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Veja nesse tutorial vamos aprender como instalar o aplicativo gratuito Prey e como realizar o 
rastreamento de seu computador (netbook, notebook, desktop). 

Prey é uma aplicativo que você instala em sua máquina sendo um dispositivo de vigilância. 

 
Hoje podemos tomar algumas medidas de segurança ou prevenção para recuperar o computador que 
foi roubado. 
 
Prey é uma aplicação multi-plataforma que instala em sua máquina um dispositivo de vigilância e que 
em caso de furto, entrará em modo espião, dentro da máquina, enviando para o serviço remoto alguns 
dados importantes que pode informar quem está com sua máquina. 
 
Você pode optar por se cadastrar online ou na própria instalação do software. 

Baixando o programa 

1. Acesse o endereço http://preyproject.com/download e escolha a versão do seu sistema operacional 
e faça o download. Caso seu sistema seja o Windows (qualquer versão), clique neste link direto para 
baixar: http://preyproject.com/releases/0.5.3/prey-0.5.3-win.exe, ele tem pouco mais de 5mb. 

Instalação do Prey 

2. Após baixar o programa clique no arquivo de setup para instalar o aplicativo. Em seguida, clique 
em Next. 

 
  

3. Uma janela com os termos de licença irá aparecer. Clique no botão I Agree para prosseguir. 
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4. Escolha o diretório onde o programa será instalado e clique em Next. 

 
  

4. Escolha o menu no qual deseja colocar o atalho do programa, é interessante deixar desmarcado a 
opção Do not create shortcuts, assim o programa não estará visível no Menu Iniciar não sendo, 
portanto, fácil a sua desinstalação. Em seguida clique em Install. 
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6. Aguarde o término do processo de instalação e clique em Finish. Deixe a opção Configure Prey 

Settings selecionada para configurar sua conta. 

 

 



RASTREIE SEU NOTEBOOK (FURTADO OU ROUBADO) INTERNET 

Adaptado por: Wiliam C. Sousa – wiliamc@gmail.com – Página 4 de 13 

 

 

7. Após clicar no botão Finish (deixe marcado a opção Configure Prey Settings (Recommended), 
uma mensagem informando que o cadastro do usuário deve ser feito aparecerá, basta clicar 
em OK para ir à janela de configuração do Prey. Em seguida, clique em Next para começar a 
configurar. 
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8. Utilize o modo de relatório (Setup reporting method acima) recomendado para poder monitorar o 
dispositivo pelo site preyproject.com, mantenha a opção Prey + Control Panel (Recommended) 
marcada. 

 
  

9. Como você ainda não tem cadastro no site da Prey Project, clique em New User. 
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10. Preencha o formulário com seus dados e clique em Create, insira corretamente o seu e-mail, pois o 
sistema irá informar relatórios nele. Obs. o campo Device title representa o nome do computador e 
Device Type se é um computador portátil (netbook, notebook, etc) ou computador de mesa (desktop). 

 

 

 
  

10. Uma janela confirmando a criação da conta aparecerá, clique em OK para fechá-la. Aguardo um 
pouco e confirme novamente. Detalhe: você receberá um e-mail para ativar sua conta, para isto, basta 
clicar no link fornecido na mensagem, como mostrado abaixo. 
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12. Após clicar no link, a página de login para controle de dispositivos do Prey aparecerá. Insira seu e-
mail e senha cadastrados na instalação do programa e clique em Log in para acessar. 

 

13. Em sua página agora, aparecerá o computador cadastrado e sua chave de dispositivo. Ela é usada 
para sincronizar o programa com seu computador. 
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14. Clique sobre a figura correspondente ao seu computador e aparecerá a tela abaixo: 

 

15. Em Missing altere (clicando em cima) de NO para YES, assim sua máquina será agora restreada. A 
opção seguinte Activation mode é para a versão paga do programa. Em Frequency of reports/action, 
defina o tempo (em minutos) em que o programa enviar relatórios para o seu e-mail. Agora role a tela 
para visualizar mais opções: 
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16. Deixe as opções como marcadas a seguir.  

