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1 Escopo do serviço 

1.1 Introdução 

1.1.1 Sobre TeamViewer 

O TeamViewer é um aplicativo de controle remoto simples, rápido e seguro. Você pode utilizar o 
TeamViewer para os seguintes cenários: 

 Dar suporte remoto ad-hoc a colegas, amigos ou clientes. 

 Administrar servidores e estações de trabalho Windows® (pode configurar o TeamViewer 
para ser executado como um serviço de sistema do Windows® – assim, seu computador 
fica acessível mesmo antes de efetuar o login no Windows®). 

 Compartilhe sua área de trabalho para apresentações online ou colaboração. 

O TeamViewer pode comunicar através de barreiras firewall e de proxies sem necessidade de 
configurações especiais!  

1.1.2 Novo a partir da Versão 5.0 

 VoIP (Voz sobre IP) 

 Suporte para webcam 

 Seleção de aplicações em modo de apresentação - apresente apenas aplicativos 
selecionados, em vez de toda a área de trabalho 

 Solução de teleconferência integrada com números de acesso para vários países 

 Painel de controle TeamViewer com novo design e menu de controle melhorado 

 Menu de opções melhorado e aprimorado 
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1.1.3 Novo a partir da Versão 4.1 

 Botão QuickConnect opcional em todas as janelas de aplicativos para apresentações e 
trabalho em equipe espontâneos 

 Função de mensagens instantâneas na lista de parceiros incluindo bate-papo de grupo, 
mensagens offline e lista negra 

 Possibilidade de seleção de diferentes estados de disponibilidade, incluindo 'mostrar como 
indisponível' 

 Função de pesquisa na lista de parceiros 

 Adicionar descrições aos seus parceiros  

 O uso de canal é visível quando é utilizada uma licença Premium 

 Combinação de senhas definidas pelo usuário e geradas automaticamente 

 O grau de segurança da senha pode ser ajustado 

1.1.4 Novo a partir da Versão 4.0 

 Lista de parceiros exibindo o status online de seu(s) parceiro(s) de conexão 

 Acesso rápido a computadores remotos através da lista de parceiros 

 Web Connector para controle de computadores remotos através do navegador na web 
(html puro e flash) 

 Assista a apresentações (seminários) em um navegador (html puro e flash) 

 Altere a resolução da área de trabalho remota durante o suporte remoto 

 Visualizar informação do sistema remoto 

1.1.5 Novo a partir da Versão 3.6 

 Versão do TeamViewer para Mac OS 10.4 e 10.5 

 Lista negra e branca para gerenciamento do acesso em um computador com base em IDs 
de acesso. 

 Novo recurso no controle de acesso: Ver tela. O TeamViewer pode agora ser configurado 
de modo a que a visualização da área de trabalho remota necessite primeiro ser 
confirmada no computador remoto. 

 Somente conexões LAN. O TeamViewer pode ser configurado para acesso LAN exclusivo 
nas opções avançadas. 

 Possibilidade de autenticação do Windows. 
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1.1.6 Novo a partir da Versão 3.5 

 Gravação da sessão: Pode registrar sua sessão no computador em forma de filme e 
reproduzi-la mais tarde. Por conseguinte, você tem uma prova do que realizou no 
computador remoto. 

 Controle de acesso: Você pode predeterminar como o computador remoto será acessado. 
É possível a distinção entre os modos Acesso completo, Confirmar todos, Ver e 
apresentar, Configurações personalizadas ou Conexões não permitidas. Estes modos 
podem ser determinados separadamente para conexões de saída e de entrada. 

 VPN: Você pode estabelecer uma conexão VPN ao computador remoto. Desse modo é 
possível, por exemplo, trabalhar com bancos de dados remotos em seu computador local. 

 Reiniciar remoto: O computador remoto pode ser reiniciado diretamente a partir da 
sessão do TeamViewer. Além disso, pode reiniciar em modo de segurança e também 
reconectar se seu parceiro estiver usando o QuickSupport. 

 As opções TeamViewer podem agora ser importadas e exportadas. Se você predefiniu um 
conjunto de opções individuais, pode usá-las facilmente em qualquer outro computador. 

1.1.7 Funções da Versão para Mac 

O TeamViewer suporta o Mac OS x a partir da Versão 10.4. Geralmente, a versão Mac 
corresponde à versão Windows, no entanto algumas funções não estão disponíveis. Utilize nossa 
versão demo gratuita para obter uma impressão da gama de funções disponíveis para Mac. 

1.1.8 Sobre este manual 

Este manual descreve a utilização do TeamViewer. Por favor, relate os erros encontrados neste 
manual a support@teamviewer.com. 

mailto:support@teamviewer.com�
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2 Instalação 

2.1 Downloads relacionados com o TeamViewer 

2.1.1 TeamViewer 

Esta é a versão completa do TeamViewer. Você pode utilizar este módulo para conexão a parceiros 
e para aceitar pedidos de conexão de entrada. (Esta versão do TeamViewer é gratuita para o uso 
não comercial). 

 
Janela principal do TeamViewer 

2.1.2 Quick Support do TeamViewer  

Este é um "aplicativo EXE único". Você executa este aplicativo sem necessidade de qualquer 
instalação e, portanto, sem a necessidade de ter direitos de administrador do Windows®. 
Pode aceitar conexões de entrada mas não pode iniciar quaisquer conexões de saída. 

Normalmente, você entrega este módulo a seus clientes.  

Você pode criar uma versão personalizada (com seu próprio logotipo e texto de boas-vindas) do 
TeamViewer QuickSupport na seção de download de nossa página inicial. 

 
TeamViewer QuickSupport 
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2.1.3 TeamViewer Host 

Este aplicativo é instalado como um serviço de sistema do Windows®. Os computadores que têm 
o TeamViewer Host instalado podem ser administrados imediatamente após a inicialização 
(e antes da tela Iniciar sessão do Windows®). Não são possíveis conexões de saída (o TeamViewer 
Host oferece uma parte dos recursos da versão completa do TeamViewer.) 

Normalmente, você instala este módulo em servidores ou, de forma geral, em computadores que 
deseja administrar remotamente em qualquer momento. 

2.1.4 TeamViewer Portable 

O TeamViewer Portable é comparável à versão completa. Não requer porém instalação, pelo que 
pode ser iniciado a partir de qualquer portadora de dados, por exemplo, um stick USB ou um CD. 
No pacote de download estão disponíveis informações adicionais sobre a configuração. 
O TeamViewer Portable é um componente das licenças do TeamViewer Premium e do 
TeamViewer Corporate. 

2.1.5 TeamViewer Manager 

O TeamViewer Manager é um aplicativo de banco de dados que armazena os detalhes de seus 
parceiros. Adicionalmente, o software registra o tempo de sessão, para que possa ser utilizado no 
faturamento, por exemplo. 
O TeamViewer Manager é um componente das licenças Premium e Corporate. 

2.1.6 Pacote TeamViewer MSI 

O pacote TeamViewer MSI é um arquivo de instalação alternativo para a versão completa do 
TeamViewer e TeamViewer Host. É adequado para implementar o TeamViewer através do Objeto 
de Diretiva de Grupo (GPO) em um Domínio do Active Directory. No pacote de download estão 
disponíveis informações adicionais sobre a configuração. O TeamViewer MSI é um componente 
das licenças do TeamViewer Premium e do TeamViewer Corporate. 
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2.2 Instalando o TeamViewer 

Inicie o arquivo de instalação que baixou - um assistente guia você através das etapas de 
instalação: 

1. Bem-vindo ao TeamViewer 
Clique em Avançar para continuar o processo de instalação. Se a caixa de seleção Mostrar 
definições avançadas não estiver ativada as etapas 5, 6 e 7 serão ignoradas. 

2. Ambiente  
Escolha se deseja utilizar o TeamViewer em um ambiente comercial (por exemplo, 
suporte, apresentações, escritório em casa, compartilhamento de área de trabalho com 
colegas, etc.) ou em um ambiente privado (por exemplo, conexões a amigos, parentes ou 
ao seu próprio computador). Se desejar ambos, ative a opção ambos. 

3. Contrato de licença 
Leia o contrato de licença, selecione Eu aceito os termos no contrato de licença se 
concordar. Se selecionou uso privado na etapa 2, confirme no escopo do contrato de 
licença através da opção Aceito que somente utilizarei o TeamViewer para fins privados e 
não comerciais. Clique em Avançar para continuar. 

4. Escolha o tipo de instalação 
Selecione Instalação Normal  a fim de iniciar posteriormente o TeamViewer através do 
menu Iniciar do Windows, se necessário. Ative a caixa de seleção Iniciar automaticamente 
com o Windows® se desejar iniciar o TeamViewer como um serviço de sistema do 
Windows®. Pode encontrar mais informações no capítulo 2.3 Configurar o TeamViewer 
para iniciar com o Windows®

5. Instalar adaptador VPN (opcional) 
Ative a caixa de seleção Usar TeamViewer VPN, se desejar utilizar o TeamViewer VPN. 
Pode encontrar mais informações no capítulo 

. 
Se decidir iniciar o TeamViewer automaticamente com o Windows®, defina uma senha 
segura que é necessário repetir no campo Confirmar senha. 

 9.3 Conexão VPN

6. Escolha o local de instalação (opcional) 
Escolha sua pasta de destino para a instalação e clique em Avançar para continuar. 

. 

7. Escolha a pasta do menu Iniciar (opcional) 
Escolha a pasta do menu Iniciar na qual os atalhos do TeamViewer devem ser colocados. 
Clique em Instalar para iniciar a instalação. 

8. Concluindo o assistente de instalação do TeamViewer 
Clique em Concluirpara fechar o assistente. 
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Observação para 4: A opção Iniciar o TeamViewer automaticamente com o Windows® não está 
disponível em computadores com o Windows® 98, NT e Windows® ME. 

Observação para 5: A opção Usar TeamViewer VPN está somente disponível para o Windows® 
2000 e superior. 

Observação Geral: Algumas opções somente estão disponíveis se possuir privilégios de 
administrador do Windows®. 
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2.3 Configurar o TeamViewer para iniciar com o Windows® 

2.3.1 Diferenças entre aplicativo e serviço de sistema 

É possível configurar o TeamViewer como um serviço do Windows® durante o procedimento de 
instalação ou mais tarde nas opções. Este capítulo descreve as diferenças entre executar o 
TeamViewer como um aplicativo normal e executar o TeamViewer como um serviço de sistema 
do Windows®: 

Quando executa o TeamViewer como um aplicativo do Windows®:  

 É necessário iniciar o TeamViewer manualmente se desejar fornecer suporte remoto, 
receber suporte remoto ou efetuar uma apresentação online. 

 Se sair do TeamViewer seu computador deixa de estar acessível. 

 Por padrão o TeamViewer cria uma nova senha da sessão sempre que o inicia (pode 
configurar uma senha fixa nas configurações de segurança). Somente as pessoas a quem 
forneceu sua senha podem aceder ao seu computador. Como a senha é alterada a cada 
início, a pessoa que conectou antes a seu PC não é capaz de conectar de novo até que 
forneça sua nova senha. Deste modo, ninguém pode obter controle permanente sobre seu 
PC. 

 Este é um modo padrão e é perfeitamente adequado para a maioria das situações. 

Quando executa o TeamViewer como um serviço de sistema do Windows®: 

 O TeamViewer será executado durante toda a sessão do Windows®. 

 O TeamViewer será instalado como um serviço de sistema do Windows®  - assim, seu 
computador fica acessível mesmo antes de efetuar o login no Windows®. 

 Você configura uma senha permanente para a autenticação.  

 Seu computador fica acessível sempre que é iniciado e conectado à Internet. 

 Este modo é, por exemplo, perfeito para servidores que deseja acessar quando ninguém se 
encontra no lado remoto. É também o melhor modo se necessitar da capacidade para 
reiniciar o computador remoto e reconectar com o TeamViewer posteriormente. 
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Como configurar o TeamViewer para executar como um serviço de sistema do Windows® 

Se não configurou o TeamViewer para executar automaticamente com o Windows® durante a 
configuração, pode fazê-lo mais tarde através das seguintes etapas: 

1. Iniciar o TeamViewer 

2. No menu Extras, clique em Opções 

3. Mude para a categoria Geral  

4. Ative a opção Iniciar o TeamViewer com Windows® na seção Inicializar. 

→ Surgirá uma janela para introduzir a senha. 

