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O Controle de contas de Usuários, conhecido como UAC, é uma proteção extra do Windows na
qual toda vez que você executa um arquivo de instalação ou aplicativo não verificado pelo
Windows aparece uma mensagem chata perguntando: "Deseja permitir que o programa a
seguir faça alterações neste Computador?"
O UAC é uma segurança extra para leigos mas em muitos casos interfere na instalação do
aplicativo, bloqueando que um software se instale corretamente!

Ao instalar os produtos de nossa empresa recomendamos altamente que desligue o referido
UAC para evitar problemas - erros na instalação.

Se preferir após instalar os produtos pode reativar, embora recomendamos que deixe
desligado a menos que seja um usuário muito leigo que acessa sites duvidosos e tem costume
de instalar aplicativos que não são de empresas confiáveis.

Para desligar o UAC você tem 2 opções:

1- Instalar o programa Performance Plus - CLIQUE AQUI . (obs. Se possuir o programa Super
+Effects Ultra, instale o Performance Plus por ele)
Ele além de desligar o UAC automaticamente limpa arquivos temporários inúteis no seu
computador e instala o Gboost que aumenta a performance no Windows XP, Vista ou 7.

2- Desligar manualmente.

Abaixo orientações de como proceder o desligamento manual.

1) Abra o Painel de Controle do Windows (se encontra no menu iniciar)
2) Busque no Painel de Controle pelo Controle de Contas de Usuários em seguida clique no
referido link CLIQUE AQUI e veja como fazer
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3) Na janela do UAC arraste o botão no mínimo (Nunca notificar). CLIQUE AQUI e veja como
fazer
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