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A Autodesk está fazendo gradualmente a transição de 
novas compras de software de nossos produtos para 
opções de assinatura somente. Na primeira fase da 
transição, as novas posições dos produtos de software de 
desktop individuais geralmente estarão disponíveis 
somente por meio do Desktop Subscription, a partir de 31 
de janeiro de 2016.  
 
Durante todo esse período de transição, a Autodesk e 
nossos parceiros trabalharão com os clientes para facilitar 
ao máximo a transição (e lidar com situações excepcionais 
de maneira adequada), além de alertar os clientes com a 
máxima antecedência possível para que eles possam 
adiantar-se e preparar-se para as alterações. As 
perguntas frequentes a seguir foram preparadas para 
responder às quaisquer perguntas sobre essa transição.  
 

Autodesk (e outros produtos) são marcas comerciais ou marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou 
em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A 
Autodesk reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se 
responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam existir neste documento. © 2015 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.  
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Últimas atualizações 
As perguntas e respostas a seguir no documento são novas ou contêm novas informações. Se você já tiver 
consultado essas perguntas frequentes, concentre sua atenção aqui: 
1.3 Quais produtos são afetados?  
2.4 No momento, estou compartilhando licenças permanentes para produtos individuais em uma rede. Com esse 
anúncio, quais opções estarão disponíveis para manter ou comprar novas licenças de rede? 
2.5 O que é exatamente uma “assinatura de rede”? 
2.6 Quando uma “assinatura de rede” estará disponível? 
3.4 Os clientes do Maintenance Subscription serão capazes de migrar de uma licença permanente e permanecer no 
Maintenance Subscription? 
5.3 Essa é uma mudança global? 
 

1. Visão geral 
1.1 O que está mudando? 
Em 31 de janeiro de 2016, a Autodesk descontinuará a venda de novas licenças permanentes (autônomas ou de 
rede) da maioria dos produtos individuais (fora de suite). Novas licenças do Desktop Subscription para esses 
produtos estarãodisponíveis como planos plurianuais, anuais, trimestrais ou mensais. Os contratos ativos do 
Maintenance Subscription das licenças permanentes compradas anteriormente continuarão a ser renováveis.  
 
 
1.2 Quem é afetado por essas mudanças? 
Qualquer empresa ou indivíduo que desejar adquirir novas licenças de software para os produtos indicados na 
pergunta 1.3 após 31 de janeiro de 2016 só terá a opção de comprar como licenças do Desktop Subscription ou 
baseadas em prazo.  
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Autodesk reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se 
responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam existir neste documento. © 2015 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.  
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Se você for um cliente com um contrato ativo do Maintenance Subscription, consulte a seção 3 para obter detalhes 
sobre as licenças, os benefícios e as opções de compra. Se você estiver em um Autodesk Enterprise Business 
Agreement ou um cliente que é incapaz de usar a entrega eletrônica ou o software acessado pela web, consulte 
Perguntas gerais na seção 4.  
 
 
1.3 Quais produtos são afetados? 
A Autodesk planeja descontinuar a venda de novas licenças permanentes para a maioria dos produtos de software 
de desktop individuais, em todos os países no mundo onde o software Autodesk está disponível. Isso afeta os 
seguintes produtos:  
 
Autodesk® 3ds Max® Autodesk® AutoCAD® MEP Autodesk® Inventor® Professional 
Autodesk® 3ds Max® with Softimage® Autodesk® AutoCAD® P&ID Autodesk® Maya® 
Autodesk® Alias® AutoStudio Autodesk® AutoCAD® Plant 3D Autodesk® Maya LT™ 
Autodesk® Alias® Concept Autodesk® AutoCAD® Raster Design Autodesk® Maya® with Softimage®  
Autodesk® Alias® SpeedForm Autodesk® AutoCAD® Revit LT™ Suite Autodesk® Motion Builder® 
Autodesk® Alias® Surface Autodesk® AutoCAD® Utility Design Autodesk® Mudbox® 
Autodesk® AutoCAD® Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® Autodesk® Navisworks® Simulate 
Autodesk® AutoCAD® for Mac® Autodesk® Fabrication CADmep™ Autodesk® Navisworks® Manage 
Autodesk® AutoCAD® Architecture Autodesk® Fabrication CAMduct™ Autodesk® Point Layout 
Autodesk® AutoCAD® Inventor LT™ 
Suite 