5. Insira e confirme uma senha segura. 

6. Clique em OK e reinicie o computador 

→ O computador fica acessível após a reinicialização. 

 
Observação: Em vez de reiniciar o computador, pode também iniciar o serviço de sistema do 
TeamViewer manualmente, no snap-in dos serviços do console de gerenciamento do computador. 

Observação: Um serviço do TeamViewer está permanentemente em execução no Windows® 7 e 
Windows® Vista. Não encerre este serviço manualmente! Este serviço é usado para otimizar o 
TeamViewer para Windows® 7 e Windows® Vista. 

Observação: O TeamViewer Host é sempre instalado como um serviço do Windows®. 
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2.4 Ativação de licença 

Os usuários particulares podem usar a versão gratuita do TeamViewer para uso não comercial. 
Para uso comercial, pode comprar uma licença em nossa 
loja http://www.teamviewer.com/licensing/index.aspx, e ativar o TeamViewer posteriormente 
com sua chave de licença. 

Para ativar sua licença TeamViewer: 

1. Iniciar o TeamViewer 

2. Execute o comando Extras | Ativar licença 

3. Digite seu código de licença 

4. Clique em Ativar licença 

→ Sua licença TeamViewer está agora ativada. 

 
Janela de Ativação de licença. 

 
Observação:  Se possuir uma licença Premium ou Corporate do TeamViewer, pode ativar sua 
conta com ela (ver  7.1 Criando uma conta TeamViewer

  

). Ao fazê-lo, sua licença será válida para 
qualquer instalação não licenciada do TeamViewer quando iniciar a sessão em sua conta do 
TeamViewer. 
 

http://www.teamviewer.com/licensing/index.aspx�
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3 Noções básicas 

3.1 Conexão 

Se comparar uma chamada telefônica com uma conexão do TeamViewer, o número de telefone é 
equivalente ao ID estático do TeamViewer que permanece sempre inalterado. 

Os computadores podem ser identificados em todo o mundo através de uma ID exclusiva. Esta ID 
é gerada automaticamente com base nas características do hardware durante a primeira 
inicialização do TeamViewer e não será alterada posteriormente. (Esta ID é totalmente 
independente do endereço IP de seu computador). 

Neste manual, é descrita a conexão a um único parceiro de conexão. Caso possua uma licença do 
TeamViewer, é possível efetuar conexões a vários parceiros (1:n). O respectivo número de 
parceiros de conexão pode ser encontrado na visão geral da licença em nosso 
site: http://www.teamviewer.com/licensing/index.aspx 

Todas as conexões do TeamViewer são encriptadas e protegidas contra qualquer acesso de 
terceiros (incluindo nós próprios). Você pode encontrar detalhes técnicos relativos às conexões, 
segurança e proteção de dados do TeamViewer na declaração de segurança em nosso 
site: http://www.teamviewer.com/products/security.aspx.  

  

http://www.teamviewer.com/licensing/index.aspx�
http://www.teamviewer.com/products/security.aspx�
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3.2 Janela principal do TeamViewer 

A janela principal do TeamViewer está separada em duas seções: 

Aguardando a sessão 

Nesta seção encontra sua ID do TeamViewer e a senha da sessão. Forneça estes dados a seu 
parceiro e ele pode conectar-se ao seu computador. 

(Caso tenha definido uma senha fixa esta será apresentada como Definida pelo usuário em vez da 
senha de 4 dígitos.) 

Clicando no campo da senha, abre-se um menu que lhe permite alterar a senha gerada 
automaticamente ou copiá-la para a área de transferência (função copiar + colar do Windows®). 
Além disso pode definir uma senha fixa. 

Através do link Configurar acesso permanente a este computador tem a opção de iniciar o 
TeamViewer com o Windows e definir uma senha fixa com a qual poderá conectar-se ao seu 
computador através do TeamViewer, 24 horas por dia.  

Criar uma sessão 

Nesta seção pode introduzir a ID de seu parceiro se desejar iniciar uma conexão. 
Selecione aqui seu modo TeamViewer: 

 Suporte remoto 
 Para controle remoto e compartilhamento de área de trabalho. 

 Apresentação  
Para mostrar sua área de trabalho ou apenas uma janela a um parceiro.  

 Transferência de arquivo  
Para transferir arquivos de ou para o computador de seu parceiro. (Também pode iniciar a 
opção de transferência de arquivo durante a sessão de suporte remoto). 

 VPN 
 9.3 Conexão VPN

 

  

Janela principal do TeamViewer 
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3.3  Janela principal do QuickSupport 

O TeamViewer QuickSupport é um arquivo executável. Seu parceiro somente precisa de baixar e 
executar o aplicativo. Não é necessária instalação nem privilégios de administrador. Também pode 
fazer o host deste aplicativo em seu site. 

 
TeamViewer QuickSupport 

Para acessar às opções do QuickSupport, clique no ícone ferramentas no canto superior direito da 
janela do QuickSupport (para mais detalhes consulte o capítulo  10.10 Opções do QuickSupport

  

). 
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4 Suporte Remoto 

4.1 Conectando a um parceiro 

No modo de suporte remoto você pode controlar remotamente o computador de seu parceiro. Este 
capítulo descreve como conectar a um parceiro usando o TeamViewer em ambos os lados ou 
usando o TeamViewer QuickSupport no lado de seu parceiro. 

Neste capítulo também são descritas outras possibilidades de conexão, bem como funções 
adicionais do suporte remoto  5 Suporte remoto - Funções avançadas

Como conectar a um parceiro: 

. 

1. Inicie o TeamViewer em seu computador. 

2. Peça a seu parceiro para iniciar o TeamViewer ou o TeamViewer QuickSupport. 

3. Peça a seu parceiro a respectiva ID e a senha da sessão. 

4. Selecione o modo de conexão Suporte remoto e insira a ID de seu parceiro no campo ID 
na seção Criar uma sessão. 

5. Clique em Conexão ao parceiro. 

→ Abre-se a caixa de diálogo Autenticação do TeamViewer. 

6. Insira a senha da sessão do computador remoto. 

→ Está conectado ao computador de seu parceiro. 

  



 

TeamViewer - Suporte Remoto 

page 15 of 87 

4.2 Controle Remoto 

4.2.1 A janela do controle remoto 

Este capítulo descreve as ações e opções possíveis no TeamViewer quando já está conectado a um 
parceiro. Na janela do controle remoto você pode controlar o computador de seu parceiro como se 
estivesse sentado à frente dele. Pode usar seu teclado e seu mouse para controlar o computador de 
seu parceiro.  

 
A janela remota do TeamViewer. 
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4.2.2 Ações da janela do controle remoto 

Na barra de título da janela remota é apresentado o nome ou a ID do parceiro. Sob a barra de 
título existe uma barra de ferramentas com botões para as seguintes ações: 

 
Fechar conexão 

Encerra a conexão atual. 

 
Ações 

Trocar o lado com seu parceiro 

Clique neste botão para alterar a direção para que seu parceiro possa controlar seu 
computador. 

Ctrl+Alt+Delete 

Este botão envia um comando ctrl+alt+delete para o computador remoto. Observe que 
este botão só está disponível se o TeamViewer de seus parceiros for executado como 
serviço de sistema do Windows®. 

Reiniciar remoto 

 Logoff 
Efetuar Logoff a partir do sistema ou alternar usuário. 

 Reiniciar 
Reinicia o computador remoto 

 Reiniciar em modo de segurança 
Reinicia o computador remoto em modo de segurança com drivers de rede 

Desativar entrada remota 

Desativa a entrada do mouse e do teclado no computador remoto. 

Mostrar tela preta 

Desativa a tela do parceiro para que não possa visualizar o que é feito em seu computador 
(somente disponível se a função Desativar entrada remota tiver sido ativada primeiro). 

 
Ver 

Qualidade 
 Seleção automática 

Ajusta automaticamente a qualidade e a velocidade em função da largura de 
banda disponível 

 Otimizar velocidade 
Otimiza a velocidade da conexão, a qualidade será reduzida - ideal para controle 
remoto 

 Otimizar qualidade 
Otimiza a qualidade - ideal para apresentações. 
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 Configurações personalizadas 
Ativa as configurações personalizadas do modo qualidade. 

 Editar configurações de usuário 
Abre a janela Configurações personalizadas na qual pode determinar as 
configurações de qualidade por você próprio. 

Escalonando 

 Original 
A tela do parceiro é transmitida na resolução original. Se a tela remota tiver uma 
resolução mais alta do que a sua, você pode navegar utilizando a barra de 
rolagem. 

 Escalonado  
Se a tela de seu parceiro tiver uma resolução mais alta, a tela aparece em escala 
reduzida. 

 Tela completa 
Se existir a mesma resolução em ambos os lados, esta configuração será a mais 
adequada. 

Monitor ativo 

 Mostrar tela 
Mostra o respectivo monitor de seu parceiro. 

 Mostrar todas as telas 
Se seu parceiro tiver várias telas, você pode visualizar todas elas simultaneamente. 

Resolução de tela 

Com este item de menu você pode ajustar a resolução de tela do computador remoto 
durante a da conexão. Uma resolução mais baixa no computador remoto pode aumentar 
o desempenho uma vez que são transferidos menos dados. 
Selecione uma única janela 

Selecione uma única janela 

Permite selecionar apenas uma janela no computador remoto. Aparece um cursor de 
cruz, clique na barra de título de uma janela remota.  Mais tarde, somente esta janela é 
transferida para sua tela. 

Mostrar a área de trabalho completa 

Clique neste botão para mostrar novamente toda a área de trabalho dos computadores 
remotos. 
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Atualizar 

Força uma atualização da tela nos casos em que a atualização automática não funciona. 

Remover papel de parede 

Com esta opção pode remover o papel de parede do computador remoto, o que permite 
aumentar a velocidade de conexão. 

Mostrar cursor remoto 

Com esta opção você pode mostrar ou ocultar o cursor de seu parceiro. 

 
Áudio/vídeo 

Neste item de menu você encontra: 

 Voz sobre IP 

 Meu vídeo 

 Bate-papo 

 Chamada de conferência 

(ver  8 Funções multimídia

 

) 

Transferência de arquivo 

Este item de menu abre a caixa de diálogo Transferência de arquivo  que permite 
transferir arquivos entre seu computador local e um computador remoto. 
(Ver  4.3 Transferência de arquivo

 

) 

Extras 

Gravação da sessão 

Com esta opção de menu pode registrar sua sessão como um vídeo (ver  9.1 Gravação da 
sessão

 Iniciar 
Inicia a gravação da tela de seu parceiro. 

) 

 Pausa 
Pausa a gravação da tela de seu parceiro. 

 Parar 
Pára a gravação da tela de seu parceiro. 
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VPN 

Pode encontrar mais informações sobre o TeamViewer VPN no capítulo  9.3 Conexão 
VPN

 Iniciar 
inicia a conexão VPN. 

. 

 Parar 
Pára a conexão VPN. 

 Status... 
Abre a janela de status na qual pode visualizar, por exemplo, o endereço IP da 
rede virtual. 

Atualização remota 

Verifica se está disponível uma versão mais recente do TeamViewer para o computador 
remoto. Ver  5.4 Atualização remota

Informações de sistema remoto ... 

. 

Abre uma caixa de diálogo com as informações do sistema do computador remoto. 

Informações sobre conexão... 

Exibe informações sobre a conexão atual, como seus direitos de acesso, o protocolo de 
transferência, sua versão do TeamViewer, etc. 
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4.2.3 Ações da janela de controle do servidor 

 
A janela de controle do servidor 

No lado do parceiro que está recebendo suporte remoto, existe uma pequena janela (a janela de 
controle do servidor) que oferece várias opções: 

 
Fechar conexão 

Encerra a conexão atual. 

 
Funções 

 Voz sobre IP 

 Meu vídeo 

 Bate-papo 

 Chamada de conferência 

 Lista de sessões 

(ver  8 Funções multimídia

 

) 

Trocar o lado com seu parceiro 

Alterna a direção, para que o parceiro possa controlar seu PC. 

 
Ativar / desativar entrada remota 

Esta opção ativa ou desativa a entrada do parceiro em seu computador. 

