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Guia de Conformidade e Antipirataria  
da exocad

A exocad está empenhada em ...  
 
A exocad está empenhada em fornecer software completo e confiável para  
a odontologia digital e valoriza a reputação dos seus produtos de alta quali-
dade. Por isso, é fundamental que os direitos de propriedade intelectual da 
exocad sejam respeitados e que os seus direitos de autor, marcas comerciais 
e contratos de licença sejam aplicados. Por este motivo, tomaremos todas 
as medidas necessárias para proteger os nossos direitos de propriedade 
intelectual e perseguir proativamente aqueles que violem os nossos direitos 
de autor, marcas comerciais e contratos de licença.

Consequências legais
Hackers ou criminosos que ofere-
cem licenças falsificadas podem 
alegar remover o código de mo-
nitoramento do software, mas 
geralmente não são totalmente 
bem-sucedidos. Nós monitoramos 
exaustivamente software falsificado 
e não licenciado, coletamos dados 
relevantes e endereços IP e levamos 
à justiça usuários de software não 
autorizado.

Segurança para empresas
O software original é sempre assi-
nado digitalmente e, durante esse 
processo, é verificado se há vírus 
ou malware, garantindo uma maior 
segurança para a sua empresa.

Multas pesadas
O uso de software falsificado é um 
ato criminoso que pode expor a sua 
empresa e a sua marca em termos 
legais e éticos e resultar em multas 
pesadas.

Não coloque você e a sua empresa em risco 
O software no qual você investe é um ativo da empresa e é fundamental para permitir que você  
e sua equipe sejam mais eficientes e produtivos. Existem várias razões para possuir licenças de 
software exocad originais e evitar a pirataria:

Consequentemente, a exocad considera as seguintes atividades, entre outras,  
como sendo uma violação inaceitável dos nossos direitos de propriedade intelectual:
•   Pirataria: download, cópias, uso ou distribuição não autorizados de software ou dongles exocad 

•   Não conformidade das licenças: a não conformidade ocorre quando o software é usado de uma forma 
que viole os termos de um contrato de licença, por exemplo, a modificação do software com a finalidade 
de prorrogar o prazo de utilização oferecido ao abrigo da licença

•   Roubo: a distribuição ou uso não autorizados de propriedade intelectual também podem constituir  
um crime, o que pode ter como consequência punições civis e criminais graves

Certifique-se de que possui a licença adequada para o seu software exocad.
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Comunicar suspeitas de pirataria à exocad
Se você acredita que o software ou os dongles exocad estão sendo usados ou distribuídos sem uma licença ou autoriza-
ção ou se tiver conhecimento de alguma situação suspeita, preencha o nosso formulário antipirataria abaixo para  
comunicar a situação ao nosso Gabinete de Conformidade das Licenças. Certifique-se de que as informações que 
você fornece estão corretas e completas, o que nos permitirá tomar as medidas legais necessárias.

Iremos lhe pedir que forneça as suas informações de forma anônima, sem divulgar a sua própria identidade e dados 
de contato, com a finalidade de nos informar sobre infrações de terceiros. Não iremos armazenar o seu endereço IP, 
nem lhe solicitar outras informações. As informações que você envia serão compartilhadas com os membros apro-
priados da equipe de investigação e o assunto será investigado com rapidez e discrição.

Fornecer o arquivo .licenseRequest (versão 2016 ou mais recente)
Se usar uma versão 2016 ou mais recente, procure também fornecer o arquivo .licenseRequest da caixa “About” 
do seu aplicativo de software. Clique aqui para mais informações sobre como fornecer o arquivo .licenseRequest. 
Se isso não funcionar, entre em contato com a nossa equipe.

Obter o número de série do seu dongle
O número de série está armazenado no seu dongle. Clique aqui para mais informações sobre como determinar  
o número de série do dongle.

Comunicar a violação de licenças ou pirataria de software via exocad

Apresentar um relatório BSA

A exocad é um membro da  
Software Alliance (BSA)
A BSA-Software Alliance é a organização líder mundial em conformidade e 
controle. A BSA investiga denúncias de software não licenciado através de uma 
combinação de recursos internos e uma ampla rede global de escritórios de 
advocacia. Posteriormente, a BSA determina a natureza das ações que devem 
ser tomadas em nome dos seus membros.

Comunicar suspeitas de pirataria à BSA
Por meio deste, nós encorajamos você a comunicar de forma confidencial violações de licença/pirataria diretamente à 
BSA através do seu site www.nopiracy.org. Assim, você poderá ser elegível para uma recompensa (aplicam-se os ter-
mos e condições da BSA). Consulte o site da BSA para mais informações sobre como comunicar uma suspeita de pirata-
ria e se qualificar para o programa de recompensas.

Verificação de uma licença de software exocad individual
Deseja verificar uma licença de software exocad individual? Entre em contato com o nosso Gabinete de Conformidade 
das Licenças enviando um e-mail com o seu nome e número de série para license-compliance@exocad.com (assunto: 
verificação da licença do software). Inclua uma captura de tela da caixa “About” do software (preferencialmente a partir 
do aplicativo DentalCAD) ou da janela de erro de licença do software.
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https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Share_LicenseRequest_File_with_Compliance_Team_PT.pdf
https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Obtain_Serial_Number_PT.pdf
https://exocad.com/anti-piracy/report-license-infringement-or-software-piracy
http://www.nopiracy.org
https://www.bsa.org/
http://www.nopiracy.org
mailto:license-compliance%40exocad.com?subject=verifica%C3%A7%C3%A3o%20da%20licen%C3%A7a%20do%20software


1

AP
-In

fr
in

ge
m

en
t-

Re
po

rt
-p

t, 
20

20
-0

1-
26

© by exocad GmbH, Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany 
Copying, publishing, extracting content or transferring to third party is prohibited without written permission of exocad GmbH.

Comunicar a violação de licenças 
ou pirataria do software

*Campos obrigatórios

Quero comunicar* 

Informações sobre o usuário de uma licença suspeita

o uso de software exocad não licenciado/falsificado 

Selecione ...

Se outras, favor especificar

Empresa

Nome da pessoa responsável

Endereço

País

Site

um distribuidor que distribui, copia, comercializa ou vende software exocad 
não licenciado

uma organização que utiliza mais softwares do que o número de licenças 
que possui

outras atividades suspeitas
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Enviar

Descrição do material suspeito

Informações adicionais

Selecione ...

DentalCAD

ChairsideCAD

exoplan

exocad Ortho

exocam

exoscan

dentalshare

Selecione ...

Último mês

1-3 meses

Mais de 3 meses

Produto*

O quão atualizadas são as informações?*

Observações adicionais

Número de série do dongle (se disponível)

Informações sobre como encontrar o número de série do dongle 

Importante: Se usar uma versão 2016 ou mais recente do software, procure 

também fornecer o arquivo .licenseRequest

Material extra (capturas de tela, imagens, documentos, etc.), máx. 5 MB

Selecionar arquivo

Selecionar arquivo

nenhuma seleção

nenhuma seleção

Informações sobre como fornecer o arquivo .licenseRequest

https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Obtain_Serial_Number_PT.pdf
https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Request_Via_Report_Form_PT.pdf

