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1. Introdução
O ESET Parental Control para Android protege as crianças de ameaças em smartphones e tablets. O aplicativo por si é
um aplicativo Android autônomo totalmente integrado com o portal My Eset para que os pais possam monitorar e
ajustar a atividade online de suas crianças a partir de qualquer navegador da web ao entrar em sua conta My ESET.
Filtragens da web baseadas em categorias restringem o acesso ao conteúdo da web inadequado pelas crianças. O
aplicativo de Parental Control não foi feito para ser usado por crianças, ele é projetado para permitir uma
comunicação flexível e responsiva: as crianças têm a opção de solicitar acesso ao conteúdo e aos aplicativos que
quiserem. Os pais podem monitorar sua atividade e responder a essas solicitações seja no Portal dos Pais ou a partir
do seu dispositivo Android (desde que eles tenham o ESET Parental Control instalado também).
Os recursos do aplicativo incluem:
Bloqueio de Aplicativo - Bloqueio - Oferece maior paz de espírito para os pais, mostrando aplicativos adequados
para suas crianças com base em seu grupo etário. Aplicativos inadequados para a idade podem ser bloqueados
automaticamente.
Bloqueio de Aplicativo - Limites de tempo - Jogar, compartilhar coisas com seus amigos e melhorar suas
habilidades on-line são atividades importantes para as crianças, mas outras atividades familiares são igualmente
importantes. Este recurso permite que você defina limites de tempo diários para os aplicativos selecionados.
Proteção da Web - Permite que as crianças explorem a Web sem acesso a conteúdo inadequado. É preciso apenas
inserir a idade da criança, e categorias como jogos de azar e pornografia são bloqueados automaticamente.
Localizador de criança - Mostra a localização do dispositivo da criança sempre que você quiser, reduzindo a
ansiedade sobre sua localização se eles esquecerem de mandar uma mensagem de texto ou ligar. A localização
em um dispositivo móvel é obtida primeiramente do GPS. Se não houverem dados GPS disponíveis, é possível
detectar a localização aproximada através da rede Wi-Fi ou GSM.
Assistente de instalação Criança/Pai - Ajuda a configurar o ESET Parental Control em alguns passos rápidos.
Portal dos pais (parentalcontrol.eset.com) - Permite que você faça login na conta My Eset para acessar estatísticas
e configurações dos dispositivos de seus filhos de forma conveniente a partir do seu computador, tablet ou
smartphone. A partir do Portal dos pais é possível gerenciar as regras, exibir relatórios, descobrir sobre possíveis
problemas de otimização nos dispositivos das crianças ou localizá-los.
Mensagens dos pais - uma mensagem de texto que bloqueia a tela até que a criança leia.

1.1 Requisitos mínimos do sistema
Para instalar o ESET Parental Control, seu dispositivo Android deve atender aos requisitos mínimos do sistema a
seguir:
Sistema operacional: Android 4 (Ice Cream Sandwich) ou posterior
RAM interno: 512 MB ou mais
Resolução da tela de toque: 320x480px
Processador: Arquitetura ARM Core - ARMv7 conjunto de instrução ou superior, x86 Intel Atom, 500 MHz ou mais
Espaço de armazenamento livre: aproximadamente 20 MB
Conexão com a Internet
Mensagem de texto
Serviços do Google Play
OBSERVAÇÃO: Não é compatível com dispositivos com root.
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2. Instalação
Instruções detalhadas sobre como instalar o produto podem ser encontradas neste artigo da Base de Conhecimento:
http://support.eset.com/kb5556/
O ESET Parental Control pode ser baixado através de dois canais de distribuição:
Site da Eset - arquivo de instalação disponível em eset.com. Este aplicativo esta sendo atualizado pelo sistema de
atualização de verificação de versão do ESET.
Google Play - disponível no Google Play store. Este aplicativo recebe atualizações através do Google Play.
Também é possível enviar um link para o instalador do aplicativo a partir de parentalcontrol.eset.com depois de
fazer login na sua conta.