 Opções adicionais 

Aqui pode visualizar algumas informações detalhadas sobre a conexão ou fechar esta 
conexão específica. (Ver  5.7 Informações sobre conexão

 

) 

 
Observação: Para usar os atalhos do Windows® no computador remoto pressione Scroll-Lock em 
seu teclado local. 
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4.3 Transferência de arquivo 

4.3.1 A janela de transferência de arquivos 

A janela de transferência de arquivos lhe permite enviar arquivos para e receber arquivos do 
computador de seu parceiro. Existem duas formas de iniciar a janela de transferência de arquivos: 

1. Clique no ícone Abrir Transferência de Arquivo  na janela remota. 

2. Selecione o modo de transferência de arquivo quando iniciar a conexão. 

 
A caixa de diálogo de transferência de arquivo lhe permite enviar e receber arquivos e pastas. 

  



 

TeamViewer - Suporte Remoto 

page 22 of 87 

4.3.2 Ações de transferência de arquivo 

Na caixa de diálogo de transferência de arquivo você pode visualizar seu sistema de arquivos no 
lado esquerdo e o sistema de arquivos de seu parceiro no lado direito. Existem alguns botões para 
controlar as operações de transferência de arquivos:  

 
Atualizar (Tecla de acesso: F5) 
Atualiza a pasta atual. 

 
Eliminar (Tecla de acesso: del) 
Elimina os arquivos ou pastas selecionadas.  

 
Criar uma nova pasta 
Cria uma nova pasta. 

 
Acessar a pasta um nível acima (Tecla de acesso: Backspace) 
Muda para a pasta um nível acima. 

 

Acessar as unidades (Tecla de acesso Ctrl+Backspace) 
Muda para a exibição das unidades. Aqui também pode aceder a pastas 
especiais do Windows® como documentos e área de trabalho. 

 
Enviar (Tecla de acesso F11) 
Envia os arquivos e pastas selecionados para o computador remoto. 

 

Receber (Tecla de acesso F11) 
Transfere os arquivos e pastas selecionados do computador remoto para o 
computador local. 

Renomear 
Para renomear um arquivo ou pasta clique uma vez em um item já 
selecionado para tornar o nome editável. 

 

4.3.3 O arquivo de registro da transferência de arquivos 

No lado de seu parceiro todas as operações do sistema de arquivos são registradas em uma janela 
de arquivo de registro. 

 
A caixa de diálogo de registro da transferência de arquivos lista todas as operações do sistema de arquivos  
no computador remoto. 
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5 Suporte remoto - Funções avançadas 

5.1 Conectando com a Autenticação do Windows 

Em vezde efetuar a Autenticação do TeamViewer usando a ID e senha, também pode efetuar o 
registro com o nome de usuário e senha de sua conta do Windows. 

Como conectar com a Autenticação do Windows: 

1. Inicie o TeamViewer em seu computador. 

2. Peça a seu parceiro para iniciar o TeamViewer ou o TeamViewer QuickSupport. 

3. Peça a seu parceiro a respectiva ID. 

4. Selecione a opção Suporte remoto na seção Criar uma sessão e insira a ID de seu parceiro 
no campo ID. (A autenticação do Windows também pode ser usada para todos os outros 
modos de conexão.) 

5. Clique em Conexão ao parceiro. 

→ Abre-se a caixa de diálogo Autenticação do TeamViewer. 

6. Clique em Avançado. 

→ A caixa de diálogo exibe as definições avançadas. 

7. No campo suspenso escolha Autenticação e Windows. 

8. Digite seu Login do Windows, Domínio e Senha do Windows. 

9. Clique em Iniciar sessão. 

→ Está conectado ao computador de seu parceiro. 

 
A caixa de diálogo Autenticação 
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Observação: Para conexões ao TV QuickSupport você pode registrar sempre com seu login do 
Windows. No TeamViewer Host e na versão completa do TeamViewer tem de ativar primeiro esta 
funcionalidade no menu Opções TeamViewer na guia Segurança . 

Certifique-se de que todos os logins do Windows estão protegidos com senhas fortes! 
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5.2 Conectando através do Web Connector 

Se já tiver criado uma conta do TeamViewer (ver  7.1 Criando uma conta TeamViewer

Como conectar ao seu parceiro através do Web Connector: 

) pode 
conectar-se a seu parceiro usando o navegador da Web. Isto é especialmente adequado para o 
suporte espontâneo na conexão a seu parceiro a partir de qualquer computador. 

1. Vá a http://login.teamviewer.com em seu navegador. 

2. Insira as credenciais de sua conta do TeamViewer e clique em Iniciar sessão. 

→ A interface do usuário do Web Connector é carregada. No lado esquerdo aparece sua 
lista de parceiros. No capítulo  7.3 Ações na Lista de parceiros

3. Peça a seu parceiro para iniciar o TeamViewer ou o TeamViewer QuickSupport 

 pode obter mais 
informações sobre como a gerenciar 

4. Peça a seu parceiro a respectiva ID do TeamViewer. 

5. Insira a ID de seu parceiro no campo ID do TeamViewer na seção 'Estabelecer conexão 
rápida'. 

6. Insira a senha de seu parceiro no campo Senha. 

7. Clique em Conectar. 

→ Assim que estabelecer a conexão com seu parceiro, aparece a janela de conexão no 
lado direito da janela. 

 

O Web Connector é iniciado diretamente a 
partir de seu navegador e fica imediatamente 
pronto para estabelecer conexões. 

  

http://login.teamviewer.com/�
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Observação: É necessário instalar o Adobe Flash em seu navegador para que possa usar o Web 
Connector 

Observação:No Web Connector só está disponível o modo de suporte remoto. O software 
TeamViewer disponibiliza mais funções avançadas. 

Observação: No computador que deseja administrar é sempre necessário que exista qualquer tipo 
de software TeamViewer sendo executado. 
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5.3 Conectando através do QuickConnect 

A partir da versão 4.1, quando a função QuickConnect é usada, pode apresentar espontaneamente 
qualquer janela do aplicativo a um parceiro de sua lista de parceiros ou mesmo colaborar em um 
aplicativo específico. Para tal, o botão Quick Connect é exibido na parte superior de cada janela do 
aplicativo. Por padrão, este está ativado para quase todos os aplicativos mas também pode ser 
desativado, se necessário. 

Como usar o botão Quick Connect: 

1. Execute o TeamViewer e inicie a sessão em sua conta do TeamViewer (o QuickConnect só 
funciona quando você tem a sessão iniciada na conta do TeamViewer, ver  7.1 Criando uma 
conta TeamViewer

2. Abra o aplicativo que deseja apresentar a seu parceiro. 

). 

3. Clique no botão QuickConnect  na barra de título da janela do aplicativo. 

4. Selecione o parceiro ao qual deseja apresentar a janela do aplicativo. Ative a opção 
Permitir ao parceiro interagir se deseja permitir que seu parceiro também controle o 
respectivo aplicativo. 

5. Se seu parceiro lhe conceder acesso rápido (ver  7.3.3 Acesso rápido

→ O aplicativo selecionado e todas as janelas associadas serão transmitidos para a tela de 
seu parceiro. O restante de sua área de trabalho não será visível para seu parceiro. 

), ele receberá a 
mensagem de que você está tentando estabelecer uma conexão, que é necessário ele 
aceitar. Se seu parceiro não lhe conceder acesso rápido você tem que digitar a senha de 
seu parceiro. 

 

 

Basta um clique no botão 
QuickConnect e todos os parceiros 
de conexão disponíveis são 
mostrados. 
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Se necessário, o botão QuickConnect pode ser desativado para todos os aplicativos ou para 
aplicativos individuais. A posição do botão também pode ser alterada. A respectiva definição pode 
ser encontrada nas opções avançadas do TeamViewer (ver  10.9 Categoria Avançado

Como desativar o botão QuickConnect em um aplicativo: 

). 
Como alternativa, você pode desativar diretamente o botão QuickConnect no próprio. 

1. Clique no botão QuickConnect  de um aplicativo aberto e selecione Desativar esta 
função na parte inferior do menu. 

→ Será exibida uma caixa de diálogo com a escolha entre a desabilitação do botão em 
todos os aplicativos ou somente nesse aplicativo. 

2. Clique em Sim para desativar o botão QuickConnect de acordo com sua seleção anterior. 

→ O botão foi desativado. Esta definição pode ser desfeita nas opções avançadas (ver  10.9 
Categoria Avançado

  

). 
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5.4 Atualização remota 

Com a função de Atualização remota você pode atualizar o TeamViewer no computador remoto. 
Esta função é particularmente útil na atualização do TeamViewer em computadores autônomos 
(por exemplo, servidores). 

Um dos requisitos para a utilização desta função é que o TeamViewer no lado remoto esteja 
configurado para iniciar automaticamente com o Windows. 

Como realizar uma atualização remota: 

1. Clique em Extras | Atualização remota na barra de ferramentas da janela do controle 
remoto durante uma sessão em execução. 

2. Siga as instruções na janela do controle remoto. 

5.5 Informação sistema remoto 

Esta função exibe informações no computador remoto. 

 

A caixa de diálogo Informação sistema remoto 
(pode copiar as informações para a área de transferência). 
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5.6 Controle de Acesso 

5.6.1 Visão geral do Controle de Acesso 

O Controle de acesso do TeamViewer lhe permite configurar as ações que o TeamViewer executa 
durante uma sessão remota. 

(Este capítulo está orientado quase exclusivamente para provedores de serviços de IT 
profissionais. Se você não utiliza o TeamViewer para fins profissionais, pode ignorar 
completamente este capítulo.) 

Existem quatro métodos de acesso: 

 Acesso completo 
Você pode controlar diretamente as configurações de todos os outros computadores. 
Ações como a transferência de arquivos pode ser realizadas instantaneamente. 

 Confirmar todos 
Seu parceiro tem de confirmar todas as ações do TeamViewer. Assim, por exemplo, você 
só pode ver a área de trabalho de seu parceiro após confirmação deste e só pode tomar o 
controle da área de trabalho remota após confirmação adicional.  

 Ver e apresentar 
Você só pode visualizar e indicar itens a seu parceiro na respectiva área de trabalho 
enviando um ponteiro do mouse após confirmação do parceiro. Com esta definição, não é 
possível o controle remoto da estação de trabalho do parceiro.  

 Configurações personalizadas 
Você pode configurar suas configurações individualmente. 

 Não permitir conexões de saída 
Você não pode estabelecer quaisquer conexões de saída a partir deste computador 

Exemplos para casos de utilização freqüente: 

 Deseja restringir a flexibilidade de seu acesso: Para clientes do suporte remoto com os 
quais tem uma relação de confiança ou para o acesso de suas próprias estações de 
trabalho, você pode escolher Acesso completo. Para clientes diferenciados você pode 
mudar para o modo Confirmar todos. 

 O administrador do Windows® define configurações personalizadas especiais e efetua a 
respectiva integração no TeamViewer. Ideal para o uso em centros de atendimento ou de 
suporte onde os funcionários de suporte não possam usar todas as funcionalidade do 
TeamViewer. 

Você pode definir o modo de acesso no menu de opções na guia suporte remoto (ver  10.3 
Categoria Controle remoto

Durante o estabelecimento de uma conexão você pode selecionar um modo de acesso alternativo 
diferente do modo padrão (ou seja, acesso completo). 

). A configuração padrão é Acesso completo. 
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5.6.2 Modo de acesso para a sessão atual 

Como escolher o modo de acesso para a sessão remota atual: 

1. Na caixa de diálogo Autenticação clique no ícone  para aceder ao Controle de Acesso.  

2. O painel do controle de acesso se expande e lhe oferece mais opções. 

3. Escolha o modo desejado a partir do menu suspenso e clique em Iniciar sessão para 
iniciar sua sessão. 

 

Na janela de autenticação você pode escolher  
o modo de acesso para a sessão atual. 

 

No modo Confirmar todos só pode realizar mais 
ações se seu parceiro as confirmar. 

 

Na guia Controle Remoto você pode escolher 
o modo padrão para o Controle de Acesso. 

 

 
Observação: Se você não escolher uma determinada opção para o controle de acesso, será usada a 
configuração padrão que se encontra definida nas opções TeamViewer (ver  10.3 Categoria 
Controle remoto). 
  



