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Crie, surpreenda e relaxe. Com este mote, a Adobe Systems acaba de lançar mundialmente a 
família de produtos Creative Suite 4, upgrade dos programas que detêm 83% do mercado de 
software de design e desenvolvimento web.  
 
Os novos serviços e softwares estão ainda mais integrados, melhorando a produtividade em 
trabalhos para impressão, web, interação, vídeo, áudio e móvel.  
 
“Designers e desenvolvedores estão remodelando o modo como as pessoas consomem 
informações, compartilham idéias, contam histórias e criam experiências, sejam em materiais 
impressos, online ou através de aparelhos móveis”, diz Shantanu Narayen, presidente e 
diretor-presidente da Adobe.  
 
Segundo ele, a Creative Suite 4 oferece tecnologias poderosas em múltiplas mídias, sejam 
aplicações para internet, vídeos ou revistas.  
 
Uma das vantagens das novas versões dos produtos – seis suítes, que podem ser 
desmembradas em 14 produtos, como o Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Acrobat, Flash, 
Media Player, entre outros – é a simplificação do fluxo de trabalho, já que é possível concluir 
tarefas e trocar de mídia sem sair do projeto.  
 
Além disso, foram incorporadas várias ferramentas de colaboração online, como a Connect 
Now – colaboração online real time com até três pessoas, Kuler – compartilhamento de cor 
online e Resource Central – informações e conteúdos de vídeos e apresentações atualizadas.  
 
Outra novidade é o recurso online Device Central, que permite criar, visualizar e testar 
arquivos direcionados para cada modelo de smartphone, de acordo com o seu tamanho de tela 
e sistema operacional, com simulações do desempenho de rede de conteúdo móvel em uma 
biblioteca de perfis de dispositivo atualizada dinamicamente, com mais de 450 dispositivos.  
 
Com o Device Central é possível visualizar e testar a aparência, o desempenho e o 
comportamento do conteúdo de dispositivos móveis diretamente no computador, assim como 
simular diversas condições de exibição, como tempo limite de luz de fundo e reflexos de sol no 
conteúdo de revestimentos de dispositivos móveis para ajustar melhor os projetos às 
condições do mundo real.  
 
“O processo de criação mudou e ficou muito complexo do ponto de vista do fluxo de trabalho. 
Antes, havia um profissional para tratar as fotos, outro para diagramar e assim por diante. 
Agora, estas e outras atividades se confundem, o mesmo profissional cuida da parte impressa 
e da web”, diz Luis Maian, gerente corporativo no Brasil.  
 
“O conteúdo integrado, que exige uma disponibilização em diversos dispositivos e mídias, faz 
com que a fronteira entre o desenvolvedor e o designer seja muito tênue. Quem poderia 
imaginar que seriam visualizados 100 milhões de vídeos por dia no YouTube, essa mídia não 
era prevista. Agora é preciso entregar conteúdo pertinente a diversos contextos. Quando uma 
agência de publicidade cria uma campanha, é preciso fazer com que este conteúdo gere valor, 
replicando-o para diversas mídias”.  
 
Profissional. Produtos antes só usados por profissionais, como o Photoshop, software específico 
para fotógrafos, capaz de fazer milagres e acabar com toda e qualquer gordurinha, ruga e 
celulite indesejáveis, agora têm versões para usuários domésticos. “É perfeito para a pessoa 
que comprou uma máquina digital com mais recursos e quer aproveitar melhor as suas fotos. 
Para este público, existe uma versão gratuita na web, o Photoshop Express, que não precisa 
ter nada baixado na máquina, a foto é tratada toda na web, após dar upload”, diz Maian.  
 



Já o canal de TV MTV americano está disponibilizando a versão Express do software de edição 
de vídeos Premiere, e os telespectadores têm acesso a vídeos selecionados e podem “brincar” 
com eles.  
 
Na área profissional, o preço estimado de venda da Adobe Creative Suite 4 irá de US$ 2.517 a 
US$ 3.692, dependendo da versão e, até o final de fevereiro, clientes que tiverem a Creative 
Suite 3 poderão fazer o upgrade para a versão 4 por um preço menor do que aqueles que 
tiverem versões anteriores.  
 
Segundo Maian, o Brasil ainda tem muito espaço para crescer e atualmente corresponde de 
1% a 3% do mercado mundial da empresa, cujo faturamento no último ano fiscal, que 
terminou em dezembro de 2007, fechou em US$ 3.126 bilhões. “A maior barreira é a pirataria. 
Segundo uma pesquisa do IDC, o índice de software ilegal no Brasil chega a 62%”.  
 
E, para aqueles que não conseguem esperar e querem logo testar novas versões, o Adobe 
Flash Player 10 está atualmente disponível em versão beta com download gratuito no site 
www.adobe.com/go/astro. 
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