2.1 Download do site da ESET
Faça o download do ESET Parental Control ao escanear o código QR abaixo usando seu dispositivo móvel e um
aplicativo de leitura de QR:

Alternativamente, é possível fazer download do arquivo ESET Parental Control de instalação do APK do site da ESET:
1. Faça download do arquivo de instalação a partir do site da ESET.
2. Abra o arquivo a partir da área de notificação do Android ou localize-o usando um aplicativo gerenciador de
navegação de arquivos. Normalmente o arquivo é salvo na pasta de Downloads.
3. Certifique-se de que os aplicativos de Fontes desconhecidas são permitidos no seu dispositivo. Para isso, toque
no ícone do Iniciador na tela inicial do Android ou vá para Página inicial > Menu e toque em Configurações >
Segurança. A opção Fontes desconhecidas deve estar ativada.
4. Depois de abrir o arquivo, toque em Instalar.
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2.2 Download do Google Play
Abra o aplicativo do Google Play Store no seu dispositivo Android e faça uma busca por ESET Parental Control (ou
apenas ESET).
Alternativamente, é possível fazer download do programa usando o link abaixo ou ao escanear o código QR usando
seu dispositivo móvel e um aplicativo de leitura de QR:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental

2.3 Instalação - assistente inicial
Assim que o aplicativo estiver instalado no seu dispositivo, siga os avisos do assistente inicial. A primeira vez que
abrir o ESET Parental Control, você será solicitado a selecionar seu idioma, dar o Consentimento do usuário e
fornecer credenciais para o portal my.eset.com. Para fazer isso, siga as instruções passo a passo abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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Selecione o idioma que você deseja usar no ESET Parental Control.
Toque em Aceitar para concordar com o Acordo de licença de usuário final.
Toque em Aceitar para aceitar o Consentimento do usuário.
Crie um novo perfil ou entre em sua conta My Eset.
Selecione Criança ou Pai dependendo de quem vai usar este dispositivo. Se você não tiver um dispositivo
Android ou preferir usar seu navegador da web, as mesmas ferramentas e configurações encontradas no
aplicativo estão disponíveis no portal My Eset.
Crie um perfil de criança ao informar o nome, sexo e data de nascimento da criança.
Defina seu PIN dos Pais. O PIN de quatro dígitos é usado para acessar as configurações dos pais no dispositivo de
uma criança, portanto sugerimos que use uma senha forte.
Toque em AVANÇAR e em Parental Control para Ativar o monitoramento de aplicativos.
Proteção contra Desinstalação restringe a capacidade das crianças de desinstalarem o ESET Parental Control.
Toque em AVANÇAR e em Ativar na solicitação de Administrador do dispositivo.

3. Desinstalação
O ESET Parental Control pode ser desinstalado usando o Assistente de desinstalação disponível no Modo dos pais no
menu principal do programa, em Configurações > Desinstalar.
Alternativamente, você pode desinstalar o produto manualmente, seguindo estas etapas:
1. Toque no ícone do iniciador na tela inicial do Android (ou vá para Início > Menu) e toque em Configurações >
Segurança > Administradores do dispositivo. Desmarque Parental Control, digite o PIN dos pais e toque em
Desativar.
2. Volte para as Configurações e toque em Gerenciar aplicativos > Parental Control, digite o PIN dos Pais e toque
em Desinstalar.
Instruções detalhadas sobre como desinstalar o produto podem ser encontradas neste artigo da Base de
Conhecimento:
http://support.eset.com/kb5557/

4. Ativação do produto
ESET Parental Control pode ser usado em três modos:
Gratuito - recursos básicos livres para uso por tempo ilimitado
Avaliação - recursos premium ativados por um período limitado (por padrão, 30 dias)
Premium - recursos premium ativados até a licença expirar
Os recursos a seguir estão disponíveis na versão Gratuita ou Premium do ESET Parental Control:
Funcionalidade