 

TeamViewer - Suporte remoto - Funções avançadas 

page 32 of 87 

5.6.3 Detalhes de controle de acesso 

Com os modos de acesso mencionados acima você pode controlar um conjunto de configurações. 
Este capítulo explica as configurações que estão definidas e o respectivo significado para sua 
conexão: 

Como posso saber quais as permissões que existem no computador remoto? 

1. Escolha o modo de acesso conforme descrito acima. 

2.  Clique na palavra sublinhada Controle de Acesso. 

→ A janela Detalhes de controle de acesso abre-se. 

  
A janela do Controle de Acesso mostra o impacto  
preciso do modo selecionado. 
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5.6.4 Configuração detalhada das definições do Controle de Acesso 

As seguintes configurações podem ser controladas com o Controle de Acesso: 

Mostrar tela remota 

Controla se a tela remota em uma sessão de controle remoto pode ser visualizada diretamente ou 
somente após a confirmação do pedido para visualização da tela. 

 Permitido 

 Após confirmação 

Controle Remoto 

Define as circunstâncias sob as quais é possível o controle remoto: 

 Permitido 

 Após confirmação 

 Negado 

Transferência de arquivo 

Define as circunstâncias sob as quais é possível a transferência de arquivos: 

 Permitido 

 Após confirmação 

 Negado 

Conexão VPN 

Regula se a conexão VPN pode ou não ser estabelecida: 

 Permitido 

 Após confirmação 

 Negado 

Desativando entrada remota 

Determina se você pode Bloquear a entrada de seu parceiro durante uma sessão remota: 

 Permitido 

 Após confirmação 

 Negado 

 Em cada início de sessão 
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Controlar TeamViewer remoto 

Determina se você pode controlar o TeamViewer remoto durante uma sessão remota: 

 Permitido 

 Após confirmação 

 Negado 

Trocando os lados 

Determina as circunstâncias sob as quais é possível uma troca de lados: 

 Permitido 

 Negado 

5.6.5 Configurações personalizadas 

Os modos Acesso completo, Confirmar todos e Ver e apresentar são adequados para a maioria dos 
casos de utilização. No modo Configurações personalizadas você pode definir individualmente 
seus próprios direitos de acesso. 

5.6.6 Interdependência entre Controle de Acesso e Configurações de Segurança 

Com o Controle de Acesso de saída você determina quais as possibilidades de que dispõe depois 
de conectar a um computador remoto ou um administrador define isso para os funcionários de 
suporte. 

Como contraparte para o Controle de Acesso de saída, na guia Segurança do menu de opções você 
pode ajustar o Controle de Acesso de entrada. 

Exemplo de utilização: Você compra o TeamViewer e gostaria de dispor de uma possibilidade 
uniforme de seus funcionários de IT fornecerem suporte remoto. Gostaria de configurar o 
TeamViewer de forma a que seus clientes tenham de confirmar ações como a transferência de 
arquivos ou o controle remoto de seus computadores. Para o fazer escolha Confirmar todos para o 
Controle de Acesso de saída. 

Se existir um desvio entre os direitos de acesso de entrada do cliente e os direitos de acesso de 
saída do funcionário de suporte (por exemplo, o funcionário de suporte tem acesso completo de 
saída, mas o parceiro escolheu Confirmar todos para as conexões de entrada), o direito mais baixo 
será selecionado. 

Exemplos:  

 Você escolheu Acesso completo para o Controle de Acesso de saída mas seu parceiro de 
conexão escolheu Confirmar todos para as conexões de entrada. Você não poderá controlar 
remotamente o computador de seu parceiro sem a confirmação deste. 

 Você escolheu Ver e apresentar dados de saída e seu parceiro tem Acesso completo como 
modo de acesso de entrada. Você só poderá ver e apresentar itens na tela de seu parceiro. 
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Em caso de configurações conflitantes, uma caixa de diálogo informa sobre os direitos de 
acesso efetivos. 

 

Na guia Segurança você pode 
determinar o Controle de Acesso de 
entrada. 

 

A discrepância entre o Controle de Acesso de saída 
 para o computador local e Controle de Acesso de entrada 
 para o computador remoto será apresentada em uma 
janela. 

 

 
Observação:  O QuickSupport foi desenvolvido para proporcionar uma sessão de suporte simples 
e espontânea. Se conectar a um QuickSupport somente você pode determinar os direitos de 
Controle de Acesso em seu computador local. 
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5.7 Informações sobre conexão 

A caixa de diálogo Informações sobre conexão informa sobre os dados da conexão atual. Pode 
abrir esta caixa de diálogo clicando em Extras e depois em Informações sobre conexão na janela de 
suporte remoto.  

Controle de Acesso 

Na área de Controle de Acesso são exibidas as configurações efetivas do controle de acesso para a 
conexão atual. 

Informações 

 Tipo de conexão 
Informa sobre o tipo da conexão 

 Duração 
Informa sobre a duração da sessão. 

 Tráfego 
Informa sobre a quantidade de dados transferidos. 

 Visualizar 
Informa sobre a resolução de tela e a intensidade de cor. 

 Versão 
Informa sobre a versão do TeamViewer de seu parceiro de conexão. 

 

A janela das informações sobre conexão 
exibe seus privilégios de acesso. 
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6 Apresentação 

6.1 Como conectar com um parceiro 

No modo de apresentação, uma imagem de sua área de trabalho é transmitida para o computador 
de seu parceiro (Não é absolutamente necessário que seu parceiro execute o software 
TeamViewer, ver  6.2 Apresentação baseada no navegador). 
Para apresentações particularmente espontâneas o botão QuickConnect será mais adequado 
(ver  5.3 Conectando através do QuickConnect

Este capítulo descreve como estabelecer uma sessão de apresentação entre duas versões completas 
do TeamViewer ou entre uma versão completa do TeamViewer e o TeamViewer QuickSupport 
em apenas algumas etapas. 

). 

Como conectar com um parceiro para uma apresentação: 

1. Inicie o TeamViewer em seu computador. 

2. Peça a seu parceiro para iniciar o TeamViewer ou o TeamViewer QuickSupport. 

3. Peça a seu parceiro a respectiva ID e a senha da sessão. 

4. Selecione a opção Apresentação na seção Criar uma sessão e insira a ID de seu parceiro 
no campo ID. 

5. Clique em Conexão ao parceiro. 

→ Abre-se a caixa de diálogo Autenticação do TeamViewer. 

6. Insira a senha da sessão. 

→ Está conectado ao computador de seu parceiro. 
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6.2 Apresentação baseada no navegador 

Com a apresentação baseada no navegador você pode fornecer uma apresentação 1:n a partir de 
seu TeamViewer para qualquer tipo de navegador da Web. Seus parceiros não necessitam de 
qualquer software para esse fim. 

Como fornecer uma apresentação ao navegador da Web de seu parceiro: 

1. Inicie o TeamViewer. 

2. Peça a seu parceiro para abrir o seguinte site em seu navegador:  
http://go.teamviewer.com 

3. Forneça ao seu parceiro sua ID e senha. 

4. Agora peça ao seu parceiro para inserir a ID e a senha, bem como um nome nos 
respectivos campos do site e pressionar Conexão ao parceiro. 

→ Seu parceiro está agora conectado e poderá visualizar sua área de trabalho no 
respectivo navegador da Web. 

 

Seu parceiro pode participar 
diretamente em sua apresentação 
através do respectivo navegador 

 

 
Observação: Se selecionar o modo de apresentação no TeamViewer você tem a possibilidade de 
enviar um e-mail de convite a seu parceiro com todas as informações necessárias. 
 
Observação: É necessário instalar o Adobe Flash no navegador de seu parceiro para permitir este 
tipo de apresentação. 
 

  

http://go.teamviewer.com/�
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6.3 Ações no Painel de Controle da Apresentação 

Uma vez iniciada a sessão de apresentação, o painel de controle aparece no canto inferior direito 
da tela, oferecendo uma variedade de ações para o controle da sessão. Os widgets simples (menus 
de controle) podem ser encaixados, desencaixados e movidos livremente arrastando-os e soltando-
os. 

 

O Painel de Controle da Apresentação 

Na barra de ferramentas estão disponíveis as seguintes ações: 

 
Fechar todas as conexões 

Fecha as conexões com todos os parceiros. As conexões simples podem ser fechadas 
no widget Lista de sessões. 

 
Funções 

Aqui encontra uma lista completa de todos os widgets, bem como as seguintes 
funções: 

Pausa de apresentação (tecla de acesso: Pausa) 

A conexão é pausada e seu(s) parceiro(s) vê(em) sua tela 'congelada' o que lhe permite 
executar tarefas em sua área de trabalho que os participantes da apresentação não 
devem visualizar. 

Continuar apresentação (tecla de acesso: Pausa) 

Sua tela é transmitida ao vivo novamente. (Esta opção só é visível se tiver pausado a 
apresentação anteriormente.) 

Remover papel de parede 

Esta opção remove o papel de parede do computador local, permitindo um 
desempenho mais rápido   

 

 

Barra de 
ferramentas 

Widgets 
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As seguintes opções estão disponíveis na seção widgets:  

Qualidade 

 Automática 
Ajusta automaticamente a qualidade e a velocidade em função da largura de 
banda disponível 

 Otimizar velocidade 
Otimiza a velocidade da conexão; a qualidade de visualização será reduzida, o 
que é ideal para conexões com baixa largura de banda. 

 Otimizar qualidade 
Otimiza a qualidade de visualização, o que é ideal para apresentações.  

 Configurações personalizadas 
Este item ativa a opção Editar configurações de usuário.... 

 Editar configurações de usuário... 
Abre a caixa de diálogo Editar configurações de usuário... onde você pode 
definir a intensidade de cor e a taxa de compactação para os valores desejados, 
aumentar a compatibilidade do aplicativo ou ativar / desativar o Windows Aero 
Glass. 

Monitor ativo 

 Mostrar tela n 
Permite mostrar somente o monitor selecionado.  

 Mostrar todas as telas 
Permite mostrar todos os monitores ao mesmo tempo (até 4). 

 Lista de sessões 

 
 O widget da lista de sessões 

Trocar o lado com seu parceiro 

Altera a direção de visualização para que possa visualizar a área de trabalho de seu 
parceiro. (não está disponível com a apresentação baseada no navegador.) 

Ativar / desativar entrada remota 

A entrada remota está desativada por padrão. Seu parceiro só pode visualizar sua área 
de trabalho. Os respectivos cliques do mouse serão exibidos como um ponteiro do 
mouse grande e azul para que seu parceiro possa realçar itens de interesse durante a 
apresentação. 
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Se alterar esta definição, seu parceiro poderá controlar seu computador. 

Opções adicionais 

 Informações sobre conexão... 
Abre a caixa de diálogo Informações sobre conexão... (ver  5.7 Informações 
sobre conexão

 Fechar conexão 
Fecha a conexão atual com este parceiro específico. 

) 

 Monitor local 

Graças a esta função, você pode visualizar sua própria área de trabalho a partir da 
perspectiva de seu parceiro. Isto lhe permite obter uma visão geral sobre quais as 
janelas de aplicativos que são visíveis para seu parceiro, bem como as que não o são. 

 
 O widget do monitor local 

 Seleção de aplicações 

Esta função permite selecionar rapidamente os aplicativos / janelas que serão 
apresentados. Retire a marca de seleção do(s) aplicativo(s) que não deseja apresentar. 
 

 
 O widget de seleção de aplicações 

 Apresentar todas as janelas: 
Mostra todas as janelas em sua área de trabalho 

 Apresentar janelas novas: 
 Mostra somente as janelas que abriu durante a apresentação 
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 Observação: No menu Extras / Opções na categoria Apresentação você pode 
selecionar se deseja apresentar sua área de trabalho inteira por padrão no início da 
apresentação ou se os participantes verão primeiro uma tela em branco e você 
seleciona os aplicativos para a apresentação manualmente. (ver  10.4 Categoria 
Apresentação

 

). 
 

Meu vídeo 

Com este widget você pode controlar as configurações para sua webcam. (ver  8.2 
Transmissão de Vídeo

 
 O widget Meu vídeo 

) 
 

 Voz sobre IP 

Com este widget você pode controlar a função VoIP. (ver  8.1 Transmissão de áudio

 
 O widget VoIP 

) 
 

 Chamada de conferência 

Se nem todos os participantes possuírem um headset você também pode iniciar uma chamada 
de conferência. (ver  8.4 Chamada de conferência). 
 