Autodesk® Fabrication ESTmep™ Autodesk® Revit® Architecture 

Autodesk® AutoCAD LT® HSMWorks Premium Autodesk® Revit LT™ 
Autodesk® AutoCAD LT® for Mac® HSMWorks Professional Autodesk® Revit® Structure  
Autodesk® AutoCAD LT® Civil Suite Autodesk® Inventor HSM™  Autodesk® River and Flood Analysis 
Autodesk® AutoCAD® Electrical Autodesk® Inventor HSM™ Pro Autodesk® Showcase® 
Autodesk® AutoCAD® Map 3D Autodesk® Inventor® Autodesk® Structural Bridge Design 
Autodesk® AutoCAD® Mechanical Autodesk® Inventor LT™ Autodesk® Vehicle Tracking 
 
 
1.4 Essa mudança se aplica às Autodesk Suites, como as Autodesk Design and Creation Suites? 
Novas licenças permanentes para as Autodesk Design & Creation Suites continuarão a ser oferecidas após 31 de 
janeiro de 2016. Qualquer transição para ofertas com base apenas em assinatura das Autodesk Design & Creation 
Suites será comunicada com muita antecedência. 
 
 
1.5 Por que a Autodesk está descontinuando algumas licenças permanentes? 
Com essa mudança, a Autodesk continua sua transição para produtos baseados em assinatura, que oferecem aos 
clientes um preço de entrada mais baixo, mais opções de ferramentas e a capacidade de pagamento conforme o uso. 
Com a·mudança da "propriedade" de software ou das licenças permanentes, a Autodesk pretende inovar e melhorar 
continuamente os produtos de Desktop Subscription, integrá-los mais firmemente com os serviços de nuvem, permitir 
o acesso de vários dispositivos a qualquer momento, torná-los mais fáceis de implantar e gerenciar, e reduzir os 
problemas de compatibilidade de arquivos. 
 
 
1.6 Isso afeta os softwares existentes comprados com uma licença permanente? 
Não. Se um cliente já possuir uma licença permanente ou comprar uma nova antes de 31 de janeiro de 2016, ela 
permanecerá válida. Ele ainda manterá a licença permanente do software e poderá continuar a utilizá-lo de acordo 
com seu contrato de licença permanente. Se o produto de software for coberto pelo Maintenance Subscription, ele 
também continuará a receber os benefícios do Maintenance Subscription. 
 
 
1.7 Como isso afetará os clientes do Maintenance Subscription? 
Após 31 de janeiro de 2016, os clientes com contratos do Maintenance Subscription atuais ainda poderão renovar o 
Maintenance Subscription para os produtos afetados (e receber os benefícios correspondentes) até serem notificados 
do contrário. A eliminação de licenças permanentes afeta somente a possibilidade de fazer novas compras de novas 
licenças permanentes. 
 
 
Autodesk (e outros produtos) são marcas comerciais ou marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou 
em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A 
Autodesk reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se 
responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam existir neste documento. © 2015 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.  
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Os clientes atuais do Maintenance Subscription que precisarem de licenças adicionais terão a opção de comprar 
licenças de rede no Subscription e compartilhar essas licenças em um servidor de rede com licenças de rede 
permanentes já compradas anteriormente. Essa opção oferece aos clientes a capacidade de continuar a receber os 
benefícios da assinatura, como atualizações de software e flexibilidade de uso, e permite que compartilhem suas 
licenças permanentes existentes e as novas licenças baseadas em assinatura em um servidor de rede. Consulte a 
seção 2 para obter mais informações sobre a “assinatura de rede”. 
 
 
1.8 Como a Autodesk facilitará essa transição para os clientes? 
A Autodesk está tomando várias providências para tornar a transição para o Desktop Subscription o mais suave 
possível para os clientes:  

• Fornecendo o tempo necessário para que seja possível avaliar as opções e fazer planos, com aviso prévio de 
um ano sobre as alterações a serem implementadas 

• Permitindo que os assinantes continuem a renovar seus Maintenance Subscriptions e recebam/acessem os 
respectivos benefícios 

• Tornando a Conta da Autodesk o local central para gerenciar todos os seus produtos, assinaturas e serviços 
• Fornecendo a possibilidade de congelar sua taxa de assinatura com o lançamento de uma oferta de vários 

anos do Desktop Subscription 
• Continuando a oferecer suites de projeto e criação da Autodesk como uma licença permanente 

 
 
1.9 Há alguma mudança no Cloud Service Subscription? 
Ofertas compradas separadamente do Cloud Service Subscription, como BIM 360, PLM 360 ou Fusion 360, não são 
afetadas. Os serviços em nuvem incluídos com ofertas, como os benefícios do Maintenance Subscription e do 
Desktop Subscription, continuarão a ser incluídos nessas ofertas. 
 
