, a cada nova 
‘casa’ adicionada esse número vai crescendo exponencialmente, tornando cada vez mais complicado 
para um criminoso testar todas as possibilidades. De fato, uma senha de oito caracteres contendo 
apenas letras minúsculas pode resultar em 26 elevado a 8 possibilidades, ou seja, 208827064576 
‘palavras’ diferentes... E se acrescentarmos as letras maiúsculas (26), o números (10) e os caracteres 
especiais (mais ou menos 30), o resultado passa a ser 92 elevado a 8, um total de 5132188731375616 
possibilidades!!! Por esse motivo é imprescindível ter sempre senhas extensas (com oito ou até mais 
caracteres) e misturando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. 

 
Algumas pessoas têm uma certa dificuldade para entender como que uma senha que é uma 

palavra contida num dicionário pode ser tão facilmente descoberta, mas uma senha que é composta por 
duas palavras existentes num dicionário e unidas por um símbolo qualquer é considerada uma senha 
segura. Veja bem: numa lista de palavras comuns de dicionário temos, digamos, 176000 palavras 
diferentes a serem testadas. Isso significa que, se a sua senha for uma palavra contida num dicionário 
(com quantos caracteres quiser), ela será descoberta em menos da metade do tempo que se leva para 
descobrir uma senha de quatro caracteres contendo apenas letras minúsculas (que é considerada uma 
senha fraca). Mas se você coloca duas palavras juntas, unidas por um símbolo qualquer (existem mais 
ou menos 30 deles, como foi dito anteriormente), o número de possíveis senhas passa para  
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17600 * 17600 * 30 = 929280000000 ! Se misturar maiúsculas e minúsculas então, o criminoso vai 
precisar de muita sorte para acertar em tempo... 
 

Alguns sistemas operacionais e seus aplicativos infelizmente possuem implementações não 
muito boas de algoritmos de senha, que acabam por facilitar a vida dos criminosos. Os Windows NT, 
2000 e XP da Microsoft, por exemplo, mantém por padrão a compatibilidade com as senhas do LAN 
Manager, cujo tratamento é bem passível de exploração. Só para citar um dos vários problemas, antes 
de codificar a senha ele transforma todas as letras em maiúsculas, ou seja, não diferencia maiúsculas de 
minúsculas, o que reduz os testes de adivinhação feitos pelos criminosos consideravelmente. Com isso, 
fica bem mais fácil para uma pessoa mal intencionada descobrir suas senhas, mesmo que elas sejam 
aparentemente seguras. Uma saída para isso é usar o método dos ‘caracteres Alt’ e letras acentuadas, 
mencionado anteriormente nesse texto, que parte do princípio de que a grande maioria dos programas 
que tentam decifrar senhas simplesmente não testam esse tipo de caractere, não conseguindo assim 
encontrar a senha correta. E lembre-se: quanto maior a senha, melhor! 
 


