
Programa de licenciamento 
cumulativo (CLP) 

Programa de licenciamento 
transacional (TLP)

Programa de licenciamento por volume para compra  
de produtos de desktop

Compras únicas de produtos de desktop, sem contratos

Perfil do cliente Organizações que desejam estender os níveis de desconto a suas afiliadas  
e subsidiárias, globalmente.

Organizações que desejam simplicidade administrativa e uma só  
transação rápida e fácil  

Tipo de licença Perpétua* Perpétua

Vigência do contrato 2 anos Nenhuma 

Desconto por volume Disponível cumulativamente Nenhum

Produtos (veja a lista completa 
na página seguinte)

Acrobat 2017 (apenas versão para desktop) e outros produtos de desktop Acrobat 2017 (apenas versão para desktop) e outros produtos de desktop

Acesso a novos recursos 
de produtos 

Opcional para produtos de desktop qualificados Opcional para produtos de desktop qualificados

Gerenciamento de licenças Implantação e gerenciamento por meio do site de licenciamento  
da Adobe (LWS)

Implantação e gerenciamento por meio do site de licenciamento  
da Adobe (LWS)

Suporte Disponível para compra Disponível para compra

Como comprar Revendedor autorizado da Adobe Revendedor autorizado da Adobe

Value Incentive Plan (VIP) 
Enterprise Term  

License Agreement (ETLA)
Licenciamento por assinatura com opções de período  

de vigência e recompensas por fidelidade
Adaptado às necessidades da sua empresa  

em um contrato de 3 anos

Perfil do cliente Organizações que buscam flexibilidade para atender às necessidades em 
constante evolução e acesso aos aplicativos, às ferramentas e aos serviços 
mais recentes da Adobe

Um contrato de 3 anos com ofertas de nuvem e desktop feitas para  
grandes corporações

Tipo de licença Assinatura Período

Vigência do contrato 1 a 3 anos* 3 anos

Descontos Disponíveis por meio do VIP Select Negociáveis

Produtos (veja a lista completa 
na página seguinte)

Adobe Creative Cloud, Adobe Acrobat DC, Adobe Stock para equipes,  
Adobe Captivate, Adobe Presenter e Adobe Presenter Video Express

Creative Cloud para corporações, Adobe Document Cloud para corporações, 
Adobe Captivate, Adobe Presenter e Adobe Stock para corporações

Acesso a novos recursos 
de produtos 

Acesso a novos recursos e atualizações assim que são lançados Acesso a novos recursos e atualizações assim que são lançados

Gerenciamento de licenças Ferramenta online para gerenciar licenças, usuários e implantações  
com facilidade

Ferramenta online para gerenciar licenças, usuários e implantações  
com facilidade

Suporte Suporte incluído; varia de acordo com o produto Suporte incluído; varia de acordo com o produto

Como comprar Revendedor autorizado da Adobe ou centrais de atendimento  
da Adobe selecionadas

Entre em contato com o executivo de contas da Adobe

*Opções de contrato adicionais podem estar disponíveis para clientes governamentais. Entre em contato com seu revendedor autorizado da Adobe.

Guia comparativo de programas de compra da Adobe
para empresas e órgãos governamentais

https://licensing.adobe.com
https://licensing.adobe.com
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/volume-licensing/pdfs/vip-select-datasheet-en.pdf


Produtos da Adobe disponíveis em cada programa*

Value Incentive Plan (VIP)

*  As ofertas de produtos estão sujeitas a modificações futuras e podem ser atualizadas de tempos em tempos para incorporar alterações de produtos. Entre 
em contato com o representante da Adobe para obter uma lista completa dos produtos oferecidos. 

 Observação: as ofertas do VIP na República Popular da China (PRC) incluem a Creative Cloud para equipes e a Creative Cloud para corporações. Se estiver 
comprando licenças na República Popular da China, entre em contato com um revendedor local.
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Guia comparativo de programas de compra da Adobe 
para empresas e órgãos governamentais

Creative Cloud para equipes 
Creative Cloud para corporações 

Acrobat Pro DC para equipes 
Acrobat Pro DC para corporações

Acrobat Standard DC para equipes 
Acrobat Standard DC para corporações

Adobe Presenter Adobe Technical 
Communication Suite

Adobe Stock  
para equipes

Família Adobe 
RoboHelp

Família Adobe 
FrameMaker

Adobe Captivate Adobe Presenter 
Video Express

Adobe Sign Adobe Substance

Programa de licenciamento cumulativo (CLP) e Programa de licenciamento transacional (TLP)

Acrobat Pro 2017  
(apenas para desktop)

Acrobat Standard 2017  
(apenas para desktop)

Adobe Technical  
Communication Suite

Adobe Captivate

Família Adobe ColdFusion Família Adobe Flash Builder Adobe Font Folio Família Adobe FrameMaker

Adobe FreeHand Adobe Photoshop Elements Pacote Photoshop  
e Premiere Elements

Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Premiere Elements Adobe Presenter licenciado Adobe Presenter Video Express Família Adobe RoboHelp

Creative Cloud  
para corporações

Adobe Document Cloud  
para corporações

Adobe Stock  
para corporações

Família Adobe RoboHelp Adobe Sign

Adobe Captivate Adobe Presenter Adobe Technical 
Communication Suite

Família Adobe FrameMaker Adobe Substance

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

http://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs.html
http://www.adobe.com/br

