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A Creative Cloud oferece os melhores aplicativos de criação do mundo. 
Trata-se de uma família crescente de recursos integrados para dispositivos 
móveis e acesso a uma comunidade dinâmica onde profissionais de 
criação podem encontrar inspiração e oportunidades. Com programas 
como o Adobe Photoshop, InDesign e Illustrator, a Creative Cloud ajuda a 
produzir os melhores trabalhos, e o prestígio dessa associação aumenta 

a cada dia por meio de ofertas de produtos e serviços exclusivos e da 
atualização de recursos.
Com um pacote de aplicativos único e completo, a Adobe reuniu todos 
os softwares de criação dos segmentos gráfico, web, áudio e vídeo,  
centralizando todo o ciclo de trabalho criativo, desde o esboço até a 
finalização.

Adobe Media Encoder

InDesign CC

Acrobat Pro CC

Prelude

Camera RAW

Bridge CC

Photoshop CC

Dreamweaver CC

SpeedGrade CC

ExtendScript Toolkit

After E�ects CC

Fuse CC

Illustrator CC

Muse CC

Scout CC

GAMING

Gaming SDK

Audition CC

InCopy CC

Premiere CC

Lightroom CC

Flash Builder

Extension Manager CC

Animate CC

PLUG-IN
Photoshop CC

Aplicativos inclusos na Creative Cloud

Empresas Escolas e Universidades Governo

A MAPData atende todas as necessidades do mercado, trazendo valores e suporte diferenciados às
empresas, escolas, universidades e contas governamentais.

Typekit
Tenha em mãos gratuitamente as 
melhores fontes para seus designs.

Armazenamento na nuvem Adobe
100GB para armazenar e 
compartilhar projetos e documentos 
com segurança.

Atualizações
Tenha acesso a atualizações 
constantes de bugs e incorporações 
de novas ferramentas em todos os 
apps da Adobe

Behance
Crie seu próprio portfolio e 
compartilhe seus projetos com todos.

Gerenciamento de usuários
Gerencie com facilidade cada usuário 
de licenças ativas com o sistema VIP.

Vantagens da Creative Cloud for teams
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Para quem precisa de uma única solução Adobe, os Single Apps - softwares individuais da Adobe Creative Cloud -  são ideais para atender  necessidades 
isoladas. Os programas contam também com os principais serviços adquiridos na Creative Cloud, além dos softwares Adobe CC.*

*Conta limitada a um software específico e com serviços exclusivos para o programa escolhido.

Trabalhe com um banco de imagens em alta resolução diretamente de 
seus aplicativos de criação preferidos. Faça pesquisas de imagens e vídeos 
de acordo com o tema, em HD ou 4k.  Conte com filtros por subcategorias, 

tais como qualidade, orientação de tela, preço, fotos, vídeos e até mesmo 
vetores. Com o Adobe Stock, suas soluções criativas ficam mais completas.

Adobe Single Apps

St Adobe Stock

Adobe Stock Small

10 imagens por mês

Adobe Stock Other

40 ou 350 imagens por mês

Adobe Stock Large

750 imagens por mês

Adobe Creative Cloud
com Stock

10 imagens por mês

St+

Confira os softwares individuais disponíveis e os apps que acompanham cada solução

São Paulo/SP

+55 11 2615.2939

Rio de Janeiro/RJ

+55 21 3221.9350

Americana/SP

+55 19 3475.4100

Belo Horizonte/MG

+55 31 3657.4107

Canoas/RS

+55 51 3922.0201




