
 

 

 

 

Última chance de fazer o upgrade: Perguntas frequentes 

 

Ainda este ano, a Corel facilitará o processo de compra simplificando as opções de aquisição da família de 

produtos CorelDRAW. Como sempre queremos oferecer opções aos nossos usuários, você ainda poderá escolher 

uma licença vitalícia ou uma assinatura. E, embora os clientes com a versão mais atual do CorelDRAW Graphics 

Suite ou do CorelDRAW Technical Suite sempre receberão as melhores ofertas em novas versões à medida que se 

tornarem disponíveis, os preços de versões de upgrade não estarão mais disponíveis para usuários com versões 

anteriores do software.  

 

Queremos ter certeza de que todos os nossos clientes sejam notificados dessas alterações com antecedência para 

que possam tomar a decisão de compra correta. Dependendo da sua situação e do tipo de licença que deseja obter 

para seu software, você descobrirá que nunca houve um melhor momento para fazer o upgrade. 

 

P:  Por que a Corel vai alterar suas opções de compra?  

R:  A Corel simplificará as opções de compra para os usuários de produtos CorelDRAW. Você poderá 

escolher entre uma assinatura (um plano anual de "pagamento por uso" para o aluguel de software por um preço 

inferior ao custo de propriedade) e uma licença vitalícia (o direito à propriedade do software e o direito de usá-lo 

para sempre, sem nenhum custo adicional, enquanto os sistemas operacionais, os dispositivos e as tecnologias 

permanecerem compatíveis com ele).  

 

P:  Existem outras opções de compra a serem consideradas? 

R:  O Programa de Proteção de Upgrade é um plano de pagamento anual acessível que você pode adicionar 

à compra de sua licença vitalícia e, assim, garantir que sempre possa optar por usar a versão mais atualizada do 

CorelDRAW Graphics Suite por uma fração do custo de compra de upgrades ou de assinaturas do software. Pelo 

tempo que o seu Programa de Proteção de Upgrade estiver ativo, você continuará recebendo as versões mais 

recentes do CorelDRAW Graphics Suite à medida que forem lançadas, sem custo adicional. Ao contrário da 

assinatura, se você optar por suspender o plano anual do Programa de Proteção de Upgrade, poderá manter a 

última versão do software que instalou, para sempre.  

 

P:  Depois que os upgrades desaparecerem, o que acontecerá com os usuários leais de licenças 

vitalícias?  

R:  Valorizamos a lealdade dos nossos clientes e aqueles que preferem licenças vitalícias podem ter certeza 

de que continuaremos a oferecer promoções aos usuários das versões atuais para que possam obter a próxima 

versão por um preço muito vantajoso. Como fazer o upgrade agora compensará mais adiante, se você ainda não 

tiver a versão atual (2019), recomendamos que faça a mudança agora, enquanto preços especiais estão 

disponíveis para usuários registrados de qualquer versão anterior. É importante ressaltar que, para manter o  



 

 

 

software atualizado com o menor custo anual de propriedade, sugerimos adicionar o Programa de Proteção de 

Upgrade à sua compra do CorelDRAW Graphics Suite 2019.  

  

P:  A Corel eliminará as licenças vitalícias? / A Corel migrará para o licenciamento somente por 

assinatura?  

R:  A Corel tem o compromisso de oferecer opções aos seus usuários, assim, você ainda poderá escolher 

uma licença vitalícia ou uma assinatura. Ainda que os preços de upgrade não estejam mais disponíveis, conforme 

indicado anteriormente, os clientes com a versão mais atual do CorelDRAW Graphics Suite ou do CorelDRAW 

Technical Suite sempre receberão as melhores ofertas em novas versões assim que estiverem disponíveis. Além 

disso, o Programa de Proteção de Upgrade opcional garante que você receba a versão mais recente do seu 

produto assim que for lançado, sem custo adicional, pelo tempo que o seu Programa de Proteção de Upgrade 

estiver ativo. 

 

P:  E se eu já tiver a versão mais atual? 

R:  Os clientes com a versão mais atual do CorelDRAW Graphics Suite ou do CorelDRAW Technical Suite 

sempre receberão as melhores ofertas em novas versões assim que estiverem disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


