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Aplicativo Novos recursos

  Adobe 
Photoshop

• Use controles deslizantes simples para colorir 
automaticamente uma cena, remover arranhões e alterar 
a expressão, a idade ou a pose de alguém.

• Selecione o céu em uma imagem e substitua-o pelo céu 
de sua escolha.

• Encontre ferramentas e veja demonstrações de recursos 
à medida que se aplicam diretamente ao seu projeto 
com o menu aprimorado de Aprendizado e Ajuda, sem 
sair do aplicativo.

  Adobe 
Photoshop 
no iPad

• Faça uma transmissão ao vivo da sua tela e compartilhe 
seus projetos com outros profissionais no mundo todo.

• Retome seu trabalho de onde parou. Suas criações  
agora são sincronizadas automaticamente no desktop  
e no iPad.

• Compartilhe seus projetos na nuvem e convide outras 
pessoas para editá-los e inserir comentários.

  Adobe 
Illustrator

• Crie com facilidade designs simétricos, padrões dispostos 
lado a lado e muito mais com a Repetição espelhada, a 
Repetição radial e a Repetição de grade.

• Mantenha o controle de todas as suas versões com 
documentos na nuvem que são salvos automaticamente 
e acesse-os em qualquer lugar, até offline.

• Deixe que o Illustrator extraia automaticamente cores  
de uma imagem ou paleta de cores e aplique-as ao  
seu design.

  Adobe 
Illustrator 
no iPad

• Desenhe como se estivesse usando um lápis de verdade 
e crie curvas de Bézier totalmente editáveis.

• Descubra novas maneiras de dar destaque ao seu texto 
com recursos como o Tipo no caminho.

• Crie padrões simétricos de caminhos, formas e texto com 
a Repetição espelhada ou distribua esses elementos ao 
redor de um círculo com a Repetição radial.

  Adobe 
InDesign

• Compartilhe rapidamente seus designs na Web para 
revisar e gerenciar feedback diretamente no aplicativo. 
Os revisores podem selecionar texto para fazer 
comentários, substituições e muito mais.

• Encontre e substitua facilmente cores em qualquer tipo 
de objeto para manter a identidade visual consistente e 
garantir a precisão das cores para impressão.

• Crie ou selecione valores HSB em qualquer lugar em que 
os valores de cores possam ser definidos no aplicativo.

  Adobe 
Premiere Pro

• Reformate vídeos automaticamente para redes sociais e 
muito mais.

• Elimine o processo de tentativa e erro nos ajustes de 
curvas de cores agora que cada curva tem dois eixos.

• Reduza ruídos de fundo e reverberações com os novos 
controles deslizantes do painel Áudio essencial.

  Adobe 
After Effects

• Aproveite ao máximo projetos em 3D adicionando  
várias câmeras a uma cena e usando os recursos de 
órbita, panorama e vertigo em vários pontos de vista.

• Adapte, posicione e gire camadas 3D com o novo  
3D Transform Gizmo.

• Receba feedback imediato sobre seus designs em  
3D graças a um mecanismo de renderização 3D em 
tempo real.

Aplicativo Novos recursos

  Adobe 
XD

• Manipule objetos em um espaço 3D e dê mais 
profundidade e perspectiva aos seus designs.

• Acesse ativos das bibliotecas da Creative Cloud 
diretamente no painel Ativos e crie, distribua e atualize 
sistemas de design usando as bibliotecas.

• Crie com objetos de Texto de altura automática que se 
ajustam em altura de maneira dinâmica com base no 
conteúdo, enquanto a largura permanece fixa.

  Adobe 
Photoshop 
Lightroom

• Domine novas habilidades sem sair do Lightroom graças 
a tutoriais interativos.

• Siga seus fotógrafos favoritos e aprenda com as edições 
deles no feed Descoberta.

• Envie uma imagem do Lightroom para o Photoshop no 
iPad e vice-versa para transformar suas fotos.

  Adobe 
Fresco

• Adicione com facilidade padrões, cores, texturas e  
outros elementos visuais nos limites de uma forma ou  
a uma ilustração com máscaras de corte.

• Acesse seu histórico de versões e responda aos 
comentários dos revisores no Adobe Fresco no iPad e  
no Windows.

• Crie com textos ao adicionar e editar camadas de texto. 
Use suas próprias fontes ou ofertas do Adobe Fonts.

  Adobe 
Aero

• Adicione acionadores como início, toque e proximidade 
para iniciar ações de seus ativos. Depois, atribua 
comportamentos para dar vida às suas experiências.

• Crie animações e indique o caminho que os objetos 
devem percorrer, desenhando um caminho no espaço 
com seu dispositivo móvel.

• Importe camadas PSD para o Aero e crie espaçamento 
entre elas para dar mais profundidade.

  Adobe 
Animate

• Reúna personalidade, manipulação e movimentos em 
um componente para editá-lo com facilidade ou faça 
combinações para personalizar cada peça.

• Compartilhe rapidamente composições nas redes sociais 
em seus formatos favoritos.

• Trabalhe com mais rapidez usando ativos prontos, como 
personagens, fundos, rigs de áudio, clipes de som e 
muito mais.

  Adobe 
Character 
Animator

• Anime uma marionete do Photoshop ou do Illustrator 
usando um arquivo de áudio por meio da Animação 
com fala viabilizada pelo Adobe Sensei.

• Anime naturalmente os membros de personagens 
graças à detecção de chão e a capacidade de fixar 
membros na cena.

• Navegue na Linha de tempo com mais eficiência usando 
as novas ferramentas que permitem que você pesquise 
faixas e trilhas de áudio, oculte ou isole faixas, crie grupos 
e muito mais.

  1 TB de 
armaze-
namento

• Agora, a Creative Cloud para equipes e para corporações 
inclui 1 TB de armazenamento na nuvem.

• A atualização sem custos para 1 TB aplica-se aos planos 
Todos os Apps e de aplicativo individual.

• Com armazenamento adicional, sua equipe pode 
compartilhar e gerenciar ativos criativos com mais 
facilidade.

Adobe Creative Cloud para empresas

A versão mais recente da Creative Cloud para equipes oferece novas maneiras de ser produtivo em 
qualquer lugar, colaborar entre dispositivos e criar conteúdo de destaque para a sua empresa.
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Adobe Creative Cloud para empresas

A versão mais recente da Creative Cloud para equipes oferece novas maneiras de ser produtivo em 
qualquer lugar, colaborar entre dispositivos e criar conteúdo de destaque para a sua empresa.
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