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PACOTES CREO DESIGN 

SEUS PRODUTOS AINDA MELHORES 

design do jeito que deveria ser

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Certo, talvez a quarta não seja uma desculpa, mas normalmente acompanha as três 
primeiras. E isso é ruim porque o desenvolvimento de produtos está mudando rápido. 
Ao adotar as versões mais recentes do Creo, você obtém:

•  As soluções do amanhã, só que hoje: ferramentas inovadoras, como realidade 
aumentada, dimensionamento e tolerância geométricos e simulação em tempo real. 

•  Os mais recentes recursos de segurança para evitar ataques cibernéticos.

•  Interfaces atualizadas que são mais fáceis de usar e facilitam seu trabalho. 

• Ele ainda funciona. Por que substituí-lo?
• Estamos ocupados demais.
• Você vai estourar o orçamento.
• Não.

QUAIS SÃO AS DESCULPAS MAIS COMUNS 
QUE VOCÊ OUVE DAS PESSOAS QUE SE 
APEGAM A SOFTWARES DESATUALIZADOS? 

SE O SOFTWARE NÃO 
ESTIVER ATUALIZADO, 
SUA EMPRESA PODE 
ESTAR PERDENDO PARA 
A CONCORRÊNCIA.

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Acompanhar a evolução da tecnologia pode ser uma dor de cabeça — e custar 
caro. A boa notícia é que o Creo está disponível em diversos pacotes CAD. 

Assine hoje mesmo o pacote mais adequado às suas necessidades. Todos eles 
oferecem o Creo Parametric com as ferramentas básicas que todos precisam para 
produzir trabalhos profissionais em CAD 3D. E cada assinatura também oferece 
suporte premium.

APRESENTANDO OS PACOTES CREO DESIGN

As páginas a seguir podem ajudar você a escolher o melhor 
pacote para sua empresa. Leia-as para descobrir os recursos 
mais úteis para quem trabalha com design de produtos. 

AJUDA PARA ESCOLHER SEU PACOTE

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Clique para obter informações abrangentes sobre os pacotes

Recursos CAD 3D padrão do setor

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visualização de design com realidade aumentada

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Design top down e engenharia simultânea

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fresamento prismático e multissuperfícies

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PTC Mathcad

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Superfícies avançadas e manufatura aditiva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GD&T e análise de tolerância

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SELECIONE SEU PACOTE

https://www.ptc.com/pt/products/cad/subscribe
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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O SEU SOFTWARE DE DESIGN ESTÁ CONSEGUINDO 
SUPRIR SUAS NECESSIDADES?
AVALIE HONESTAMENTE SEU AMBIENTE CAD 

Legenda: DE=Design Essentials, DA=Design Advanced, DA+=Design Advanced Plus.

Você é capaz de criar geometrias fotorrealistas? Para 
quem trabalha com produtos para o consumidor, 
observar um modelo sob boa iluminação e nas 
condições do dia a dia não deveria ser uma reflexão. 
[Disponíveis em todos os pacotes.]

RENDERIZAÇÃO

As ferramentas de renderização adicionam materiais, iluminação e 
planos de fundo realistas aos modelos.

Você está confiante de que está tomando as melhores 
decisões possíveis?  O software deve fornecer feedback 
em tempo real sobre suas decisões de design à medida 
que você as toma, liberando você para ter mais 
ideias e iterar mais rapidamente. [Disponível como 
complemento em todos os pacotes.] 

ORIENTAÇÃODEDESIGN EFETIVA

O Creo Simulation Live fornece feedback em tempo real à medida 
que você faz alterações no projeto.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFpa6I9hCZXsqncC38WWsQpRaik5Lx-Y
https://www.youtube.com/watch?v=557dMvKA03c&list=PLzFpa6I9hCZVv1a6Vhb0TKQUDiY6fo8Qt&index=2
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Você está projetando totalmente para manufatura aditiva? 
Seu sistema deve permitir que você prepare peças, 
incluindo reticulados acionados parametricamente; otimize 
o posicionamento da bandeja; e integre-se diretamente às 
impressoras 3D líderes do setor. [Disponíveis no DA+.] 

MANUFATURA ADITIVA

Crie, otimize, valide e execute uma verificação de impressão 
no Creo. Funciona com polímeros e metais.

Adotando um ambiente de engenharia com base em 
modelo? Use seu sistema CAD para garantir que seus 
projetos estejam em conformidade com os padrões de 
GD&T durante todo o processo de aplicação, agilizando o 
trabalho e evitando erros que custam caro. [Disponíveis no 
DA+.]

GD&T ADVISOR

A extensão Creo GD&T Advisor elimina o tédio e as imprecisões do 
dimensionamento e tolerância geométricos.

