
Adobe Creative Cloud para equipes
Desenvolvida para acelerar os seus negócios, a Creative Cloud fornece à sua organização 
acesso aos melhores serviços e aplicativos de criação assim que eles são lançados. 
Atualize da Adobe Creative Suite 6 para ter acesso a diversos novos recursos que 
aumentam sua produtividade, facilitam as tarefas diárias, dão suporte ao hardware e 
padrões mais recentes e ajudam a criar trabalhos ainda mais incríveis. 

  Colabore e compartilhe com facilidade 
Compartilhe com segurança arquivos e pastas em desktops e dispositivos. As Bibliotecas da Creative 
Cloud sob medida facilitam a manutenção do controle de versões, permitem que você fique atualizado 
sobre alterações e trabalhe em equipe de forma mais produtiva.

  Implante e gerencie sem complicações 
Implante aplicativos e atualizações como preferir — promova uma implantação centralizada ou permita  
que usuários os instalem por conta própria, conforme necessário. O Admin Console na Web permite que  
o departamento de TI adicione ou reatribua licenças a qualquer momento com apenas alguns cliques e o 
faturamento é atualizado no próximo ciclo de pagamento. Além disso, receba até 15% de desconto na 
compra de 10 ou mais licenças pelo Value Incentive Plan (VIP). 

  Tenha ajuda especializada quando você precisar 
Você tem perguntas sobre a implantação ou o gerenciamento de licenças? A Creative Cloud para  
equipes oferece um webinário de boas-vindas e suporte técnico avançado 24 horas por dia. E se você 
precisa de treinamento em um aplicativo para desktop, pode contar com sessões individuais de  
serviços de especialistas e milhares de tutoriais para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o seu software.

  Estimule o processo de design com recursos criativos 
O marketplace do Adobe Stock coloca o ativo perfeito ao seu alcance com milhões de fotos, ilustrações  
e vídeos isentos de royalties e a nossa coleção profissionalmente mantida de imagens premium de alguns 
dos principais profissionais de criação do mundo. Tenha o melhor valor para o seu negócio com um plano 
de equipe do Adobe Stock e compartilhe cada licença com até 10 membros da equipe sem nenhum  
custo adicional.



Componente Uso

Aplicativos para desktop

Adobe Photoshop CC Edite e combine imagens, use ferramentas 3D, edite vídeos e faça análise avançada de imagens.
Adobe Photoshop Lightroom CC Organize, edite e processe em lote todas as suas fotos digitais em uma única biblioteca intuitiva.
Adobe Illustrator CC Crie gráficos vetoriais e ilustrações para impressão, Web, vídeos e dispositivos móveis.
Adobe InDesign CC Crie layouts profissionais para publicações impressas e digitais.
Adobe Fuse CC (Preview) Crie personagens 3D personalizados para projetos do Photoshop.
Adobe Acrobat Pro DC Crie, proteja, assine, colabore e imprima documentos e formulários em PDF.
Adobe InCopy CC Capacite autores e designers a trabalhar simultaneamente no mesmo documento.
Adobe Bridge CC Navegue, organize e procure suas fotos e arquivos de design em um local centralizado.
Adobe Premiere Pro CC Edite vídeos com ferramentas de edição avançadas e de alto desempenho.
Adobe After Effects CC Crie gráficos de animação e efeitos visuais.
Adobe Audition CC Grave, misture e restaure áudio para transmissões, vídeos e filmes.
Adobe SpeedGrade CC Manipule luzes e cores em vídeos.
Adobe Media Encoder CC Produza arquivos de vídeo rapidamente para qualquer tela.
Adobe Prelude CC Simplifique a importação e a geração de logs de qualquer formato de vídeo.
Adobe Story CC Plus Ferramentas de colaboração para criação de roteiros, relatórios e planejamentos.
Adobe Dreamweaver CC Crie e desenvolva virtualmente sites modernos e responsivos. 
Adobe Muse CC Crie e publique sites dinâmicos sem escrever código.
Adobe Animate CC Crie animações interativas com ferramentas de desenho avançadas para diversas plataformas. 
Adobe Experience Design CC (Preview) Crie o design e o protótipo de sites e aplicativos para dispositivos móveis.
Adobe Flash Builder Premium Crie aplicativos excepcionais para Android, iOS, Windows e Mac OS usando um único ambiente de desenvolvimento.
Adobe Fireworks CS6 Crie gráficos rapidamente para sites e aplicativos.
Adobe Scout CC Crie perfis de jogos em Flash na Web e em dispositivos móveis.

