
Cuidado na hora de baixar um programa do site Baixaki e a instalar o programa em seu 

computador (aTube Catcher) 

 

Nesta dica eu vou ensinar como se baixa e instalas o aTube Catcher, que pode ser baixado no seguinte endereço: 

http://www.baixaki.com.br/download/atube-catcher.htm. O aTube Catcher é um programa muito versátil, pois além 

de baixar vídeos de sites como o Youtube, também faz conversão para diversos formatos, edita arquivos multimídia, 

grava, dentre outros. Além disso, no link de download acima você encontra um breve tutorial de como usar o 

programa. 

Sempre que for instalar um programa, lembre-se, “Não existe almoço grátis”, ou seja, se você acha que alguém lhe 

dá algo de graça, engana-se; por trás de todo presente dado existem segundas intenções e desejos velados. Os sites 

de downloads (para baixar arquivos e programas) vivem de doações (coisa que praticamente ninguém no Brasil 

pratica) ou publicidade, é aí que mora o perigo, pois na maioria das vezes, quando baixamos um programa gratuito, 

na hora de baixar ou de instalar, sempre vem sugerindo baixar ou instalar outros programas além do qual você 

realmente deseja. 

Para tentar resolver este problema vamos nos ater a uma única regra básica: “leia o que está escrito em cada caixa 

ou etapa do processo de instalação ou download de um arquivo ou programa”. Seguindo esta regra você verá que 

existem inúmeras armadilhas na sua frente, mas como executamos estas tarefas em modo automático, nem sempre 

vemos o óbvio e aí aparecem as surpresas desagradáveis, geralmente sucedidas da seguinte pergunta: como 

conseguiram rackear meu email, meu Facebook, minha conta corrente? 

Vamos lá: 

Passo 01 - Na figura abaixo está a página de download do arquivo, basta clicar no ícone verde, onde está escrito 

“Baixar Gratuito”: 

 

 

http://www.baixaki.com.br/download/atube-catcher.htm


Passo 02 - Na figura abaixo o arquivo de gerenciamento do download e de instalação do programa: 

 

 

Passo 03 – Após iniciar a instalação, o programa pede permissão para dar continuidade, basta clicar no botão 

“Executar”: 

 

 

 

 

 

 



Passo 04 – Nessa etapa é a mesma coisa, basta clicar no botão “Próximo”: 

 

 

Passo 05 – Agora começam as armadilhas, tem uma caixinha marcada que irá mudar a página inicial do seu 

navegador para a página do Baixaki, desmarque-a: 

 

 



Passo 06 – Outra armadilha, aqui ela quer que você instale o “Baidu PC Faster”, um arquivo que age como um vírus, 

neste ponto clique no botão “Não Aceito”: 

 

 

Passo 07 - Outra armadilha, aqui ela quer que você instale o “Bonanza”, clique no botão “Não Aceito”:: 

 

 

 



Passo 08 – Aqui tudo bem, pode clicar no botão ”Próximo”: 

 

 

Passo 09 – Nesse ponto o Download já foi iniciado e será baixado em seu computador, se você quiser instalar 

efetivamente o programa no seu computador é só clicar em “Instalar”, caso contrário, clique em “Mais tarde”: 

 



 Passo 10 – Se você escolheu a opção anterior “Instalar”, ela já começou, basta clicar no botão “Próximo”: 

 

 

Passo 11 – Clique em “Eu Concordo” para prosseguir: 

 

 

 

 

 



Passo 12 – Armadilha, ele está perguntando se você quer instalar uma barra de ferramenta e mudar o seu 

mecanismo de busca na Web, desmarque as caixinhas e clique em “Cancel”: 

 

 

Passo 13 – Outra armadilha, clique em “Decline”: 

 

 

 



Passo 14 – Aqui ele pergunta se é para remover uma versão anterior, caso exista, para instalar a atual e criar ícones 

de atalho na Área de Trabalho, Clique em “Próximo” simplesmente: 

 

 

Passo 15 – Ele está perguntando onde deverá gravar os dados e arquivos de instalação do programa, apenas clique 

em “Próximo”: 

 

 



Passo 16 - Ele está perguntando onde deverá criar os seus ícones e atalhos do menu “Iniciar”, apenas clique em 

“Próximo”: 

 

 

Passo 17 – Agora escolha o seu idioma e clique no botão “Ok”: 

 

 



Passo 02 – Parte final, basta clicar em “Terminar”: 

 

 

Estas dicas são breves demonstrações de como os sites e programas gratuitos podem te complicar ou prejudicar no 

dia a dia, o importante é sempre se lembrar de ler as janelas e etapas nos processos de instalação e download de 

arquivos e programas. 

Terminamos. Abraço e até a próxima! 

 

Marcio da Costa Fonseca 

Coordenador Ligce/Ufes 