 
 O widget chamada de conferência 
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 Quadro branco 

Exibe uma paleta de desenho. Com as ferramentas da paleta de desenho você pode 
desenhar ou escrever qualquer coisa na área de trabalho. 

  
 O widget quadro branco 

On/Off 

Mostra / oculta todos os desenhos anteriores. 

Modo de controle 

Pausa o modo de desenho e lhe permite controlar o computador normalmente. O 
mesmo pode ser efetuado através do clique com o botão direito do mouse na área de 
trabalho. 

Caneta 

Permite efetuar desenhos à mão livre. Com um clique com o botão direito no ícone 
você pode selecionar uma cor e o tamanho da caneta. 

Marcador 

Para realçar textos. Com um clique com o botão direito no ícone você pode selecionar 
uma cor e o tamanho do marcador. 

Borracha 

Elimina partes de um desenho. Com um clique com o botão direito no ícone você 
pode selecionar o tamanho da ferramenta. 

Retângulo 

Desenha um retângulo. Com um clique com o botão direito no ícone você pode 
selecionar a cor do quadro e o preenchimento, bem como a largura da linha. Pressione 
Ctrl enquanto desenha para desenhar um quadrado e Shift para desenhar um 
quadrado concêntrico. 

Elipse 

Desenha uma elipse.  Com um clique com o botão direito no ícone você pode 
determinar a cor do quadro e do preenchimento, bem como a largura da linha. 
Pressione Ctrl para desenhar um círculo e Shift para desenhar uma elipse 
concêntrica.. 
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Texto 

Permite escrever um texto. Clique novamente neste símbolo para parar de escrever. 
Com um clique com o botão direito no ícone você pode determinar o tamanho, a cor e 
o tipo da fonte. 

 

Balão 

Desenha uma bolha de fala. Clique no local onde deseja criar uma bolha de fala, 
escreva seu comentário e, finalmente, clique no local que a bolha de fala é suposto 
apontar.  Com um clique com o botão direito no ícone você pode determinar o 
tamanho, a cor e o tipo da fonte. 

 Bate-papo 

Através do bate-papo integrado você pode trocar mensagens com seu parceiro. 
(Por padrão, este widget está desativado e pode ser ativado no menu Funções.) 

 
O widget Bate-papo 
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7 Lista de parceiros do TeamViewer 
Na lista de parceiros do TeamViewer você pode adicionar seus parceiros de conexão (ou 
computadores). Em um relance você pode verificar que parceiro (computador) está online e 
depois conectar diretamente através da lista de parceiros via TeamViewer. Além disso, o 
TeamViewer oferece funções úteis adicionais, por exemplo, mensagens instantâneas. 

A lista de parceiros é um meio ideal para trabalho em equipe espontâneo entre locais distantes. 

A lista de parceiros oferece os seguintes benefícios: 

 Status online: Quem de seus parceiros está online? 

 Conexão rápida sem inserir uma ID 

 Sessão instantânea sem inserir uma senha 

 Lista de parceiros central, acessível em todo o mundo 

 Função de mensagens instantâneas, incluindo bate-papo de grupo, mensagens offline e 
lista negra 

 Selecione diferentes estados online incluindo Modo invisível. 

 Gerenciamento de parceiros incluindo uma função de anotações 

 

Na Lista de parceiros pode ver em um relance  
que parceiro (computador) está online 

 

 

Observação: A lista de parceiros pode ser sincronizada com o banco de dados do TeamViewer 
Manager. Para obter mais informações, consulte o manual do TeamViewer Manager. 
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7.1 Criando uma conta TeamViewer 

Para utilizar a lista de parceiros é necessário criar uma conta TeamViewer. A lista de parceiros 
está associada a esta conta e não a um computador específico. Isto para você significa que, onde 
quer que se encontre, somente necessita iniciar a sessão em sua conta TeamViewer para trabalhar 
com sua lista de parceiros pessoal. 

Como criar uma conta TeamViewer: 

1. Clique no botão  no canto inferior direito da janela principal do aplicativo do 
TeamViewer para abrir a lista de parceiros. 

→ A janela da lista de parceiros será exibida. 

2. Clique no vínculo de texto Inscreva-se na lista de parceiros  

→ Seu navegador da Web padrão será iniciado apresentando o site para criação da conta 
TeamViewer. 

3. Preencha seus dados no formulário de registro e clique em Inscreva-se 

→ Receberá um e-mail de confirmação. 

4. Clique no link em seu e-mail de confirmação para validar seu endereço de e-mail e assim 
completar seu processo de inscrição. 

Para alterar sua senha mais tarde, utilize a função Editar perfil na qual pode também ativar sua 
conta com a licença Premium ou Corporate (ver  10.5 Categoria Lista de parceiros

 

). 

Você pode criar e gerenciar sua conta 
TeamViewer em www.teamviewer.com 

 

 
Observação: Para usar o TeamViewer não é necessário possuir uma conta TeamViewer! A conta 
TeamViewer é simplesmente necessária para obter a funcionalidade adicional da lista de parceiros 
e as informações do status online. 
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7.2 Iniciando a sessão em sua conta TeamViewer 

 Você pode iniciar a sessão em sua conta TeamViewer a partir de qualquer TeamViewer (a partir 
da versão 4, exceto para QuickSupport ou TeamViewer Host). 

Como iniciar a sessão em sua conta TeamViewer: 

1. Clique no botão  no canto inferior direito da janela principal do aplicativo do 
TeamViewer para abrir a lista de parceiros. 

2. Insira o nome de usuário e a senha que especificou durante o processo de inscrição. 

3. Clique em Iniciar sessão. 

→ Você tem agora a sessão iniciada e sua lista de parceiros (que estará vazia no primeiro 
login) aparece. 

 

Você pode iniciar a sessão em sua conta espontaneamente a partir de qualquer 
TeamViewer  

 

Como sair de sua conta TeamViewer: 

1. Clique em Sair na parte inferior da janela da lista de parceiros. 

→ Você saiu. 

 
Observação: Em computadores externos (públicos) nunca ative as funções Lembrar-me e Lembrar 
minha senha. Além disso, você deve sempre terminar a sessão quando deixar o computador. 

Observação: Se possuir uma licença Premium atribuída à sua conta, esta licença também se torna 
válida para instalações não licenciadas do TeamViewer desde que você esteja registrado. 
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7.3 Ações na Lista de parceiros 

 
Adicionar grupo 

Cria um novo grupo. Você pode usá-lo para agrupar seus parceiros em função de qualquer 
critério, por exemplo, clientes, colegas, amigos,...  

 
Adicionar parceiro 

Cria um novo parceiro. 

 
Eliminar 

Elimina um grupo ou parceiro marcado. 

 
Propriedades da conta 

Abre a caixa de diálogo Propriedades de parceiros onde os detalhes do parceiro podem ser 
exibidos e alterados. 

 
Conectar 

Cria uma sessão de suporte remoto com o parceiro marcado.  

 Busca (a partir da versão 4.1) 

Busca por parceiros (nome de conta ou ID) assim que digitar qualquer coisa no campo de 
pesquisa. 

 Menu da conta (a partir da versão 4.1) 

Para alterar seu status de disponibilidade, clique no menu suspenso com o nome da sua 
conta na parte superior da janela da lista de parceiros. Pode escolher entre Online / 
Ocupado / Ausente / e Mostrar como indisponível. Seu status atual é exibido com as cores 
correspondentes no ícone do TeamViewer na bandeja do sistema (Online = nenhuma/ 
Ocupado = vermelho / Ausente = amarelo / e Mostrar como indisponível = branco). 

Além disso, você pode efetuar Logoff de sua conta TeamViewer através do item de menu 
Sair e gerenciar sua conta clicando em Editar perfil... 
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7.3.1 Ícones na Lista de parceiros 

 
Parceiro online 

Indica que seu parceiro está acessível através do TeamViewer.  

 
Parceiro ocupado 

Indica que seu parceiro está online mas ocupado. 

 
Parceiro ausente 

Indica que seu parceiro está online mas fora do computador. 

 
Parceiro offline 

Indica que seu parceiro não está acessível através do TeamViewer. 

 
Computador Online 

Indica que o computador está acessível através do TeamViewer. 

 
Computador offline 

Indica que o computador não está acessível através do TeamViewer. 

 
Grupo 

Simboliza um grupo.  Os grupos ajudam a manter sua lista de parceiros bem 
organizada. 
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7.3.2 Adicionar grupos e parceiros à sua Lista de parceiros 

Como criar um novo grupo: 

1. Clique no símbolo Adicionar grupo. 

→ A caixa de diálogo Adicionar grupo será aberta. 

2. Insira o nome do grupo no campo Nome do grupo. 

3. Clique em OK. 

→ Será criado um novo grupo e este aparecerá na lista de parceiros. 

Como criar um novo parceiro: 

1. Marque o grupo ao qual é suposto adicionar o novo parceiro. 

2. Clique no botão Adicionar parceiro. 

→ A caixa de diálogo Adicionar parceiro será aberta. 

3. Selecione se deseja adicionar uma ID do TeamViewer ou uma conta TeamViewer. 

4. No item de menu Grupo você pode determinar a que grupo o parceiro deverá ser 
adicionado. Mais tarde você pode atribuir o parceiro a um novo grupo por "arrastar e 
soltar" ou através do menu de contexto. 

5. Digite o nome da conta de seu parceiro no campo Nome de conta. (Digite a ID do 
computador remoto no campo ID do TeamViewer se desejar adicionar um computador). 

6. Atribua um nome de usuário no campo Nome de usuário que será depois exibido na lista 
de parceiros. 

7. Se adicionou um parceiro através da respectiva conta TeamViewer, você possui a opção de 
garantir acesso rápido para permitir ao seu parceiro estabelecer facilmente a conexão. 
Ver  7.3.3 Acesso rápido

8. No campo Anotações você pode inserir algumas informações sobre este parceiro 

. Se adicionou um computador através de uma ID do TeamViewer, 
você pode salvar aí a respectiva senha definida pelo usuário. 

9. Clique em OK. 

→ O novo parceiro foi criado e aparecerá na lista de parceiros. 
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Na Lista de parceiros você pode adicionar contas TeamViewer, bem 
como IDs do TeamViewer 
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7.3.3 Acesso rápido 

O acesso rápido poderá ser uma opção interessante, particularmente para o trabalho em equipe, 
bem como para o suporte remoto e apresentações. Se você ativar a caixa de seleção Garantir 
acesso rápido nas Propriedades de parceiros, seu parceiro poderá aceder sem digitar uma senha e 
estabelecer diretamente uma conexão ao seu computador. 

Como garantir acesso rápido ao seu parceiro: 

1. Marque o respectivo parceiro na lista de parceiros. 

2. Selecione Propriedades a partir do menu de contexto (clique com o botão direito no 
parceiro) 

→ A caixa de diálogo Propriedades de parceiros abre-se. 

3. Ative a caixa de seleção Garantir acesso rápido. 

4. Clique em OK. 

→ Seu parceiro pode agora aceder ao seu computador usando o acesso rápido. 

Como estabelecer uma conexão de suporte remoto através do acesso rápido: 

1. Marque o respectivo parceiro na lista de parceiros. 

2. Selecione suporte remoto (Acesso rápido) a partir do menu de contexto (clique com o 
botão direito no parceiro). 

→ A caixa de diálogo do suporte remoto (Acesso rápido) surgirá na área de trabalho do 
seu parceiro. Seu parceiro pode confirmar o acesso clicando em Sim. 

→ A conexão será estabelecida. 

 

 
Observação:  O Acesso rápido só pode ser concedido ao Parceiro e não a computadores que foram 
adicionados através da respectiva ID do TeamViewer. 
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7.3.4 Menu de contexto do parceiro 

Você pode aceder ao menu de contexto do parceiro efetuando um clique com o botão direito em 
um parceiro. Observe que, dependendo do tipo de parceiro (usuário ou computador, status online, 
módulo baseado no navegador, versão do TeamViewer), nem todas as funções poderão estar 
disponíveis. 