 

2. Desktop Subscription 
2.1 O que é o Autodesk Subscription? O Desktop Subscription usa a nuvem para armazenar aplicativos e 
dados? 
O Desktop Subscription dá acesso aos softwares da Autodesk (a mesma versão completa que é fornecida com uma 
licença permanente), mas com uma abordagem flexível e de pagamento conforme o uso para facilitar o 
gerenciamento do orçamento de software. O Desktop Subscription oferece benefícios como Suporte Básico, acesso 
ao que há de mais recente em termos de software e melhorias de produtos e, em alguns casos, acesso para a 
seleção de serviços em nuvem. O aplicativo de software de desktop fornecido por meio do Desktop Subscription e os 
dados de usuário associados continuarão a ser armazenados em uma máquina local, e qualquer uso dos serviços em 
nuvem da Autodesk incluídos será opcional. 
 
 
2.2 Quais são os principais recursos/benefícios das licenças do Desktop Subscription? 
O Desktop Subscription concede aos titulares de licença o direito de usar o software por um período de tempo 
especificado, com a opção de renovar o contrato por meio de pagamentos adicionais. Os clientes que compram um 
Desktop Subscription recebem benefícios, como Suporte Básico, opções para suporte mais avançado, acesso ao que 
há de mais recente em termos de software e melhorias de produtos e, em alguns casos, acesso para a seleção de 
serviços em nuvem. 
 
 
2.3 No momento, nem todos os produtos Autodesk estão disponíveis como Desktop Subscription. Qual é a 
previsão de disponibilizar esses produtos? 
Com essa transição, o Desktop Subscription será introduzido nos locais onde ainda não está disponível. Qualquer 
novo produto ou serviço introduzido nesse período estará disponível apenas como Desktop ou Cloud Subscription. 
 
 
 
 
Autodesk (e outros produtos) são marcas comerciais ou marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou 
em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A 
Autodesk reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se 
responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam existir neste documento. © 2015 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.  
 
 

http://www.autodesk.com/subscription/cloud-services
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2.4 No momento, estou compartilhando licenças permanentes em uma rede. Com esse anúncio, quais opções 
estarão disponíveis para manter ou comprar novas licenças de rede? 
A Autodesk entende que, após 31 de janeiro de 2016, os clientes que têm licenças permanentes para produtos 
individuais podem precisar de uma opção para adicionar posições de licença de rede. Como tal, pretendemos 
introduzir a opção de adquirir licenças para produtos individuais numa base de “assinatura de rede”. Esperamos 
introduzir esta nova opção de “assinatura de rede” para clientes de Maintenance Subscription antes de 31 de janeiro 
de 2016. 
 
 
2.5 O que é exatamente uma “assinatura de rede”? 
A “assinatura de rede” é semelhante a uma licença de rede permanente com uma diferença fundamental. Enquanto 
uma licença de rede permanente é ativada e usada por tempo indeterminado, uma “assinatura de rede” é utilizável 
apenas em um determinado período (por exemplo, um ano), a menos que seja renovada. Essas licenças devem 
funcionar com as licenças de rede permanente existentes que o cliente já tem para criar uma experiência de 
compartilhamento integrada. O período que será oferecido ainda está sendo definido. Esperamos oferecer 
“assinaturas de rede” pelo preço equivalente de 1,5 vezes o Desktop Subscription. 
 
 
2.6 Quando uma “assinatura de rede” estará disponível? 
A oferta de “assinatura de rede” está sendo desenvolvida e esperamos que esteja disponível até 31 de janeiro de 
2016. Mais informações serão fornecidas quando essa oferta estiver definida. 
 
 
2.7 A Autodesk está fazendo alguma mudança no Desktop Subscription como parte dessa transição? 
A Autodesk planeja introduzir os novos planos plurianuais do Desktop Subscription (2 anos e 3 anos) em março de 
2015.  
 
