
Como posso migrar para o CorelDRAW Graphics Suite 2020? 
Perguntas frequentes 

A Corel simplificou recentemente suas opções de compra da família de produtos CorelDRAW. 
Continuamos a oferecer tanto licenças vitalícias como opções de assinatura, permitindo que você 
escolha a solução que melhor funcione para sua empresa e seu orçamento.  

Com essas alterações, as versões de upgrade não estão mais disponíveis para os clientes que 
executam versões anteriores do CorelDRAW Graphics Suite. Os clientes que adquiriram o 
Programa de Proteção de Upgrade anteriormente receberão uma licença vitalícia do CorelDRAW 
Graphics Suite 2020 automaticamente.  

À medida que a linha de produtos CorelDRAW evoluiu para atender às necessidades das 
empresas de hoje, as formas de acessar todo o poder da suíte acompanharam essa evolução. 
Com a versão mais recente do CorelDRAW Graphics Suite, você não apenas recebe um 
poderoso software de desktop (para Mac ou Windows), mas também pode tirar proveito de um 
novo fluxo de trabalho de colaboração baseado na Web no CorelDRAW.app Pro que agiliza e 
facilita o trabalho com sua equipe e com seus clientes.  

Aproveitando o melhor do desktop e da nuvem, o CorelDRAW Graphics Suite 2020 é a nossa 
mais rápida, inteligente e colaborativa suíte de aplicativos gráficos até hoje. Com nosso 
compromisso de oferecer uma relação custo/benefício excepcional, esses recursos ampliados 
vêm com novas formas de compra. Continue lendo para saber mais. 
 

P. O que aconteceu com as opções de preços de upgrade? 

Os preços de upgrade deixaram de estar disponíveis no início deste ano. Os clientes que 
adquiriram o Programa de Proteção de Upgrade com o CorelDRAW Graphics Suite 2019 recebem 
uma licença vitalícia do CorelDRAW Graphics Suite 2020 automaticamente. 

A Corel também poderá fornecer ofertas especiais exclusivas por tempo limitado a usuários de 
versões anteriores. 
 

P. Como posso atualizar para o CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Escolha o método preferido de acesso ao CorelDRAW Graphics Suite 2020! 

1) Faça a assinatura da suíte completa para garantir que você sempre use a versão mais 
atual do software, com compatibilidade com as tecnologias mais recentes. Além disso, 
você terá acesso ao novo fluxo de trabalho de colaboração para aumentar a produtividade 
do CorelDRAW.app Pro. Ao fazer a assinatura da versão completa do CorelDRAW 
Graphics Suite, você também desfrutará da flexibilidade de uma opção de pagamento 
anual bastante acessível. 
 



2) Compre uma licença vitalícia que concede a você o direito de usar sua versão atual do 
software, sem custo adicional, enquanto os sistemas operacionais, os dispositivos e as 
tecnologias permanecerem compatíveis com ela. Se quiser melhorar seu fluxo de trabalho 
com acesso total aos novos recursos de colaboração baseados na nuvem, você poderá 
se inscrever para acessar o CorelDRAW.app Pro no CorelDRAW.app. 
 

P. Quais assinaturas estão disponíveis para o CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Com duas opções de assinatura, a escolha é sua! 

1) Para dispor de flexibilidade máxima e da confiança de saber que você estará sempre 
trabalhando com a melhor e mais recente versão, faça a assinatura da versão completa 
do CorelDRAW Graphics Suite. Use o software no seu desktop (Windows ou Mac) e tenha 
acesso ao CorelDRAW.app Pro, juntamente com todas as opções de colaboração on-line, 
pelo tempo que a sua assinatura estiver ativa. 
 

2) Mesmo que escolha uma licença vitalícia, você ainda poderá fazer uma assinatura para 
acessar os recursos ampliados de colaboração on-line do CorelDRAW.app Pro. É fácil se 
inscrever diretamente no CorelDRAW.app. Obviamente, se você escolher uma licença 
vitalícia e não desejar assinar os novos recursos de colaboração on-line, poderá usar a 
suíte de software para desktop e continuar utilizando a versão padrão do CorelDRAW.app 
sem nenhum pagamento extra. 