O menu de contexto oferece as seguintes funções: 

 Enviar mensagem 
Abre a caixa de diálogo do bate-papo (ver  7.3.5 Bate-papo com parceiro e Mensagens 
offline

 Controle remoto (acesso rápido), Apresentação (acesso rápido) 
Caso seu parceiro lhe tenha concedido acesso rápido, você pode estabelecer um conexão 
sem digitar uma senha (ver 

) 

 7.3.3 Acesso rápido

 Controle Remoto, Apresentação, Transferência de arquivo, VPN 
Estabelece a conexão respectiva. 

) 

 Eliminar 
Elimina o parceiro de sua lista de parceiros de forma irreversível. 

 Renomear 
Oferece a possibilidade de inserir um novo nome de usuário para o parceiro. 

 Propriedades 
Abre a caixa de diálogo Propriedades de parceiros que oferece as mesmas opções que a 
caixa de diálogo Adicionar parceiro (ver  7.3.2 Adicionar grupos e parceiros à sua Lista de 
parceiros

  

) além da opção Tipo de parceiro. 
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7.3.5 Bate-papo com parceiro e Mensagens offline 

A partir da versão 4.1 você pode enviar mensagens instantâneas para qualquer parceiro em sua 
lista de parceiros do TeamViewer. Se seu parceiro não estiver online momentaneamente, ele 
receberá a mensagem assim que iniciar a sessão. Se seu parceiro estiver online ele receberá a 
mensagem imediatamente em uma nova janela de bate-papo e você pode trocar mensagens em 
tempo real. Para além disso você pode convidar mais parceiros para um bate-papo de grupo. 

Como enviar uma mensagem para um parceiro e como convidar mais parceiros para uma sessão 
de bate-papo: 

1. Abra o menu de contexto do respectivo parceiro (clique com o botão direito no parceiro) e 
selecione a opção Enviar mensagem. 

→ A caixa de diálogo Bate-papo abre-se. 

2. Escreva sua mensagem na caixa de texto inferior e clique em Enviar ou pressione a tecla 
Enter em seu teclado. 

→ Sua mensagem será exibida no campo superior e é enviada diretamente ou mais tarde, 
dependendo se seu parceiro está online ou não. 

3. Se seu parceiro estiver online ele pode responder diretamente à sua mensagem, você pode 
responder à dele e assim por diante. 

4. Para convidar mais parceiros para uma sessão de bate-papo, basta clicar no menu 
Convidar e selecionar o parceiro desejado. Além disso, você pode alterar o texto de convite 
padrão. Depois clique em OK para enviar seu convite. 

→ O parceiro selecionado receberá sua mensagem de convite. Se ele participar no bate-
papo será exibido como um parceiro adicional na caixa de diálogo do bate-papo atual e 
pode participar na conversa. 

 
Se estiver conectado com mais do que um parceiro de bate-papo, eles serão exibidos na parte esquerda da 
janela. 

 
Observação: Se seu parceiro estiver offline, ele receberá todas as mensagens que lhe enviou assim 
que iniciar novamente a sessão, mesmo que a caixa de diálogo tenha fechado nesse meio tempo. 
(Não se aplica ao bate-papo de grupo.)  
 



 

TeamViewer - Lista de parceiros do TeamViewer 

page 55 of 87 

 
Observação: Você só pode convidar para um bate-papo existente os parceiros que utilizem o 
TeamViewer 4.1 (ou versão mais recente). 
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8 Funções multimídia 

8.1 Transmissão de áudio 

Com Voz sobre IP (VoIP) você pode economizar em chamadas telefônicas e estabelecer contato 
com seus parceiros com apenas alguns cliques do mouse. Você só necessita de um headset ou de 
um microfone e alto-falantes, respectivamente. 

Como estabelecer uma conexão VoIP 

1. Depois de estabelecer uma conexão com seu parceiro, clique na opção Áudio / Vídeo | Voz 
sobre IP. 

→ O widget VoIP abre-se e começa piscando 

 

2. Defina o volume desejado para seus alto-falantes e seu microfone. 

3. Para iniciar a transmissão, clique em "Transmitir meu áudio agora". 

4. Se desejar terminar a chamada, basta clicar em "Parar a transmissão de áudio". 

 

 
Observação: O encerramento do widget VoIP não encerra a transmissão de áudio. 
 

8.1.1 Opções de áudio 

Para aceder às Opções de áudio, clique no símbolo  no canto inferior direito do widget VoIP. 

→ O menu das opções de áudio abre-se. 

 
O menu Áudio 
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Aqui você tem as seguintes opções: 

 Alto-falantes 
Permite selecionar seus alto-falantes. 

 Volume 
Permite definir o volume desejado para seus alto-falantes. .Quando você clica no botão 
Teste , você ouve um sinal sonoro e pode verificar o volume.  

 Sem som 
Desativa o áudio de seus alto-falantes. 

 Microfone 
Permite selecionar seu microfone. 

 Nível do microfone 
Permite definir a sensibilidade desejada para seu microfone. 

 Sem som 
Desativa o áudio de seu microfone. 

 
Observação: Você também encontra o mesmo menu em Extras | Opções | Áudio.. 
 

8.2 Transmissão de Vídeo 

Se desejar que seu parceiro não o ouça mas que o veja, você pode transmitir seu vídeo com uma 
webcam. 
 
Como estabelecer uma transmissão de vídeo com seu parceiro: 

1. Depois de conectar com êxito ao seu parceiro, clique no item de menu Áudio /Vídeo | 
Meu vídeo na barra de menus na parte superior da janela. 

→ Surge o widget webcam. 

 

2. Para iniciar o compartilhamento de sua webcam clique em Transmitir meu vídeo agora. 

3. Para terminar a transmissão basta clicar em Parar a transmissão de vídeo. 
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8.2.1 Opções de vídeo 

Com as opções de vídeo você pode efetuar alterações nas configurações de sua câmara. Para o 
fazer, clique no ícone  no canto superior direito do widget Vídeo. No menu você pode alterar o 
tamanho de seu vídeo, de minúsculo para pequeno e para tamanho normal. Selecione Definições 
de vídeo para visualizar as configurações avançadas de vídeo. 

→ O menu das opções de vídeo abre-se. 

 
O menu Vídeo 

Aqui você encontra as seguintes configurações: 

 Fonte de vídeo 
Permite definir sua webcam padrão. 

 Definições do driver de vídeo 
Dependendo de sua webcam, você pode ajustar mais definições avançadas da webcam. 

 Qualidade 
Você pode escolher entre Seleção automática da qualidade (que encontra a melhor relação 
entre qualidade e velocidade), Otimizar qualidade e Otimizar velocidade. 

 
Observação: Você também encontra o mesmo menu em Extras | Opções | Vídeo. 
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8.3 Bate-papo 

A janela de Bate-papo lhe permite conversar com seu parceiro durante uma sessão ativa. Você 
pode iniciar uma sessão de bate-papo clicando no item de menu Áudio / Vídeo / Bate-papo.. na 
janela remota ou na janela de controle do servidor. Se clicar no ícone  da janela de bate-papo, 
você poderá salvar uma conversa como arquivo de texto. 

 
O widget Bate-papo 

8.4 Chamada de conferência 

Caso nem todos os participantes de um suporte remoto / sessão de apresentação possuam alto-
falantes e um microfone ou headset disponíveis, você pode iniciar uma chamada de conferência 
alternativamente. Basta clicar no item de menu Áudio / Vídeo | Chamada de conferência na barra 
de menus ou na janela de controle do servidor. Depois selecione seu país e disque o número de 
acesso exibido em baixo. Será solicitado o pin de conferência que depois será exibido quando você 
clicar em Obtenha aqui. Você será instantaneamente conectado com todos os participantes que 
ingressaram a chamada de conferência. 

 
O widget Chamada de conferência 

 

  



 

TeamViewer - Funções diversas 

page 60 of 87 

9 Funções diversas 

9.1 Gravação da sessão 

Durante a sessão você tem a possibilidade de registrar sua sessão remota em forma de filme. A 
gravação é efetuada no formato de arquivo .tvs do TeamViewer. Assim, é assegurado que o 
arquivo não é alterado e que também pode ser utilizado para fins de revisão. 

Para registrar uma sessão: 

1. Clique em Extras | Registrar | Iniciarno menu da janela do controle remoto para iniciar a 
gravação da sessão. 

2. Para concluir a gravação clique em Extras | Registrar | Parar, ou feche a sessão remota. 

→ Uma janela lhe pergunta onde deseja salvar seu arquivo. 

Para reproduzir uma sessão gravada: 

1. Clique em Extras e Apresentar a sessão gravada... na janela do aplicativo do TeamViewer 

2. A janela Abrir arquivo aparece. 

3. Escolha o arquivo desejado. 

→ O videoclipe será reproduzido no TeamViewer. 

 
Observação: Se você der clique duplo no arquivo .tvs do TeamViewer no Windows® explorer, o 
TeamViewer será iniciado automaticamente e reproduz a sessão gravada. 

Observação: Se desejar gravar todas as sessões, navegue até Extras / Opções / Controle Remoto e 
selecione a opção Grave automaticamente as sessões de controle remoto. Você pode definir uma 
pasta específica para a qual as gravações serão salvas (opcional). 
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9.2 Uso de canal 

Se você possuir uma licença Premium (ou Corporate) com vários canais de sessão, esta caixa de 
diálogo lhe dará uma visão geral sobre a utilização atual dos canais de sua licença Premium (ou 
Corporate). Esta caixa de diálogo pode ser encontrada no menu Ajuda | Sobre | Uso de canal. 

 

Esta caixa de diálogo mostra quais são os IDs que estão atualmente em sessão. 
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9.3 Conexão VPN 

Com a opção VPN pode estabelecer uma rede virtual privada entre você e seu parceiro. Dois 
computadores que estão conectados com VPN encontram-se em uma rede comum. Você pode 
aceder aos recursos de rede de outros computadores e, por conseguinte, seu parceiro também 
pode aceder aos recursos de seu próprio computador local. 

9.3.1 Exemplos para o uso do TeamViewer VPN 

 Você pode imprimir documentos na impressora compartilhada do computador remoto 

 Você pode usar um aplicativo localmente em seu computador que acede a um banco de 
dados remoto ao estabelecer uma conexão VPN ao servidor do banco de dados remoto. 

 Torne os dispositivos periféricos (por exemplo, impressora) e os arquivos de sua rede local 
acessíveis para os parceiros externos. 

 No caso do suporte, aceda a bancos de dados remotos a partir de seu front-end local (por 
exemplo, SQL-Server Management Studio). 

9.3.2 Premissas 

A premissa para o uso do TeamViewer VPN é a de que o TeamViewer se encontre instalado em 
ambos os lados com a opção “TeamViewer VPN”. 
 
 
Observação: Você não necessita do TeamViewer VPN para controlar remotamente o PC do 
parceiro ou para transferir arquivos. A equipe de profissionais de TI terá conhecimento das 
possibilidades e vantagens desta conexão. 

Observação: Se você conectar ao PC remoto com o TeamViewer VPN, ambos computadores farão 
parte de uma rede virtual comum. Os demais computadores nas respectivas LANs de ambos 
computadores não estão incluídos. 

Observação: Os drivers da VPN também podem ser instalados posteriormente. Não é necessária a 
desinstalação/reinstalação do próprio TeamViewer. Ver  10.9 Categoria Avançado

  

. 
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9.3.3  Iniciar uma conexão VPN 

Isto descreve como estabelecer uma conexão VPN de TeamViewer para TeamViewer em apenas 
algumas etapas simples (a VPN não é suportada pelo TeamViewer QuickSupport). 

Como alternativa, você pode clicar no item de menu Extras, depois em VPN e Iniciar durante a 
sessão de suporte remoto. 

Como estabelecer uma conexão VPN: 

1. Inicie o TeamViewer em seu computador. 

2. Peça a seu parceiro para iniciar o TeamViewer. 

3. Peça a seu parceiro a respectiva ID e a senha da sessão. 

4. Selecione o modo de conexão VPN e insira a ID de seu parceiro no campo ID na seção 
Criar uma sessão. 

5. Clique em Conexão ao parceiro. 

→ Abre-se a caixa de diálogo Autenticação do TeamViewer. 

6. Insira a senha da sessão do computador remoto. 

→ Você está conectado ao computador de seu parceiro e a caixa de diálogo VPN - 
TeamViewer aparece. 
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9.3.4 Ações na janela VPN - TeamViewer 

Na janela VPN - TeamViewer tem as seguintes opções: 

 Em caso de conexões múltiplas, o menu suspenso Conexão VPN ativa lhe permite 
selecionar qual a conexão que deseja ver exibida. 