 
2.8 A Autodesk oferecerá suporte aos direitos de uso de versões anteriores no Desktop Subscription? 
A Autodesk entende o valor que os nossos clientes obtém com o acesso para usar as versões anteriores. A Autodesk 
pretende disponibilizar os mesmos benefícios de versões anteriores para assinantes do Desktop, assim como estão 
disponíveis para os assinantes do Maintenance. 
 

3. Maintenance Subscription 
3.1 O que é o Maintenance Subscription? 
O Maintenance Subscription garante que o titular da licença permanente receba benefícios com base no prazo, como 
Suporte Básico, opções de suporte mais avançado, acesso ao que há de mais recente em termos de software e 
melhorias de produtos e, em alguns casos, acesso para a seleção de serviços em nuvem. Um contrato do 
Maintenance Subscription deve ser aplicado em uma licença permanente comprada separadamente.  
 
 
3.2 O que acontece quando sou um cliente atual do Maintenance Subscription? 
Os clientes atuais do Maintenance continuarão a aproveitar os benefícios do Maintenance Subscription pelo tempo 
que renovarem a assinatura.  
 
Os clientes atuais do Maintenance Subscription que desejarem usar o licenciamento de rede terão a opção de 
comprar licenças de rede no Subscription e compartilhá-las em um servidor de rede com as licenças de rede 
permanentes adquiridas anteriormente. Essa opção oferece aos clientes a capacidade de continuar a receber os 
benefícios da assinatura, como atualizações de software e flexibilidade de uso, e permite que compartilhem suas 
licenças permanentes existentes e as novas licenças baseadas em prazos em um servidor de rede. Consulte a seção 
2 para obter mais informações sobre a “assinatura de rede”. 
 
As opções de licenciamento Autodesk Enterprise Token Flex e Autodesk Multi-Flex (oferecidas com Enterprise 
Business Agreements) continuarão disponíveis para clientes corporativos. 
 
 
Autodesk (e outros produtos) são marcas comerciais ou marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou 
em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A 
Autodesk reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se 
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http://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions/desktop-subscription-previous-use
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3.3 O que acontece quando um Maintenance Subscription expira? 
Se um Maintenance Subscription não for renovado, os clientes terão que comprar um Desktop Subscription se 
desejarem obter os recursos e a funcionalidade mais recentes. A Autodesk revisará as políticas de renovação do 
Subscription antes de 31 de janeiro de 2016 e comunicará as alterações com muita antecedência da data de início. 
Os descontos do Maintenance Subscription plurianual não serão mais oferecidos após 31 de agosto de 2015.1 
 
 
3.4 Os clientes do Maintenance Subscription serão capazes de migrar de uma licença permanente e 
permanecer no Maintenance Subscription? 
Mesmo depois que descontinuarmos a venda de licenças permanentes para um determinado produto, os clientes 
poderão optar por comprar uma migração desse produto para outro que ainda tem licenças permanentes à venda. 
Por exemplo, um cliente com uma licença permanente do AutoCAD LT após 31 de janeiro de 2016 poderá migrar 
dessas licenças permanentes para o AutoCAD Design Suite Ultimate. Mas esse cliente não poderá comprar uma 
migração do AutoCAD LT para o AutoCAD LT Inventor Suite. O contrato atual do cliente do Maintenance será movido 
para o novo produto no momento que uma migração é comprada. 
 
 
3.5 Por quanto tempo os clientes do Maintenance Subscription permanecem no Maintenance Subscription? 
Embora a Autodesk esteja anunciando os planos de descontinuar a venda de novas licenças permanentes, não 
estamos eliminando o Maintenance Subscription. Os clientes do Maintenance Subscription que permanecem em dia 
com seus contratos do Maintenance podem esperar permanecer no Maintenance no futuro próximo. O desconto do 
Maintenance Subscription plurianual não será mais oferecido1.  
 
 
3.6 Os clientes existentes do Maintenance Subscription serão capazes de adicionar posições adicionais de 
licenças permanentes no Maintenance Subscription após 31 de janeiro de 2016? 
Assim que a Autodesk descontinuar as vendas de novas posições permanentes para um produto, os clientes só terão 
a opção de renovar os contratos do Maintenance Subscription para licenças permanentes adquiridas anteriormente. 
Nenhum contrato do Maintenance Subscription poderá ser iniciado após 31 de janeiro de 2016 para os produtos 
afetados. Além disso, o desconto do Maintenance Subscription plurianual também será eliminado após 31 de agosto 
de 20151.  
 
