Memo. nº. 004/2019 – AIP
DE: Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares
PARA: Conselheiros e Presidentes do CAU

Brasília, 25 de janeiro de 2019.

Prezados Presidentes e Conselheiros,
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste esclarecer alguns
pontos sobre a parceria do CAU/BR com a TotalCad (distribuidora do Sketchup Pro).
Esclarecimentos sobre a parceria com a TOTALCAD:
1. Em março de 2017 o CAU/BR assinou convênio com a TotalCad para oferecer
desconto aos profissionais registrados no Conselho que tivessem interesse em
adquirir as licenças do software.
2. Por meio deste convênio, os profissionais em dia com o CAU têm direito a condições
especiais para aquisição de licenças anuais do SketchUp Pro, software BIM, e
também do ZWCAD.
3. Nos últimos meses empresas desenvolvedoras de software, intensificaram ações de
fiscalização contra o uso de programas irregulares ou piratas no território brasileiro
para regularização de licenças ou aplicação de penalidades.
4. Saiba que tal fiscalização não ocorre apenas em grandes escritórios de arquitetura,
mas também em pequenos e médios escritórios, com 5 ou menos colaboradores
inclusive.
5. Pensando na necessidade e na importância da regularização das licenças usadas
pelos Arquitetos e Urbanistas, o CAU/BR disponibilizou uma forma dos profissionais
se adequarem e fazer o uso de licenças originas de softwares.
6. A Lei 9.609/98 estabelece que a violação de direitos autorais de programas de
computador é crime, punível com pena de detenção de 6 meses a 4 anos e multa,
além de ser passível de ação cível indenizatória.
7. A pena para a violação de direitos autorais de programa de computador — artigo 12
da lei 9.609/1998 — é a detenção de seis meses a dois anos ou multa. Se a violação
for para fins de comércio a pena passa para reclusão de 1 a 4 anos e multa está
determinada no artigo 12 da lei.
8.

O intuito foi oferecer o melhor caminho para profissionais que ainda não foram
notificados para regularizarem a sua situação. Aqueles que já foram notificados
perdem qualquer desconto (esta regra foi estabelecida pela empresa de cobrança
contratada e pela Trimble que é a fabricante do Sketchup).
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9. Confira abaixo os descontos especiais (para quem adquiriu até o dia 28 de
dezembro) que o CAU/BR e a TotalCAD proporcionaram aos arquitetos e urbanistas.
Licença Software SketchUp Pro (20% de desconto):



R$ 3.570 à vista no Cartão de Crédito ou
R$ 3.900 em até 10X no Cartão de Crédito

Licença ZWCAD (Alternativa CAD mais econômica que o tradicional AutoCAD®):



R$ 2.400 a vista no Cartão de Crédito ou
R$ 2.700 em até 10x no Cartão de Crédito

Ao adquirir mais de 05 (cinco) licenças do Sketchup ou do ZWCAD o arquiteto e urbanista
ganha grátis um curso online do respectivo software.
ATENÇÃO: Os valores acima podem ultrapassar o valor cobrado nos EUA devido à
oscilação do câmbio e valor dos impostos cobrados no Brasil.
Agradeço atenção dispensada e informo que continuamos buscando
melhores condição para os profissionais de Arquitetura e Urbanismo. Na oportunidade renovo
meus protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,

Luciana Rubino
Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e
Parlamentares do CAU/BR
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