Gratuito

Avaliação/Premium

Filtragem de Proteção da Web
Monitoramento de Proteção da Web Até 7 dias, apenas 3 a 5 domínios
Bloqueio de Aplicativo - editor
manual
Categorização automática de
aplicativo
Bloqueio de Aplicativo - orçamento
de tempo
Bloqueio de Aplicativo - restrições de
tempo
Localizador de criança
Proteção da Web - relatório

Relatórios por até 7 dias

Relatórios por até 30 dias

Bloqueio de Aplicativo - relatórios

Relatórios por até 7 dias

Relatórios por até 30 dias

Alertas por email
Mensagem dos pais
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Para ativar o ESET Parental Control no seu dispositivo Android, abra o menu principal do ESET Parental Control e
toque em Licença.
Chave de licença - uma sequência exclusiva no formato XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX or XXXX-XXXXXXXX que é
usada para identificação do proprietário da licença e para ativação da licença. Você encontrará a Chave de licença
no email recebido depois da compra ou no cartão de licença se você tiver comprado o ESET Parental Control como
um produto na caixa.
Comprar - use esta opção se você não tiver uma licença e gostaria de comprar uma através do site do Google Play
ou ESET.

5. Regras
A tela de Regras permite que você ative, desative ou configure os dois recursos principais do programa, que são o
Bloqueio de Aplicativo e Proteção da Web:
Proteção da Web
Bloqueio de Aplicativo
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5.1 Proteção da Web
A proteção da web permite que as crianças explorem a web de forma amigável. Informe a idade da criança para que
o ESET Parental Control defina automaticamente quais categorias estão disponíveis. Por exemplo, conteúdos de
jogos de azar e pornografia estão bloqueados por padrão.
Existem três opções pré-definidas com base na idade da criança. Cada opção marca várias categorias de sites como
adequadas ou inadequadas. Os pais também podem modificar essas configurações e permitir ou rejeitar o acesso a
qualquer categoria listada. A configuração inicial é feita com base na idade de uma criança selecionada.

Se a criança estiver visitando uma página da web proibida, ela pode pedir permissão para acessar o conteúdo.
Quando um dos pais dá uma permissão, é criada automaticamente uma exceção na Proteção da Web. Exceções para
sites específicos também podem ser criadas através de Relatórios, da Proteção da Web que podem ser acessados na
guia Relatórios ou navegando nos emails de histórico enviados aos pais.
Para ativar a Proteção da Web:
1.
2.
3.
4.

Abra o aplicativo ESET Parental Control ou faça login em parentalcontrol.eset.com
Selecione a criança para a qual deseja ativar a Proteção da Web.
Na janela Proteção da Web, clique em Alterar regras.
Selecione Bloquear acesso a sites inadequados.

