
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma assinatura de 3 anos de um software da Autodesk pode garantir que você receba o 

maior retorno sobre o seu investimento, possibilitando o congelamento do preço do 

software por três anos e uma economia de 10%*. 
 

Aqui estão apenas alguns dos motivos que explicam por que uma assinatura de  

3 anos é um investimento melhor: 

 

Melhores eficiências operacionais 

Com uma assinatura multianual, as renovações ocorrem uma vez a cada três anos. 

Isso significa que: 

 Os usuários do software podem se concentrar no seu trabalho principal em vez de 

se envolverem em um processo anual de aquisição. 

 Os Administradores de TI podem otimizar o gerenciamento de licenças e, dessa 

forma, manter os usuários finais sempre operacionais. 

 Os departamentos de aquisições podem reduzir o tempo e os custos associados 

aos ciclos anuais de aquisição de software. 

 

Orçamento de software previsível 

Com uma assinatura de 3 anos, você recebe proteção de preço, tornando seus custos de 

software previsíveis por toda a duração da sua assinatura. 

 

Economias de custo adicionais 

Aproveite a economia de 10% ao fazer uma assinatura de 3 anos. Se você sabe que a sua 

empresa usará o software da Autodesk nos próximos anos, aproveite essa maneira fácil 

de economizar. 

 

Acesso automático e sem preocupação ao seu software 

Proteja a saída e aumente a contribuição do seu software para os negócios, 

eliminando os custos associados ao tempo de inatividade acidental entre assinaturas. 

 
* A economia de uma assinatura de 3 anos é comparável ao preço sugerido de venda atual de três assinaturas 
anuais consecutivas. O preço real é determinado pelo seu revendedor. Assinaturas multianuais obtidas com a 
oferta de Mudança para assinatura estão limitadas a 250 assentos por grupo de clientes (incluindo subsidiárias) 
na Europa, no Oriente Médio, na África, na Austrália, na Nova Zelândia, na Coreia e no Japão e a 100 assentos em 
outros países/regiões.  
Para obter detalhes, consulte as Perguntas frequentes em  
http://www.autodesk.com.br/maintenance-plan/maintenance-plan-faq 

 
 

 

 
Por que mudar de um plano de 
manutenção para uma assinatura 
multianual faz sentido para os negócios? 

http://www.autodesk.com.br/maintenance-plan/maintenance-plan-faq


Perguntas frequentes 
 
P. Já migrei meu software de um plano de manutenção para uma assinatura. Posso 
agora migrar para uma assinatura de 3 anos para receber a economia adicional? 

 
R. Sim. No momento da renovação, você pode migrar assinaturas obtidas com a oferta de 
Mudança para assinatura para um período de 3 anos para obter economias adicionais. 

 
P. A alteração da duração das minhas assinaturas afetará o preço garantido que eu 
recebi quando fiz a mudança inicial para a assinatura? 

 
R. Ao escolher uma assinatura multianual, você terá a vantagem de um preço congelado 
por 3 anos, o que equivale a 10% a menos que o preço inicialmente garantido com essa 
oferta. 

 
P. Se eu mudar para um assinatura de 3 anos agora, continuarei a receber economias 
adicionais quando chegar a hora de renovar? 

 
R. Sim. Estamos nos comprometendo a oferecer economias continuamente para os 
clientes que escolherem uma assinatura de 3 anos. 

 
A economia de maio de 2019 a maio de 2020 equivale a 10%. Nos anos seguintes, ainda 
ofereceremos um percentual de desconto, mas este poderá variar de ano para ano. Se a 
porcentagem de desconto mudar, você será notificado com antecedência. 

 
P. Posso migrar para uma assinatura de 3 anos a qualquer momento? 

 
R. Não. Ao contrário das assinaturas típicas, aquelas obtidas com a oferta de Mudança 
para assinatura só podem ser migradas para uma assinatura de 3 anos no momento da 
renovação. 

 
P. Se eu mudar para uma assinatura de 3 anos, deverei pagar antecipadamente o valor 
total? 

 
R. Sim. Você poderá receber a economia adicional e congelar o preço durante a vigência 
da assinatura somente quando pagar antecipadamente o valor total. 

 
P. Se eu tiver uma assinatura de 3 anos, poderei depois mudar para um período de 
assinatura mais curto? 

 
R. Sim, no futuro, na ocasião da renovação, você poderá mudar uma assinatura de 3 anos 
para 1 ano e ainda aproveitar os preços especiais da oferta de Mudança para assinatura 
pagando a taxa de 1 ano. Enviaremos uma notificação quando essa opção estiver 
disponível. 
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