ATENÇÃO: as opções Alarm, Alert, Lock e Secure devem ser marcadas com cuidado e apenas se o 

usuário achar interessante e realmente tiver o seu computador subtraído, pois o ativará uma sirene, 

aparecerá uma janela informando que aquela máquina está sendo monitorada, irá travar e poderá 

esconder informações do sistema, respectivamente. Se alguém estiver indevidamente com o 

computador ele tentará escondê-lo se perceber essa monitoração. 

 

17. Um item interessante e que não deve ser esquecido de marcar é Webcam, pois se a máquina tiver 

uma, ela enviará uma imagem a cada relatório do que estiver na frente do computador. 

18. Até o momento fizemos as configurações iniciais pelo programa, após acessamos o site do Prey e 

ativamos outras definições, agora vamos realizar uma alteração em particular no programa, como a 

monitoração só vai ocorrer se o nosso equipamento estiver conectado à internet, façamos o seguinte: 

abra o Meu Computador, vá até o C:, abra a pasta Prey, depois a pasta platform e, sem seguida, a 

pasta windows, veja o caminho completo C:\Prey\platform\windows\, agora execute o arquivo 

prey-config e marque a opção Manage Prey settings e clique em Next.  
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Em seguida faça como na tela seguinte, marcando os itens: 

18.1. Wifi autoconnect: permite que seu computador conecte-se automaticamente a rede sem-fio 

mais próxima caso não haja conexão. 
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Clique em Apply para aplicar as modificações feitas. Uma mensagem confirmando as mudanças 
aparecerá. 

 
  

19. Para dificultar um pouco mais a possibilidade de alguém perceber que a máquina está sendo 
monitorada, vá novamente até o Meu Computador, abra o disco C: e clique com o botão direito do 
mouse sobre a pasta Prey, e escolha Ocultar/Oculto, clique em OK, confirme novamente e pasta não 
estará mais visível.  

16. Agora seu computador está sendo monitorado e toda vez que acessar a internet enviará relatórios 
ao seu e-mail, no período de tempo definido por você. 

Acessando o site do Prey, você poderá saber: 

• Se a máquina se ligou a alguma rede; 

 • Se iniciou alguma sessão; 

• Se foram alterados alguns arquivos e quais arquivos foram mexidos; 

• Que aplicações estão a ser utilizadas; 

• A que horas foram feitas as modificações; 

• O que se passa no ambiente de trabalho recolhendo screenshots (imagens da tela) do mesmo; 

• Poderá recolher imagens da webcam; 

• Uma localização relativa através da função de geo-referenciação da máquina, indicando inclusive a 
posição de latitude e longitude da máquina, mostrando a localização no Google Maps; 

• Entre outras informações também disponíveis. 
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Veja uma demonstração do relatório do Prey: 

Localização (indica o ponto onde está localizado computador no momento do relatório) 

 
Quadro (imagem da Webcam) 

 
 
Screenshot  (imagem do que está aberto no computador no momento) 
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Programas em Execução 
 
Usuário conectado 
 
Uptime (informa o tempo que o computador está ligado) 
 
Arquivos modificados (lista os arquivos alterados) 

 
Conexões ativas (informa as conexões ativas no momento) 

 
Wifi Informações 

 
Conclua Rastreamento 

 
 

Detalhe: nesta versão gratuita o sistema mantem apenas 10 relatórios, assim que novos forem 

criados, apagam-se os mais antigos. 

Importante: o programa só irá funcionar se a máquina não tiver sido formatada, caso você possua 

senha de acesso ao computador, considere a possibilidade de removê-la se quiser realmente instalar 

este programa. 

Obs.: existem maneiras de tentar impedir a formatação da máquina, mas esta solução precisa ser 

efetivada por alguém que tenha maior conhecimento. 

Fonte: 

http://www.preyproject.com/ 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/02/rastreie-seu-laptop-ou-android-

roubado-pelo-computador-de-casa.html 

http://tudodownloads.uol.com.br/tutoriais/aprenda_alguns_truques_para_notebook/aq253-

localize_o_computador_que_lhe_roubaram_utilizando_prey.html 

 

Outras informações: wiliamc@gmail.com 