OBSERVAÇÃO: Se você desativar o bloqueio da web mas manter a Proteção da Web ativada, o monitoramento da
web continuará ativo.
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5.2 Bloqueio de Aplicativo
Com o Bloqueio de Aplicativo, os pais podem controlar quais aplicativos uma criança pode usar e por quanto tempo.
Uma lista de aplicativos é baixada do dispositivo móvel da criança. É possível selecionar até cinco faixas etárias prédefinidas com valores padrão para conteúdo bloqueado e permitido, ou personalizar as configurações de acordo
com sua preferência.
Bloqueio - Oferece mais paz de espírito para os mais, exibindo apenas os aplicativos adequados para crianças com
base na faixa etária. Aplicativos inadequados para a idade podem ser bloqueados automaticamente.
Limites de tempo - Jogar, compartilhar coisas com seus amigos e melhorar suas habilidades on-line são atividades
importantes para as crianças, mas outras atividades familiares são igualmente importantes. Este recurso permite
que você defina limites de tempo diários para os aplicativos selecionados.
Existem três formas de marcar os aplicativos:
Adequado (polegar para cima verde) - esses aplicativos são sempre permitidos e as crianças podem usá-los a
qualquer momento
Inadequado (polegar para baixo vermelho) - esses aplicativos são sempre bloqueados e o acesso a eles é
proibido
Jogos e diversão (controlador azul) - esses aplicativos são adequados e os filhos podem usá-los, mas os pais
podem definir um limite de tempo para o uso
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Limites de tempo para Jogos e diversão são uma parte do Bloqueio de Aplicativo que define um limite de tempo
para o uso de aplicativos marcados como Jogos e diversão. Os pais podem permitir que uma criança jogue por um
período de tempo limitado no dispositivo móvel. Um limite de tempo diferente pode ser definido para dias com ou
sem aulas, ou específico para certas horas durante o dia.
Para ativar o Bloqueio de Aplicativo e Limites de tempo para Jogos e diversão:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abra o ESET Parental Control ou faça login no parentalcontrol.eset.com.
Selecione uma criança.
Na janela Bloqueio de Aplicativo, toque em Alterar regras.
Selecione Bloquear aplicativos inadequados e depois selecione uma faixa etária.
Toque em Salvar.
Abra os Limites de tempo para Jogos e diversão.
Selecione a caixa de marcação ao lado de Limite de jogos e diversão se quiser definir um limite de tempo
específico.
8. Ajuste a quantidade de tempo permitido para dias com aula e dias sem aula.
9. Em Restrições de tempo, selecione Bloquear jogos e diversão em horas específicas.
10.Selecione os quadrados de acordo com o tempo que você deseja bloquear Jogos e diversão.

OBSERVAÇÃO: Se você desativar o bloqueio de aplicativo mas manter o Bloqueio de aplicativo ativar, o
monitoramento de aplicativos continuará ativo.
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6. Relatórios
Na seção Relatórios, um pai pode ver todas as Visitas a sites adequados e inadequados assim como Sites
bloqueados. Cada categoria pode ser bloqueada ou desbloqueada a partir do relatório.
Relatórios para o Bloqueio de Aplicativo podem ser acessados na guia Relatórios, ou através da página principal
onde um gráfico de torta exibe um relatório de Aplicativos usados nos últimos 7 dias. Relatórios do Bloqueio de
Aplicativo mostram os Aplicativos mais usados, a lista de aplicativos que foram usados e por quanto tempo. Se
necessário, os pais podem bloquear ou permitir esses aplicativos ou categorizá-los como Jogos e Diversão, o que
define um limite de tempo para seu uso.
O Mapa de foco de uso mostra o uso geral de um dispositivo por dias, assim como as estatísticas de Jogos e diversão,
que mostram em quais dias uma criança estava jogando e usando um aplicativo com limitação de tempo marcado
como Jogos e diversão.
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7. Dispositivos
Esta seção oferece uma visão geral dos dispositivos móveis gerenciados pelo ESET Parental Control e uma lista de
problemas em potencial que podem impedir que os dispositivos estejam em sua configuração ideal.
O ESET Parental Control fará um alerta em relação aos seguintes problemas de otimização:
Ative o uso de satélites GPS para permitir que o ESET Parental Control determine a localização do dispositivo com
mais precisão.
É possível ativar o uso de satélites GPS nas configurações do Android > Acesso de localização ao selecionar
Satélites GPS.
Ativar os serviços de localização do Google para permitir que o ESET Parental Control determine a localização do
dispositivo com mais precisão.
Para ativar o uso dos Serviços de localização, vá para Configurações Android > Acesso de localização. Selecione
Localização de Wi-Fi e rede móvel.
Ative a conectividade de dados móveis para ver a atividade de seu filho em my.eset.com, mesmo se o dispositivo
não estiver conectado via Wi-Fi.
Para permitir a conexão de móveis, vá para configurações do Android > Redes móveis e selecione Dados ativados.
Ative a sincronização de tempo para se certificar de que seu filho não pode manipular o tempo permitido para
jogos.
Para ativar o uso do tempo fornecido pela rede, vá para configurações Android > Data e hora e selecione Data e
hora automático.

