
 

MANUAL PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE MSI 
 

Este é um manual com instruções para instalar o Componente de Segurança 

Bradesco via GPO, voltado exclusivamente, aos Administradores de Rede de TI. Se esse 

não for o seu caso, recomendamos a instalação, através do acesso à conta em 

www.bradesco.com.br. 

 

Sobre o Rapport da Trusteer 

 

Para ampliar a segurança no acesso ao Net Empresa, o Banco Bradesco 

disponibiliza o software Rapport, que age na proteção contra páginas falsas, arquivos 

maliciosos e outras ameaças cibernéticas. 

Depois de instalado o Rapport atua praticamente de forma transparente e não 

invasivo. 

 

Plataformas suportadas e configuração recomendada 

 

Para obter informações atualizadas sobre as plataformas suportadas pelo Rapport, 

pacotes de serviço recomendados e hardware, acesse http://www.trusteer.com/pt-

br/support/supported-platforms. 

  

Composição do Rapport 

 

Os principais arquivos que compõe o Rapport são: 

 

 Processos: RapportService.exe 

 

 Serviços: RapportMgmtService.exe / x64: RapportLaunService64.exe 

 

 Drivers: 'RapportPG.sys' (x64: 'RapportPG64.sys'), 'RapportKELL.sys' (x64: 

'RapportKE64.sys'), RapportEI.sys (RapportEI64.sys para 64bits) 

 

O Rapport ocupa, em média, 15MB de espaço do perfil do usuário para logs e 

configurações (dependendo do número de navegadores diferentes usados no aparelho, 

esse número pode ser mais alto). 

O Rapport inclui mecanismo de autoproteção para evitar que um malware feche ou 

remova o programa. Por isso não se pode usar o gerenciador de tarefas para finalizar os 

seus processos. Para encerrar o Rapport é preciso ir ao menu do programa, escolher 

"Parar o Rapport" e digitar o CAPTCHA. 



 

Teste de interoperabilidade 

 

Recomenda-se instalar o Rapport e testá-lo em um computador padrão da empresa 

para ter certeza de que funciona sem problemas com todas as diferentes ferramentas e 

programas.  

 

Depois de instalado, recomendamos fazer os testes a seguir: 

 

 Reinicie o computador e certifique-se de que ele inicia adequadamente. 

 Abra todos os aplicativos do navegador instalado no computador e certifique-se de 

que o navegador pode acessar a internet. 

 Certifique-se de que o ícone do Rapport esteja visível ao lado da barra de 

endereços. 

 Certifique-se de que o Rapport possa se conectar à internet.  

 

A conexão com a internet é importante para atualizações de política e códigos, e para 

algumas das funcionalidades de segurança do Rapport.  

Clique no ícone e escolha "Abrir Console". Clique em "mais configurações" e depois 

clique em "Buscar atualizações agora". Se houver problemas de conectividade, você verá 

uma mensagem de erro. Esse erro pode ocorrer devido as configurações do firewall ou 

das configurações de proxy. No caso de configurações do firewall, o Rapport usa HTTP, 

HTTPS e DNS.  

A maior parte das configurações de proxy são detectadas automaticamente pelo 

Rapport, sem nenhuma configuração. Entretanto, se por alguma razão o Rapport não 

puder detectar automaticamente o proxy, você deve abrir o console do Rapport, clicar na 

seta verde grande e passar para a segunda página de configuração, e clicar em "mudar a 

configuração de proxy". Quando você mudar as suas configurações do proxy ou do 

firewall, certifique-se de repetir esse teste até que o Rapport seja capaz de conectar à 

Internet. 

 Acesse o site do Banco e certifique-se de que o Rapport não alerte com relação a 

certificado inválido. Caso apresente um alerta sobre esse tema, provavelmente é 

por estar usando um servidor de proxy que termina e restabelece conexões SSL. 

Nesse caso você precisa desligar a proteção contra pharming de THHPS do 

Rapport: abra o console do Rapport. Clique na seta grande para a direita. Clique 

em editar política. Digite o CAPTCHA. Localize a entrada para proteção contra 

pharming em HTTPS e mude para "Nunca" e clique em "Salvar". 

 

  



 

O Rapport foi projetado para funcionar com todas as soluções de segurança para 

computadores e antivírus, e é testado regularmente em diversas ferramentas de 

segurança para computadores. Se encontrar algum conflito entre o Rapport e as suas 

soluções de segurança do computador, entre em contato com o Bradesco através da 

Central de Atendimento. 

 
Instalação 

 

Você pode instalar o Rapport manualmente em cada computador, ou de forma 

remota usando uma solução de distribuição de software como a Microsoft SMS. Na 

instalação manual, baixe o Rapport através do link informado na página de download ou 

em https://seguranca.bradesco.  

Execute o instalador e siga as instruções.  

É necessário instalar o Rapport a partir de uma conta com perfil de administrador e, após 

instalado, não é necessário mais possuir esse tipo de perfil. 

 

O Rapport precisa ser instalado separadamente em cada computador. O uso de técnicas 

de implementação, como unidades de disco virtual, não é suportado. 

 

Se instalar o Rapport de forma remota pode-se adicionar parâmetros de comando do 

instalador. A instalação do Rapport se baseia na tecnologia msi da Microsoft.  

 

Como toda instalação baseada em msi, o instalador recebe parâmetros de linha de 

comando através do mecanismo de propriedades do msi.  

 

Os parâmetros a seguir são suportados: 

 

  “/s" – Instalação silenciosa. Deve ser o primeiro parâmetro; 

 “/p” <lista de propriedades > - Propriedades para passar para a msi; 

 NOBROWSER - Quando configurado para “true”, o Rapport não abre página após 

a instalação; 

 NOICONS - Não instala os atalhos do Rapport no menu iniciar; 

 ACCEPTLICENSE=TRUE - Aceita automaticamente o termo de uso do Rapport; 

 UNINSTALLPASSWORD=xxxx – define senha para desinstalação silenciosa, 

onde xxxx é a senha que deve ser inserida. 

 

  



 

Exemplos: 

 

 RapportSetup-Full.exe /s /p NOICONS=true - Instala o Rapport silenciosamente e 

não apresenta os ícones. 

 

 RapportSetup-Full.exe /s /p ACCEPTLICENSE=TRUE NOICONS=true NOBROWSER 

– aceita o termo de uso automaticamente, não apresenta ícones e não abre janela 

do navegador após a conclusão da instalação. 

 

 RapportSetup-Full.exe /p UNINSTALLPASSWORD=1234 – Define senha “1234” 

para desinstalação do Rapport 

 

 

Solução de problema 

 

Um FAQ completo sobre solução de problemas está disponível em 

http://www.trusteer.com/support/faq  

 

  

Instruções de desinstalação 

 

Instruções sobre como remover o Rapport podem ser encontradas em 

http://www.trusteer.com/pt-br/support/uninstalling-rapport. 


