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Aplicativos de desktop  

Adobe Document Cloud Criação, edição e assinatura de documentos e formulários PDF. 

Adobe Media Encoder Produção rápida de arquivos de vídeo para qualquer tela. 

Adobe Muse Design de sites sem programação. 

After Effects  Animações e efeitos visuais cinematográficos. 

Audition Gravação, mixagem e restauração de áudio. 

Bridge Centralização dos ativos de criação. 

Dreamweaver  Web designs e projetos para dispositivos móveis. 

EdgeAnimate Criação de conteúdo interativo e animado para web. 

EdgeCode Programação em HTML, CSS e JavaScript. 

EdgeInspect Visualização e inspeção de web designs em dispositivos móveis. 

EdgeReflow Criação da web adaptável. 

Extend Script Toolkit Adição de scripts a seus aplicativos de criação. 

Fireworks Edição de imagens para sites e aplicativos. 

Flash Builder Ambiente de desenvolvimento para criação de jogos e aplicativos. 

Flash Professional  Experiências interativas, design de jogos e compactação para dispositivos móveis. 

Illustrator  Ilustrações e gráficos vetoriais. 

InCopy Colaboração com redatores e editores. 

InDesign  Design e layout de páginas para publicação impressa e digital. 

Lightroom  Processamento e edição de fotos digitais. 

Photoshop  Edição e composição de imagens. 

Prelude Recepção de metadados, geração de logs. 

Prelude Live Logger Trabalho ágil com um registro mais inteligente de vídeo. 

Premiere Pro  Produção e edição de vídeo. 

Scout Perfis de jogos Flash na web e em dispositivos. 

SDK de jogos Criação de jogos em ActionScript. 

SpeedGrade Finalização de filmes e gradação de cores. 

Story Plus Ferramentas colaborativas para criação planeamento de roteiros, relatórios de produção. 
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Aplicativos para dispositivos móveis 

Adobe Brush CC Pincéis personalizados inspiradores. 

Adobe Shape CC Criação personalizada de formas vetoriais. 

Adobe Color CC Criação de temas de cores para dispositivos móveis. 

Adobe Illustrator Draw Desenhos vetoriais em qualquer lugar. 

Adobe Illustrator Line Desenhos e rascunhos precisos. 

Adobe Photoshop Sketch Desenhos expressivos. 

Adobe Comp CC Crie composições de design usando ativos e fontes autênticas. 

Adobe Premiere Clip Edição de vídeos em movimento. 

Adobe Voice Vídeos animados em minutos. 

Adobe Lightroom Edição e organização de imagens em qualquer lugar utilizando dispositivos móveis. 

Adobe Photoshop Mix Edição criativa de imagens em dispositivos móveis. 

Behance Principal comunidade criativa do mundo para destacar e descobrir trabalhos criativos. 

Creative Portfolio Sincronize e mostre seu portfólio móvel a potenciais clientes. 

SDK de criação Crie aplicativos que se conetam com a Creative Cloud. 

Creative Cloud para iOS Acesso através de dispositivos móveis à sua conta da Creative Cloud. 

Tutoriais da Creative Cloud Centenas de tutoriais em vídeos gratuitos para cada nível de experiência. 

 