 Se clicar no botão Fechar conexão você pode encerrar a conexão escolhida. 

 Na seção Status você pode visualizar seu endereço IP e o endereço IP de seu parceiro. 

 Na seção Ações você pode testar a conexão VPN: 

  O botão Teste de Ping envia um sinal de ping para testar a rede 

 O botão Compartilhar arquivos pelo Explorer abre o Windows® explorer com acesso 
aos arquivos remotos. (Tenha em consideração que é necessário autenticar-se no 
computador remoto.) 

 
A janela VPN - TeamViewer. 
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9.4 Conexões LAN 

As conexões na rede local podem ser iniciadas alternativamente através do endereço IP (ou do 
nome do computador). Por isso, você tem de configurar o TeamViewer para aceitar conexões LAN 
recebidas. 

Como ativar as Conexões LAN recebidas: 

1. Clique em Extras | Opções | Geral  

2. Para Conexões LAN recebidas selecione a opção aceitar a partir do menu suspenso. 

9.4.1 Como conectar a um parceiro 

Esta parte descreve em etapas simples como estabelecer uma conexão LAN entre versões 
completas do TeamViewer (O TeamViewer QuickSupport não suporta esta função). 

Como estabelecer uma conexão LAN: 

1. Inicie o TeamViewer. 

2. Peça a seu parceiro para também iniciar o TeamViewer. 

3. Peça a seu parceiro o respectivo endereço IP e a senha. 

4. Selecione o modo de conexão desejado (Suporte remoto, Apresentação, Transferência de 
arquivo, VPN) e insira o endereço IP de seu parceiro no campo ID na seção Criar uma 
sessão. 

5. Clique em Conexão ao parceiro. 

→ A caixa de diálogo Autenticação do TeamViewer será exibida. 

6. Digite a senha do computador remoto. 

→ Você está conectado ao computador de seu parceiro. 

 
Observação: Observe que, no caso especial de conexões diretas em sua própria LAN nenhum de 
nossos servidores estará envolvido. Por isso, será utilizada uma criptografia simétrica normal sem 
Chave Pública/Privada. 
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10 Opções 

10.1 Categoria Geral  

A categoria Geral inclui as configurações mais usadas: 

Opções importantes para trabalhar com o TeamViewer 

 Seu nome de contato 
Insira aqui seu nome ou nome da empresa. Este texto é exibido na barra de título da janela 
do controle remoto e na janela de bate-papo de seu parceiro. 

 Iniciar o TeamViewer com Windows® 
O TeamViewer inicia automaticamente com o Windows®, sendo desse modo executado 
diretamente após o início do Windows® e antes do login do Windows®. 

 Minimizar para o menu de bandeja 
Minimiza o TeamViewer para a bandeja do sistema (área de informações da barra de 
tarefas) em vez de para a barra de tarefas. O TeamViewer pode então ser desligado com 
um clique com o botão direito no ícone da bandeja do sistema. 

Configurações de rede 

 Configurações de Proxy... 
Abre a caixa de diálogo Configurações de Proxy. 
(ver  10.1.1 Caixa de diálogo Configurações de Proxy

Conexões em rede local (através de endereço IP) 

) 

 Conexão LAN recebida desativada 
Não são permitidas conexões LAN. 

 Conexões LAN recebidas aceitas 
Aceita conexões LAN recebidas na porta 5938 (ver  9.4 Conexões LAN

 Conexão LAN recebida aceita exclusivamente 
O computador não estabelecerá uma conexão à rede do TeamViewer e está somente 
disponível através do respectivo endereço IP. 

) 

 

A categoria Geral lhe permite realizar as 
definições mais básicas. 
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10.1.1 Caixa de diálogo Configurações de Proxy 

Na maioria dos casos a configuração padrão (use as configurações de proxy do navegador) será 
adequada. Você pode usar configurações personalizadas, por exemplo, caso não tenha configurado 
as configurações de proxy em seu navegador. 

 Sem proxy 
Use esta definição se estiver conectado diretamente à Internet. 

 Usar configurações do Proxy do navegador 
Use esta definição se estiver atrás de um servidor proxy e se as configurações de proxy já 
estiverem configuradas em seu navegador (Internet Explorer ou Firefox ). 

 Usar proxy manual 
Use esta definição para inserir manualmente suas configurações de proxy. 

 

Na caixa de diálogo Configurações de Proxy você pode 
configurar o acesso à Internet se possuir um servidor 
proxy. 
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10.2 Categoria Segurança 

Nesta categoria você pode alterar todas as configurações relacionadas com a segurança. 

Senha permanente para acesso não supervisionado 

 Senha 
Se digitar (e confirmar) uma senha fixa aqui, você pode usá-la em vez das senhas 
aleatórias geradas dinamicamente para aceder ao seu computador. 

Iniciar sessão no Windows 

Neste menu suspenso você pode determinar se os usuários remotos podem iniciar a sessão no 
computador local usando suas credenciais do Windows. 

 Não permitido 
Configuração padrão. Só é possível efetuar uma autenticação com a senha do 
TeamViewer. 

 Só permitido a administradores 
Os administradores do Windows podem iniciar a sessão com as respectivas credenciais de 
administrador. 

 Permitido a todos os usuários 
Todos os usuários do computador podem iniciar a sessão com as respectivas credenciais 
de usuário. 

Grau de segurança da senha para acesso espontâneo 

Selecione o nível de segurança (ou seja, complexidade) da senha gerada automaticamente em cada 
início do aplicativo. 

 Padrão 
O TeamViewer gera uma senha numérica de 4 dígitos. 

 Seguro 
O TeamViewer gera uma senha alfanumérica de 6 dígitos. 

 Muito seguro 
O TeamViewer gera uma senha alfanumérica de 10 dígitos com caracteres especiais. 

 Desativado 
O TeamViewer não gera quaisquer senhas da sessão. 
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Observação: Se desativar a senha da sessão e não tiver definido uma senha fixa na categoria 
Segurança, você não poderá conectar ao computador. 
 
Observação: Se você ativou a opção Iniciar o TeamViewer com Windows, a senha da sessão será 
definida para Seguro por padrão. 
 
Observação: Se você ativou a opção Iniciar sessão no Windows, a segurança de seu computador 
depende diretamente do grau de segurança (complexidade) de sua senha do Windows. 
 

Certifique-se de que usa somente senhas seguras do Windows! 
 

 

Regras de conexão a este computador 

 Lista negra e branca 
Abre a caixa de diálogo lista negra e branca. Nesta caixa de diálogo você pode digitar 
explicitamente as IDs com acesso concedido ao computador local (lista branca) ou as IDs 
com acesso negado ao computador local (lista negra). 

 
Na caixa de diálogo Lista negra e branca você pode 
explicitamente permitir ou negar o acesso para IDs específicas 

 

 
Observação: Observe que, ao configurar uma lista negra ou branca você corre o risco de se 
bloquear! Se, por exemplo, você substituir seu computador de suporte remoto, o novo computador 
terá uma nova ID. Somente utilize esta função se for possível aceder ao computador localmente e 
quando necessário ou se for possível inserir múltiplas IDs em sua lista branca. 
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Controle de Acesso 

 Acesso completo 
Esta opção permite o acesso imediato a todas as funções de seu computador. 

 Confirmar todos 
Inicialmente, você só pode observar a área de trabalho do computador remoto. Para mais 
ações necessita do consentimento de seu parceiro conectado. 

 Ver e apresentar 
Você pode observar a área de trabalho do computador remoto mas não pode operar nesta. 

 Configurações personalizadas 
O botão Configuração lhe oferece a possibilidade de definir configurações individuais e, 
assim, desativar completamente recursos diferentes, para permitir após confirmação ou 
permitir desde o início da sessão. 

 Não permitir conexões de saída 
Não são permitidas conexões de saída. 

Ver também  5.6 Controle de Acess  para saber quais os recursos que você pode ativar! o

 

Na categoria Segurança você pode alterar 
todas as configurações relacionadas com a 
segurança. 
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10.3 Categoria Controle remoto 

A categoria Controle Remoto proporciona configurações para o modo de suporte remoto do 
TeamViewer. As configurações nesta caixa de diálogo têm impacto sobre todas as sessões de 
suporte remoto. 

Visualizar 

 Seleção automática da qualidade 

 Qualidade 
Você pode escolher entre: 

 Otimizar velocidade  
(configuração padrão - melhor velocidade possível com qualidade aceitável)  

 Otimizar qualidade 

 Configurações personalizadas 

Se você selecionar Configurações personalizadas o botão Configurações personalizadas... torna-se 
ativo. Através deste botão você pode abrir a caixa de diálogo Configurações personalizadas 
(ver  10.3.1 Caixa de diálogo Configurações personalizadas

 Remover o papel de parede remoto 
Remove o plano de fundo da área de trabalho remota durante a sessão.  

). 

 Mostrar cursor de seu parceiro 
Exibe o movimento do cursor do mouse de seu parceiro. 

Gravação da sessão 

 Grave automaticamente as sessões de controle remoto 
A gravação da sessão inicia automaticamente quando a conexão é estabelecida. Você pode 
especificar em que diretório as gravações deverão ser salvas. 

Regras de acesso a este computador 

 Controle de Acesso 

Permite configurar o nível de acesso que seus parceiros possuem em seu computador. 

 Acesso completo 
Esta opção permite o acesso imediato a todas as funções de seu computador. 

 Confirmar todos 
Inicialmente, você só pode observar a área de trabalho do computador remoto. Para 
mais ações necessita do consentimento de seu parceiro conectado. 

 Ver e apresentar 
Você pode observar a área de trabalho do computador remoto mas não pode operar 
nesta. 
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 Configurações personalizadas 
O botão Configuração lhe oferece a possibilidade de definir configurações individuais 
e, assim, desativar completamente recursos diferentes, para permitir após 
confirmação ou permitir desde o início da sessão. 

 Não permitir conexões de saída 
Não são permitidas conexões de saída. 

Ver também  5.6 Controle de Acess  para saber quais os recursos que você pode ativar! o

 

Na categoria Controle remoto você pode 
predefinir as configurações para a sessão 
remota. 

 

Na caixa de diálogo dos detalhes do Controle de Acesso 
você pode  
definir configurações para a sessão seguinte. 
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10.3.1 Caixa de diálogo Configurações personalizadas 

A caixa de diálogo Configurações personalizadas só está disponível se selecionar Configurações 
personalizadas no menu suspenso Qualidade das configurações de exibição e pressionar o botão 
Configurações personalizadas... Aqui você pode especificar suas configurações personalizadas.  

 Cores 
Você pode definir a intensidade de cor que deverá ser transferida. Mais cores necessitam 
de maior largura de banda, assim, você pode aumentar o desempenho escolhendo menos 
cores. 

 Qualidade 
Aqui você pode definir o nível de qualidade. É usada uma compactação com perdas para 
reduzir o tráfego de dados quando você move o controle deslizante para a esquerda.  Este 
controle deslizante só estará ativo se você definir o controle deslizante da cor para Alta ou 
Cor real. 

 Melhorar a compatibilidade da aplicação 
Aumenta a compatibilidade com aplicativos do Windows® mais antigos à custa de um 
desempenho mais fraco. 

 Desativar Aero Glass no Windows®Vista 
Desativa o Aero Glass nos computadores remotos com Windows® Vista para melhorar o 
desempenho. 

 

Nesta caixa de diálogo você pode definir as 
configurações de qualidade. 
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10.4 Categoria Apresentação 

A guia Apresentação proporciona configurações para o modo Apresentação TeamViewer. As 
configurações nesta caixa de diálogo têm impacto sobre todas as sessões de apresentação. 

Visualizar 

 Qualidade 
Permite a escolha entre: 

 Seleção automática da qualidade 

 Otimizar velocidade  

 Otimizar qualidade 
(padrão - controla automaticamente a qualidade, dependendo do desempenho da 
conexão estabelecida) 

 Configurações personalizadas 

Quando você seleciona Configurações personalizadas o botão Configurações personalizadas... 
torna-se ativo. Com este botão você pode abrir a caixa de diálogo Configurações personalizadas. 
Ver  10.3.1 Caixa de diálogo Configurações personalizadas

 Remover o próprio papel de parede 
Remove o papel de parede do computador local durante a sessão. 