8. Configurações
Geral - veja a seção de Configurações gerais
Alertas - veja a seção de Alertas
Solicitações - veja a seção de Solicitações
Ofertas especiais - ative esta opção para receber ofertas especiais da ESET
Idioma - por padrão, o ESET Parental Control é instalado no idioma definido em seu dispositivo como local do
sistema (nas configurações de idioma e teclado do sistema operacional Android). Para alterar o idioma da
interface de usuário do aplicativo, toque em Idioma e selecione o idioma desejado
Desinstalar - executa o assistente de Desinstalação para remover o ESET Parental Control do dispositivo

8.1 Geral
PIN dos Pais - o PIN dos Pais de quatro dígitos protege as configurações do aplicativo no dispositivo de uma
criança. Ele também impede que a criança desinstale o ESET Parental Control.
Números de telefone dos pais - mensagens dos pais só podem ser enviadas a partir de números de telefone
salvos nesta lista.
Mensagens dos pais - quando esta opção está ativada, os pais podem mandar uma mensagem de texto que
bloqueia a tela até que a criança leia. A mensagem deve ser enviada de um número de telefone listado nos
Números de telefone dos pais.
Ativar bloqueio do dispositivo - especifica se todas as Mensagens dos pais bloqueiam o dispositivo da criança ou
só aquelas que começam com um ponto de exclamação (!).
Relatórios por email - resumos detalhados das atividades das crianças podem ser enviados por email.
Frequência - define a frequência de relatórios por email.
A semana começa em - escolhe se uma semana na sua região começa na segunda-feira ou no domingo. Isto
afetará a aparência do calendário nos Limites de tempo para jogos e diversão.
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8.2 Alertas
Nesta seção, você pode especificar quais ações em dispositivos das crianças vão acionar alertas no seu dispositivo.
Por padrão, todos os alertas são enviados por email, além de para seu dispositivo. Se você desmarcar a opção Alerta
por email, os alertas serão exibidos na página principal do ESET Parental Control e no Portal dos pais.
As ações a seguir podem acionar alertas:
visita a sites inadequados
uso de aplicativos inadequados
Excesso de tempo no uso de Jogos e diversão
nenhuma atividade no dispositivo de uma criança depois de determinados dias
uma nova versão do ESET Parental Control está disponível
um novo aplicativo foi instalado no dispositivo de uma criança
um dispositivo não tem a configuração ideal para o ESET Parental Control

8.3 Solicitações
O ESET Parental Control permite que você defina quais tipos de solicitações as crianças podem enviar e como você
recebe as notificações. Se você desmarcar a opção Alerta por email, as solicitações serão exibidas na página
principal do ESET Parental Control e no Portal dos pais.
Por padrão, uma criança pode solicitar o seguinte:
acesso a um site bloqueado
desbloqueio de um aplicativo bloqueado
mais tempo de Jogos e diversão para um dia
tempo para jogos durante o horário restrito

9. Feedback
Gostaríamos de ter ser feedback sobre o ESET Parental Control. Para enviar um feedback via email, toque em
Feedback no menu principal ESET Parental Control. Também é possível enviar um email para parental@eset.com.

10. Atendimento ao cliente
Os especialistas de atendimento ao cliente ESETestão disponíveis para ajudar caso você precise de assistência
administrativa ou suporte técnico relacionado ao ESET Parental Control ou a qualquer outro produto ESET.
Para enviar uma solicitação de atendimento diretamente do seu dispositivo, abra o menu principal do ESET Parental
Control e toque em Atendimento ao cliente > Reportar problema.
o ESET Parental Control inclui recursos avançados de registro em relatório para ajudar a diagnosticar possíveis
problemas técnicos. Para fornecer para a ESET um relatório detalhado do aplicativo, certifique-se de que Enviar
relatório do aplicativo está selecionado (padrão). Toque em Enviar para enviar sua solicitação. Um Especialista de
Atendimento ao Cliente ESET vai entrar em contato com você no endereço de email fornecido.
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