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COMO REMOVER A MENSAGEM DE QUE MEU
OFFICE 2007 NÃO É ORIGINAL?

Explicação necessária: esta pergunta foi respondida no site da Revista
PnP e tornou-se, de longe, a questão técnica mais procurada: até o fecha-
mento desta edição nada menos que 60.000 pessoas chegaram pelo Google
nesta resposta. Isto nos demonstrou tratar-se de uma situação comum e
que desperta interesse, por isso optamos por reproduzir a questão do lei-
tor aqui no correio técnico da PnP, aproveitando para complementar a res-
posta dada no site com mais algumas informações técnicas sobre a luta
Microsoft X piratas. Mas não estamos aqui ensinando a piratear o pro-
grama e nem queremos incentivar o uso ilegal de software. Esta é apenas
uma coletânea de informações disponíveis livremente na internet para mos-
trar, como entretenimento, os caminhos tortuosos que os piratas utilizam.

Eu utilizava um Office 2003 pirata e nunca tive pro-
blemas. Recentemente comprei um notebook numa promo-
ção, era um pacote que vinha com o Windows 7 e um Office
2007 original. Como não preciso do Office no Notebook,
desinstalei e coloquei no meu micro de trabalho, onde esta-
va um Office 2003 “piratão” que, entretanto, funcionava
muito bem. Desinstalei o 2003 e coloquei o 2007 original,
que ficou funcionando perfeitamente bem.

Ou melhor, funcionou assim até recentemente, quan-
do fiz uma atualização do sistema pelo Windows Update. De-
pois disto quando entro no Word fica aparecendo uma men-
sagem dizendo que o Office não é original, sendo que isto é
falso pois tenho até nota fiscal do mesmo. Telefonei para a
Microsoft reclamando, eles me deram outra chave do pro-
duto, troquei a chave mas mesmo assim a mensagem conti-
nua aparecendo. O programa funciona normal, mas esta men-
sagem fica incomodando até porque paguei quase R$ 1.000
pelo produto. O que posso fazer para me livrar desta mensa-
gem e usar o programa normalmente?

Cláudio Siqueira, por email
Provavelmente o crack que o leitor tinha instalado

para rodar o Office 2003 pirata alterou alguma configura-
ção ou arquivo, o que acabou interferindo na validação da
versão 2007. Isto é comprovado pelo fato de que mesmo
utilizando duas chaves (números de série) oficiais o valida-

dor do Office continuava encontrando alguma coisa ines-
perada e, por conseqüência, considerando que o produto não
era original. Como o leitor relata que seu Office 2007 con-
tinua funcionando normalmente, a questão resume-se a como
retirar o aviso de que o produto não é original. Isto pode
ser feito facilmente, basta desinstalar a atualização
KB949810 da seguinte forma:
1 Baixar e instalar o programa Uninstall Tool
2 Abrir o Uninstall Tool e entrar na aba Sistema, o que abri-

rá uma extensa lista de programas e atualizações que fo-
ram feitas no sistema.

3 Baixar o programa OGA Notifier versão 2 ou superior.
Depois de baixado o programa, clicar nele com o botão
direito do mouse e ativar a opção “Desinstalar”

4 Ir em Painel de Controle ➤➤➤➤➤ Central de Segurança ➤➤➤➤➤ Atu-
alizações Automáticas e ativar a opção “Notificar-me de
atualizações mas não baixá-las ou instalá-las automati-
camente”. Isto permitirá verificar as atualizações antes
de fazer o download das mesmas. Quando aparecer de
novo a atualização do Office (KB949810) desmarcar e
bloquear. Depois disto voltar as opções das “Atualizações
Automáticas” para a mesma situação que estava antes.

No caso do leitor o reparo é simples porque, afinal
de contas, o programa é original e bastaria telefonar para
a Microsoft e resolver o impasse. No entanto, muitos e mui-
tos usuários insistem em utilizar métodos “alternativos”
para tornar “oficial” uma cópia pirateada do Office 2007.

Um desses métodos alternativos consiste em burlar
o OGA, abreviação de Office Genuine Advantage. Este é
um programa da Microsoft semelhante ao Windows Genuine
Advantage, sistema anti-pirataria o qual exige que os usu-
ários do software validem sua cópia do Microsoft Office ou
do Windows, respectivamente, antes de fazer o download de
atualizações críticas.

Como os hackers conseguem burlar o OGA? Pelo que
conseguimos apurar, trata-se de uma série de procedimen-
tos que requer muita atenção para não errar e que, segundo
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