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PONTUAÇÃO      1    A=0,  B=2,  C=1       2   A=0,  B=1,  C=2        3   A=2,  B=0,  C=1

São senhas de 3 ou 
mais palavras, como 
“frangocachorrocoelho”. 
Decifrá-la muito tempo, 
enquanto “Ng3h7!A /” seria 
descoberto em 3 dias. Lembre-
se de que o que torna uma 
senha forte é seu tamanho, 
não sua complexidade.

Não anote suas senhas no 
papel ou nas notas do seu 
celular, use um gerenciador 
de senhas. Esses aplicativos 
permitem que você salve 
todas as suas senhas e você 
simplesmente precisa se 
lembrar de uma senha mestra 
para acessá-las.

Utiliza frases 
como senhas

Utilzar cofres de
senha

Além de ter uma senha 
forte, use a autenticação em 
duas etapas (2FA) sempre 
que possível. Este método 
requer formas adicionais de 
identificação que só você 
possui, como um código 
que chega no seu celular, 
sua impressão digital ou 
reconhecimento facial.

Utilizar a autenticação 
multifator (2FA)

No Santander, usamos 
códigos de confirmação 
para tornar suas operações 
bancárias mais seguras.

Nunca pediremos sua senha 
completa, tokens ou código 
ID Santander em nossas 
comunicações. Nunca 
compartilhe com ninguém.

Nós ajudamos 
você a ter uma vida 
digital mais segura

O que você 
normalmente usa
como senha?1SUAS SENHAS SÃO 

FORTES?

Muito fraco ... Lembre-se de que as 
senhas são usadas para proteger suas 
informações e dispositivos. Escolha-as 
com cuidado.

Some seus pontos (na parte 
inferior da página) e descubra sua 
pontuação.

Bom, mas há mais coisas que você 
pode fazer para fortalecer suas 
senhas.

Ótimo, você é um profissional em 
criar senhas fortes. Você já pensou 
no 2FA?
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Dados pessoais como 
a data de nascimento, 
nomes de parentes, a 
cidade onde moro ...

Uma frase ou 
combinação de três ou 
mais palavras

Uma série aleatória 
de números e letras
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Qual o tamanho 
das suas 
senhas?2

Curtas, 8 
caracteres ou 
menos

O que me solicitam, 
entre 8 e 12
caracteres

Longas, mínimo 
de 12 caracteres
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Quantas senhas 
você tem?3

Um para cada
conta ou perfil

A mesma 
para todos 
os acessos
Variações 
da mesma 
senha

A
B
C

LEMBRE-SE, MANTENHA SUAS SENHAS SEGURAS.


