


INTEGRIDADE EM
SUAS PUBLICAÇÕES

O Valide é um serviço da Grá�ca Viena para 
avaliação de originalidade do conteúdo autoral.



Uma anál ise
segura com 
resultados
e�cientes.



Para cada documento avaliado, será emitido 
um relatório indicando possíveis pontos que 
podem caracterizar plágio. Dessa forma o 
editor terá mais segurança para publicar ou 
ajustar o conteúdo de uma obra, junto a seus 
autores. Independente do modelo de 
contrato de cessão utilizado, em caso de 
plágio, a editora sempre será envolvida 
e, em muitos casos, responderá 
solidariamente com o autor.

Mais tranquilidade e segurança 
jurídica nas suas publicações.



ANÁLISE
O conteúdo autoral da obra será avaliado 
por software e algoritmos de comparação.

A IDEIA
O conteúdo autoral é escrito por criação do 
autor, por pesquisa ou uma mistura de ambos. 
Existe uma grande conexão entre a qualidade 
do trabalho do autor e sua bagagem de 
conhecimento e experiências, o que permeia 
toda sua produção cultural.



PREPARAÇÃO EDITORIAL
Todo conteúdo textual será 
avaliado. Será emitido um relatório 
detalhado indicando os pontos a 
serem considerados.

PROVAS DE QUALIDADE
De posse dessas informações, o editor 
poderá discutir com o autor, eventuais 
pontos a serem modi�cados, afastando 
a possibilidade da caracterização do 
plágio em sua obra. 



PRODUÇÃO
Somente após os ajustes, o material é 
encaminhado a grá�ca para produção, 
reduzindo os riscos decorrentes de processos 
por direitos autorais decorrentes de plágio.

DISTRIBUIÇÃO
O editor terá mais tranquilidade e segurança 
para publicar e distribuir uma obra cuja 
originalidade autoral foi veri�cada.



ORIGINALIDADE 
AUTORAL VERIFICADA

Atribui segurança a 
todo o projeto.



*F
on

te
: h

ttp
://

w
w

w
.it

he
nt

ic
at

e.
co

m

1 a cada 3
editores encontram 
plágio em publicações

9 entre 10
editores dizem que o 
softwere antiplágio é 
extremamente efetivo

Serviço utilizado mundialmente para detecção de plágio.

Cada crédito dá suporte para até 25 mil palavras em um documento.

Análise com banco de dados para comparação com bilhões de itens.

Feedback rápido com relatório de avaliação do conteúdo.*

Ver i�que sua obra



Lei 9.610/98: Lei de Direitos Autorais 

Lei 10.753/03: Política Nacional do Livro

NBR 10520: Informação e documentação - Citações em documentos - Apresentação

NBR 6023: Informação e documentação - Referências - Elaboração

Bib l iogra�a



Central de Atendimento Valide
14 3332 1155

das 9h às 17h -  segunda a sexta-feira 

*Este serviço é prestado pela Grá�ca Viena aos seus clientes, mediante submissão do conteúdo autoral para análise através de plataforma contratada pela Viena Grá�ca & Editora. A Viena Grá�ca & Editora fará submissão deste 
conteúdo mediante acordo entre a Grá�ca Viena e seus clientes. Serviço exclusivo para clientes da Grá�ca Viena. O relatório emitido é uma poderosa ferramenta para detecção de plágio, entretanto não elimina a possibilidade 
de ocorrência. A melhor ferramenta para uma produção editorial verdadeira é a transparência e a con�ança entre o autor e o editor. O contrato de cessão de direitos autorais e patrimoniais deve reger as regras de 
responsabilidade do conteúdo autoral, mas não exime a editora em responder solidariamente, ao menos em um primeiro momento. A contratação deste serviço não caracteriza responsabilidade ou corresponsabilidade, seja a 
que título for, para Viena Grá�ca & Editora, quanto a garantia de eliminação de todo e qualquer indício de utilização de conteúdo autoral não permitido. Para mais informações entre em contato com nossa equipe.