Trabalha com parafusos, porcas, arruelas, pinos e cavilhas? 
Uma biblioteca de prendedores comumente usados, bem 
como o rastreamento e o posicionamento automáticos 
podem ajudar a evitar erros (e tédio) na criação de modelos 
complexos. [Disponíveis em todos os pacotes.]

PRENDEDORES

O Creo IFX inclui uma grande biblioteca personalizável de 
prendedores. 

https://www.youtube.com/watch?v=lfARJzoqtw4
https://www.ptc.com/pt/technologies/cad/additive-manufacturing
https://www.ptc.com/pt/technologies/cad/model-based-definition/gd-and-t
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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As equipes estão trabalhando simultaneamente para 
criar produtos complexos? As estruturas top-down 
e os esqueletos garantem que todos possam criar e 
modificar componentes e subconjuntos sem interferir 
nos trabalhos uns dos outros. [Disponíveis no DA, DA+.]

MONTAGENS AVANÇADAS

A extensão Creo Advanced Assembly garante que toda a equipe de 
design fique atualizada.

Você é capaz de iniciar um tour 3D totalmente imersivo 
do seu trabalho com um único clique? As experiências 
de realidade aumentada deveriam ser fáceis de criar e 
compartilhar. Além disso, elas deveriam ser protegidas 
contra acessos não autorizados. [Disponíveis em todos 
os pacotes.]

Veja por que a Harvard Business Review diz: "Toda organização 
precisa de uma estratégia de realidade aumentada".

REALIDADE AUMENTADA

Os seus cálculos estão orientando seus designs e vice-versa? O PTC Mathcad 
oferece um bloco de notas de engenharia verdadeiramente digitalizado para 
rastrear e comunicar seus cálculos. Agora, ninguém mais precisa perguntar 
"Como você chegou a esse número ou dimensão?" [Disponível no DA, DA+]

SOFTWARE DE CÁLCULOS DE ENGENHARIA

https://www.youtube.com/watch?v=wwmmgAw8ZAE&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QHZSQIsuxKk
https://www.mathcad.com/pt/
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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COMO SEU SOFTWARE SE SAIU? 

Se você ficou para trás, temos boas notícias. O pacote certo pode fornecer 
a você mais recursos a um custo menor do que você poderia imaginar. 

Para saber mais sobre o que há em cada pacote de design, clique nos vídeos.

DESTAQUES DO CREO DESIGN 
ESSENTIALS

DESTAQUES DO CREO DESIGN 
ADVANCED

DESTAQUES DO CREO DESIGN 
ADVANCED PLUS

https://youtu.be/iZQxYreK5Aw
https://youtu.be/ycHLfnuFfug
https://www.youtube.com/watch?v=zoCykNH0py8&amp;feature=youtu.be
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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O Creo é uma solução de CAD 3D profissional e completa, usada 
por um vasto conjunto representativo de empresas. Ele pode ajudar 
você a criar produtos melhores com mais rapidez, impulsionando 
a inovação do produto, reutilizando o que há de melhor em seus 
projetos e substituindo as suposições por fatos.

© 2021, PTC Inc. (PTC). Todos os direitos reservados. As informações aqui descritas são meramente 
informativas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Elas não devem ser consideradas como 
garantia, comprometimento ou ofertas da PTC. O logotipo da PTC e demais nomes de seus produtos e 
logos são marcas comerciais ou registradas da PTC e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em 
outros países. Todos os outros nomes de produtos e empresas pertencem a seus respectivos proprietários. 
A data de lançamento de qualquer produto, inclusive recursos ou funções, está sujeita a alterações a 
critério da PTC.

75673_Creo_Packages_Green_ebook_0521-pt_br

POR QUE ASSINAR? 

As licenças dos pacotes Creo Design são disponibilizadas em 
assinaturas anuais. Assim, você pode contar com o suporte, o 
eLearning e os serviços necessários a um preço único. Além disso, 
você paga um custo inicial mais baixo para começar. Amplie ou altere 
os recursos à medida que suas necessidades comerciais mudam. Para 
reduzir ainda mais seus custos, considere a implantação na nuvem, 
quando disponível

CONHEÇA OS PACOTES DO CREO 

Com os pacotes Creo Design, você terá os recursos mais recentes e 
o suporte premium. E você poderá atualizar seu pacote a qualquer 
momento. Entre em contato com a PTC ou com o revendedor local 
da PTC para encontrar hoje o melhor pacote para atender às suas 
necessidades.

SELECIONE SEU PACOTE DO CREO

https://www.ptc.com/pt/products/creo/packages
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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