. 

Regras de conexão para apresentações 

 Permitir apresentações 
Esta opção permite acessar a apresentações normalmente proibidas. 

 É possível trocar a direção 
Se ativada, a direção pode ser alterada durante uma apresentação para que possa visualizar 
o computador remoto. 

 Permitir ao parceiro interagir 
Se ativada, a entrada no computador remoto pode ser ativada durante a apresentação. O 
parceiro conectado é então habilitado para operar em seu computador de apresentações. 

Opções de inicialização 

 Mostrar tela inteira na inicialização 
Exibirá a área de trabalho inteira. 

 Utilize a seleção de aplicações para desbloquear janelas durante a sessão 
 6.3 Ações no Painel de Controle da Apresentação  
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Nesta categoria você pode definir algumas 
regras gerais para suas apresentações 
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10.5 Categoria Lista de parceiros 

A partir da versão 4.1 você pode gerenciar sua conta TeamViewer nesta guia e efetuar algumas 
configurações adicionais da sua lista de parceiros. 

As configurações mais importantes da sua conta TeamViewer podem ser alternativamente 
gerenciadas através de um navegador da Web. 

Como abrir o gerenciamento da conta TeamViewer em seu navegador da Web: 

1. Abra o site http://login.teamviewer.com em seu navegador da Web. 

2. Digite o nome de usuário e senha de sua conta TeamViewer e clique em Iniciar sessão. 

→ A interface do Web Connector e sua lista de parceiros serão carregadas. 

3. Clique em Editar perfil. 

→ Será exibida uma janela com as configurações de sua conta. 

 

O gerenciamento da conta pode ser 
acessado em qualquer lugar através de um 
navegador, mesmo que o TeamViewer não 
esteja instalado. 

Como abrir o gerenciamento da conta TeamViewer no TeamViewer: 

1. Inicie a versão completa do TeamViewer. 

2. Clique no menu Extras | Opções. 

3. Vá para a categoria Lista de parceiros. 

→ As configurações de sua conta TeamViewer e sua lista de parceiros serão exibidas. 

  

http://login.teamviewer.com/�
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O gerenciamento da conta no 
TeamViewer proporciona opções 
adicionais. 

Estão disponíveis as seguintes configurações: 

Configurações locais 

 Parceiros indisponíveis em um grupo separado 
organiza todos os parceiros indisponíveis em um grupo (chamado Offline) 

 Mostrar se chegou uma nova mensagem 
Informa com mensagens curtas sobre a recepção de mensagens instantâneas de um 
parceiro 

 Mostrar se um parceiro iniciou uma sessão 
Informa quando um parceiro iniciou a sessão na respectiva conta TeamViewer. 

 Mostrar lista de parceiros na inicialização 
Mostra a lista de parceiros além da tela principal quando você inicia o TeamViewer. 

Configurações para a conta 

 Mostrar nome 
Digite um nome pelo qual seus parceiros o reconheceriam durante uma sessão. 

 E-mail 
Edite este campo para alterar seu endereço de e-mail. 

 Nova senha 
Edite este campo para alterar a senha de sua conta TeamViewer. 

 Licença ativada 
Se possuir uma licença Premium ou Corporate, você pode atribuí-la à sua conta 
TeamViewer. Para o fazer, clique no link Ativar licença e digite sua chave de licença. 
Depois, clique no botão Ativar licença. Mesmo em um TeamViewer não licenciado sua 
licença estará ativa, desde que tenha a sessão iniciada em sua conta TeamViewer. 
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 Somente meus parceiros listados podem ver meu status online ... 
Se selecionou esta opção então somente os parceiros que se encontram em sua lista 
podem ver que você está online e somente eles lhe podem enviar mensagens instantâneas. 

 Configurar lista negra de contas 
Aqui você pode manter uma lista negra dos nomes de usuário de outros usuários. Se 
adicionar um nome de usuário você jamais será exibido como online para este usuário 
nem receberá quaisquer mensagens deste. 

 Eliminar conta (somente disponível no navegador da Web) 
Clique em Eliminar conta para eliminar sua conta definitivamente. Será perguntado mais 
uma vez se tem certeza de que deseja eliminar sua conta. Observe que, ao eliminar sua 
conta TeamViewer sua lista de parceiros será eliminada de forma irreversível. 

 Senha atual (somente necessário no navegador da Web) 
Digite sua senha atual para confirmar as alterações. 

 
Observação: Todas as configurações que realizar na seção Configurações locais afetam apenas o 
computador com o qual está trabalhando (ou as configurações do Web Connector). As 
configurações na seção Configurações para a conta são armazenadas centralmente e aplicam-se a 
qualquer computador assim que iniciar a sessão em sua conta TeamViewer. 

Observação: A lista negra nesta guia destina-se apenas a funções da lista de parceiros. Se desejar 
evitar conexões de IDs do TeamViewer específicas, use a função Lista negra e branca na guia 
Segurança (ver  10.2 Categoria Segurança

  

) 
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10.6 Categoria Áudio 

Nesta categoria você pode alterar e testar as configurações de suas conexões VoIP. 

 

Para mais detalhes, consulte o parágrafo  8.1 Transmissão de áudio

  

. 
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10.7 Categoria Vídeo 

Nesta categoria você pode selecionar uma webcam, alterar suas configurações e testar as 
alterações. 

 

Para mais detalhes, consulte o parágrafo  8.2 Transmissão de Vídeo

  

. 
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10.8 Categoria Convite personalizado 

A guia Convite personalizado lhe fornece a possibilidade de convidar seu parceiro de negócios 
rápida e facilmente por e-mail para uma sessão de suporte remoto. 

 Assunto 
Aqui você pode alterar o título do assunto de seu e-mail de convite.  

 Mensagem de convite 
Aqui você pode definir individualmente a mensagem padrão de seu e-mail de convite. 
Após confirmação com o botão Convite a um teste, o e-mail de convite será gerado em seu 
aplicativo de e-mail. Você pode então enviar o e-mail diretamente a partir deste aplicativo. 
Clicando em Reset o e-mail de convite padrão será restaurado. 

 

Na categoria Convite personalizado 
você pode criar um e-mail de 
convite individual. 
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10.9  Categoria Avançado 

Na categoria Avançado você pode configurar definições avançadas do seu aplicativo TeamViewer. 

Definições avançadas gerais: 

 Idioma de visualização 
Permite selecionar o idioma de visualização que será usado pelo TeamViewer. 

 Botão QuickConnect 
Abre a caixa de diálogo Configurar ConexãoRápida se você clicar em Configurar... 
(ver  10.9.1 Caixa de diálogo Configurar ConexãoRápida

 Desligamento do TeamViewer 
Os usuários sem privilégios de administrador não poderão fechar o aplicativo. 

) 

 Não revelar o status online para esta ID 
Se ativada, este computador aparecerá como offline em qualquer lista de parceiros. 

Arquivos de registro 

 Permitir acesso 
Se ativada, o TeamViewer grava todos os erros e eventos em um arquivo de registro. 

 Ativar login de conexão 
Se ativada, o TeamViewer grava as informações de todas as conexões de saída em um 
arquivo de registro. Esta opção tem de ser ativada quando você estiver a usar o 
TeamViewer Manager. 
Você pode abrir a pasta do arquivo de registro clicando em Extras no menu principal do 
TeamViewer e depois clicando em Abrir arquivos de registro. 

Opções avançadas de conexão a outros computadores 

 Ativar tela preta se a entrada do parceiro estiver desativada 
Se você desativar a entrada de seu parceiro, a tela do computador remoto também é 
desativada. 

 Salvar temporariamente as senhas de conexão 
As senhas da sessão serão salvas por padrão para permitir o reinício imediato da conexão. 
Após o desligamento do TeamViewer as senhas já não são salvas. Através desta opção você 
pode evitar completamente o salvamento de senhas. 

 Minimizar automaticamente o painel local do TeamViewer 
O painel de controle do TeamViewer será minimizado automaticamente após o uso. 

 Ignorar mistura Alfa neste computador. 
As janelas semitransparentes são apresentadas como janelas comuns. 
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Definições de rede avançadas 

 Permitir otimização de desempenho DirectIn 
Quando esta caixa de seleção está ativada, o TeamViewer tenta configurar o 
encaminhamento de porta para as portas 5938 e 80 em routers compatíveis com UPNP 
(ver TeamViewer DirectIn verificar). 

 TeamViewer DirectIn verificar 
Abre uma caixa de diálogo onde a disponibilidade do TeamViewer é verificada. Não é 
necessário abrir as portas DirectIn 80 e 5938, no entanto, o TeamViewer pode usar estas 
portas, se disponíveis, para estabelecer conexões mais rápidas. 

 Servidor do TeamViewer 
Abre a caixa de diálogo Servidor do TeamViewer 
(ver 10.9.2 Caixa de diálogo Servidor do TeamViewer

 Instalar VPN 
Através do botão Instalar VPN você pode instalar o driver VPN necessário para estabelecer 
conexões VPN. O mesmo botão pode ser usado para desinstalar o driver VPN novamente. 

). 

 Utilizar UDP (recomendado) 
O TeamViewer tenta estabelecer conexões UDP rápidas. Só deverá desativar esta função 
quando ocorrerem regularmente interrupções na conexão. 

Opções TeamViewer 

 A troca requer direitos de administrador neste computador 
Quando esta caixa de seleção é selecionada a guia Segurança e as Opções de inicialização 
na guia geral estão somente disponíveis para usuários com direitos de administrador do 
Windows®. 

 Exportar opções para um arquivo *.reg 
Exporta as opções a partir das categorias selecionadas para um arquivo *.reg na pasta 
designada. 

 Importar opções de um arquivo *.reg 
Importa todas as opções a partir do arquivo *.reg selecionado. 

 Exportar definições para o TeamViewer Portable 
Exporta as definições do TeamViewer Portable para um arquivo *.ini. No pacote de 
download estão disponíveis informações adicionais sobre como importar as definições 
para o TeamViewer Portable. 
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Nas opções avançadas encontra as 
definições para usuários mais 
experientes. 
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10.9.1 Caixa de diálogo Configurar ConexãoRápida 

Nesta caixa de diálogo você pode alterar várias definições do botão QuickConnect 
(ver  5.3 Conectando através do QuickConnect

 Mostrar botão QuickConnect 
Ativa/desativa o botão QuickConnect em todos os aplicativos 

) 

 Desativar para um aplicativo específico 
Adiciona o nome do processo de um aplicativo do qual deseja remover o botão 
QuickConnect. Para reverter essa definição basta remover o nome do processo da lista. 

 Alterar a posição do botão QuickConnect 
Altera a posição do botão QuickConnect em todos os aplicativos. 

 

Abra esta caixa de diálogo para configurar a 
ConexãoRápida de acordo com seus requisitos 
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10.9.2 Caixa de diálogo Servidor do TeamViewer 

Nesta caixa de diálogo você pode definir um servidor específico. 

 

Na janela Servidor de origem você pode inserir as 
informações 
necessárias para a conexão ao seu próprio servidor do 
TeamViewer. 

 
Atenção: Insira somente um servidor aqui se a equipe de suporte do TeamViewer o solicitar! 
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10.10 Opções do QuickSupport 

Na janela Opções do QuickSupport você pode definir as configurações do módulo TeamViewer 
QuickSupport. 

Pode aceder a esta caixa de diálogo clicando no ícone de ferramenta no canto superior direito da 
tela do TeamViewer QuickSupport. Na categoria Geral você tem as seguintes opções disponíveis: 

Opções importantes para trabalhar com o TeamViewer 

 Permitir acesso 
Se ativada, o TeamViewer QuickSupport grava para um registro de eventos. Este registro 
pode ser útil ao pesquisar erros em casos de suporte. 

 Abrir os arquivos de registro 
Abre a pasta na qual o arquivo de registro está armazenado. 

Configurações de rede 

 Configuração de Proxy 
Consulte o capítulo  10.1.1 Caixa de diálogo Configurações de Proxy

Para as opções das categorias Áudio e Vídeo consulte os capítulos 

. 

 8.1.1 Opções de áudio e  8.2.1 Opções de vídeo

 

. 

 

A caixa de diálogo opções do QuickSupport 
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