Aplicativos para dispositivos móveis

Adobe Capture CC
Capture a inspiração ao seu redor e transforme-a em ativos de produção que você pode trazer 
para seu processo criativo em desktop e dispositivos móveis.

Aplicativos de fotografia: Adobe 
Lightroom para dispositivos móveis, 
Photoshop Mix e Photoshop Fix

Traga o potencial de edição digital de imagens da Adobe para seus dispositivos móveis, com compatibilidade 
total com o Photoshop e o Lightroom.

Aplicativos de design: Adobe Illustrator 
Draw, Photoshop Sketch, Comp CC e 
Preview CC

Crie layouts e desenhe de forma expressiva em seus dispositivos móveis e visualize designs móveis em 
dispositivos iOS.

Aplicativos de vídeo: Adobe Premiere 
Clip e Prelude Live Logger CC

Crie histórias visuais e vídeos animados e edite-os com os recursos avançados do Premiere Pro CC em 
dispositivos móveis.

Principais serviços
Bibliotecas da Creative Cloud Salve, procure e compartilhe ativos das bibliotecas nos aplicativos da Creative Cloud.
Creative Cloud Assets Armazene, gerencie e compartilhe arquivos com colegas e clientes, mesmo que não tenham associações da Creative Cloud.
Creative Cloud Market Tenha acesso a gráficos vetoriais, ícones, padrões e outros ativos de design para uso em seus projetos de criação.

Outras ferramentas e serviços
Adobe PhoneGap Build Empacote aplicativos móveis na nuvem.
Adobe Stock Estimule seus projetos criativos com milhões de fotos, ilustrações e vídeos de alta qualidade com curadoria.*
Adobe Typekit Encontre a fonte perfeita para seus designs.
Aplicativos para comunidade: Behance 
e Adobe Portfolio

Exponha seu trabalho, descubra novos artistas e conecte-se com a comunidade criativa.

Gaming SDK Crie jogos em ActionScript.
Adobe Extension Manager CC Instale e gerencie extensões com facilidade.
ExtendScript Toolkit CC Adicione script a seus aplicativos de criação.

Recursos comerciais exclusivos para a Creative Cloud para equipes
Ferramentas de administração 
centralizada

Gerencie e monitore licenças dos planos Todos os Apps e de aplicativo individual em um prático Admin Console 
na Web.

Creative Cloud Packager Implante aplicativos e atualizações de forma centralizada em toda a organização.

Suporte técnico
Tenha suporte técnico avançado 24 horas por dia para ajudar nas implantações e manter sua equipe criativa 
sempre progredindo.

Webinário de boas-vindas Ganhe tempo com um webinário de boas-vindas que orienta você pelo processo de implantação.

Armazenamento
Receba 100 GB (no plano Todos os Apps) ou 20 GB (no plano de aplicativo individual) de armazenamento em 
nuvem para compartilhamento de arquivos e colaboração.

Serviços de especialistas
Tenha acesso exclusivo a serviços de especialistas da Adobe, com duas sessões individuais por ano para 
profissionais de criação e suporte técnico avançado 24 horas por dia para TI (somente no plano Todos os Apps).

Componentes da Creative Cloud para equipes

* O Adobe Stock está disponível como uma compra adicional.
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