 
3.7 O que acontecerá se um cliente com uma licença permanente escolher descontinuar o Maintenance 
Subscription? 
Os clientes com assinaturas do Maintenance expiradas podem continuar a usar suas licenças permanentes; no 
entanto, eles perderão os benefícios do Subscription, como atualizações, suporte técnico do produto, direitos de 
licenciamento flexíveis e serviços em nuvem. A Autodesk revisará as políticas de renovação do Subscription até 31 
de janeiro de 2016. As alterações serão comunicadas com antecedência da data de início. Se um Maintenance 
Subscription não for renovado, os clientes terão que comprar um Desktop Subscription se desejarem obter os 
recursos e a funcionalidade mais recentes.  
 

4. Enterprise Business Agreements 
4.1 Como isso afetará os clientes do Enterprise Business Agreement no próximo semestre? 
Os clientes que têm atualmente um Enterprise Business Agreement com a Autodesk das ofertas Enterprise Flex, 
Multi-Flex ou Token Flex não verão mudança imediata nos termos ou nos benefícios de seus contratos. 
 
 
 
 
 

1Os Revendedores Autorizados da Autodesk são independentes, têm liberdade para participar em qualquer 
promoção e definir seus próprios preços. Os preços dos revendedores podem variar. 
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em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A 
Autodesk reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se 
responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam existir neste documento. © 2015 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.  
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4.2 O que acontecerá aos clientes com Enterprise Business Agreements que incluem direitos permanentes 
aos seus softwares quando o contrato termina? 
Os clientes com um Enterprise Business Agreement que inclui direitos permanentes ao software podem exercer os 
seus direitos para receber essas licenças permanentes no final do contrato ou optar por renová-las licenças no 
Maintenance Subscription nesse momento.  
 
 
4.3 Os clientes com um Enterprise Business Agreement serão capazes de adicionar novas licenças 
permanentes aos seus contratos? 
Os clientes com um Enterprise Business Agreement serão capazes de comprar novas licenças, conforme permitido 
pelos termos do contrato. Após 31 de janeiro de 2016, os clientes que aceitarem um Enterprise Business Agreement 
não terão a opção de comprar novas licenças permanentes. Eles terão a opção de comprar licenças de “assinatura 
de rede” adicionais ou licenças do Desktop Subscription, conforme desejado. 
 
 
4.4 Onde os clientes do Enterprise podem obter mais informações? 
Os clientes com um Enterprise Business Agreement devem falar diretamente com um Autodesk Account Executive 
para obter mais informações sobre a transição de licença permanente e como isso os afetará. 

 

5. Perguntas gerais 
5.1 Como isso afetará os clientes dos setores governamental, educacional, entre outros, que não puderem 
usar a entrega eletrônica ou o software acessado pela web? 
A Autodesk está empenhada em encontrar soluções que facilitarão a transição para modelos baseados em 
assinatura. Ao longo dessa transição, vamos trabalhar com nossos parceiros e clientes para garantir que essas 
mudanças não impeçam a compra e o uso do software Autodesk.  
 
 
5.2 Como essas mudanças afetarão os clientes do setor educacional? 
A descontinuação de novas licenças permanentes não afeta os clientes do setor educacional. As 
instituições acadêmicas, os alunos e os educadores qualificados continuarão a ter acesso gratuito a licenças 
educacionais. Para obter mais informações, visite http://www.autodesk.com/education/free-software/all 
 
 
5.3 Essa é uma mudança global? 
Sim, a descontinuação das licenças permanentes para a maioria dos produtos individuais (não suites) entrará em 
vigor globalmente em 31 de janeiro de 2016. No entanto, há uma região onde essa transição começará antes para 
fornecer informações valiosas para a Autodesk. Na Austrália e na Nova Zelândia, a venda de licenças permanentes 
para produtos LT Family será interrompida em 6 de junho de 2015. Os produtos afetados são: AutoCAD LT for Mac, 
AutoCAD LT, Inventor LT, Revit LT, Inventor LT Suite e Revit LT Suite. Os clientes na Austrália e na Nova Zelândia 
serão capazes de associar o Maintenance Subscription a qualquer licença permanente desses produtos comprados 
até 6 de junho de 2015.  

Autodesk (e outros produtos) são marcas comerciais ou marcas registradas da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou 
em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A 
Autodesk reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se 
responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam existir neste documento. © 2015 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.  
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