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4 RAZÕES PELAS 
QUAIS AS EMPRESAS 
INTELIGENTES 
ESCOLHEM A FOXIT 
PARA REALIZAR SEU 
FLUXO DE TRABALHO 
DE PDF
SAIBA POR QUE A FOXIT É A 
PRINCIPAL ALTERNATIVA AO 
ADOBE ACROBAT.
Você quer economizar em custos e está 
procurando uma alternativa mais barata, mas 
com todas as funções disponíveis, para 
substituir suas licenças atuais do Adobe 
Acrobat?

https://www.foxit.com/kb.html
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ESCOLHIDA A 
MELHOR

O Foxit PDF Editor atende melhor aos seus requisitos e 
impressiona os usuários com sua facilidade de uso, 
con�guração, administração e negócios.

Os usuários da G2 estão entusiasmados com a qualidade 
do suporte da Foxit.

A G2 é principal plataforma para avaliação de softwares do mundo, 
utilizando mais de 100.000 avaliações de usuários para promover 

melhores decisões de compra.

Veja a comparação completa:
www.g2.com/compare/adobe-acrobat-dc-vs-foxit-pdf-editor

Atende aos requisitos

Facilidade de uso

Facilidade de instalação

Facilidade de administração

Qualidade do suporte

Facilidade de negociação

Direção do produto (% positivo)
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Foxit PDF EditorAdobe Acrobat DC

4,6 de 54,5 de 5

SOLUÇÃO DE EDIÇÃO 
DE PDF NA G2

1

"Supera o Acrobat em todos as áreas."
Grant C – Gerente da Área de Atendimento ao Site de Clientes

https://www.foxit.com/kb.html
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FÁCIL DE 
COMPRAR
SOLUÇÃO 
COMPLETA
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Tudo o que você precisa no Adobe Acrobat por uma 
fração do custo.

Escolha entre licenças perpétuas avulsas, assinatura 
anual e assinatura mensal.

As licenças da Foxit não estão vinculadas a usuários 
individuais (não há licenças de usuário nomeado).

Ao escolher o Foxit PDF Editor, você obtém uma solução de edição 
de PDF econômica e completa que é a alternativa líder em 

tecnologia de PDF ao Adobe Acrobat.

"Editor de PDF poderoso por uma taxa avulsa 
razoável."

Matthew G – Diretor Financeiro

Leia mais feedbacks de clientes na G2

https://www.foxit.com/kb.html
https://www.g2.com/products/foxit-pdf-editor/reviews%23reviews
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LIVRE DE 
PROBLEMAS
MIGRAÇÃO E USO
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O Foxit PDF Editor torna a migração da Adobe muito mais 
fácil. A Foxit ajuda você com ferramentas de implantação e 
personalização em toda a empresa.

O Foxit PDF Editor oferece uma barra de ferramentas 
clara e amigável, no estilo da faixa de opções semelhante à 
interface do usuário do Microsoft O�ce. Isso permite uma 
experiência de usuário intuitiva e a adoção rápida, com 
uma curta curva de aprendizado.

"Estamos muito felizes com o Foxit PDF 
Editor, pois o produto ajuda nossos 

funcionários a executar suas tarefas com 
e�ciência e pro�ssionalismo. A�nal, quase 
ninguém é treinado como especialista em 

edição de PDF, portanto a facilidade de uso é 
muito importante para nós. A Foxit atende 

muito bem a esse quesito."

Leia o estudo de caso

Bernd Gewehr – Chefe de TI da Voessing

https://www.foxit.com/kb.html
https://cdn09.foxitsoftware.com/pub/foxit/casestudy/pt_br/VoessingCaseStudy.pdf
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AMPLO 
SUPORTE
24 HORAS POR DIA 
E 7 DIAS POR 
SEMANA.
EM TEMPO REAL.

4
Você decide como entrar em contato com o Suporte da 
Foxit: escolha entre telefone, bate-papo (chat), e-mail ou 
chamados de suporte (tíquetes): todos respondidos 24 
horas por dia, 7 dias por semana, por pessoas reais, 
prontas para oferecer respostas rápidas.

A função de suporte por bate-papo integrado do Foxit PDF 
Editor permite que você trate dos seus problemas 
diretamente, sem a necessidade de sair do aplicativo.

"Tenho apenas elogios para o suporte que 
recebemos da equipe do Foxit PDF Editor. 

Ela foi fundamental para nos ajudar a usar o 
software da maneira mais e�ciente para 

atender às nossas necessidades."

Leia o estudo de caso

Dave Buttram – Diretor de Soluções de Negócios 
do IMA Financial Group

Como uma empresa de software, acreditamos na automação, 
mas não em sistemas telefônicos automatizados. Com a Foxit, 
você não vai falar com uma máquina e esperar na �la por horas. 

Em vez disso, terá suporte de uma pessoa real.

https://www.foxit.com/kb.html
https://cdn09.foxitsoftware.com/pub/foxit/casestudy/pt_br/IMA-Financial-Standardizes-Their-Digital-Document-Solution-with-Foxit.pdf
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é a Foxit?
Quem

A Foxit é um provedor líder de soluções de PDF, cuja missão é 
desenvolver produtos e serviços de PDF líderes de mercado e 
inovadores, ajudando os pro�ssionais do conhecimento a 
aumentar sua produtividade e fazer mais com os 
documentos.

O Foxit PDF Editor é um editor de PDF poderoso, completo e 
fácil de usar que conquistou mais de 485.000 clientes em todo 
o mundo e ajudará sua força de trabalho a criar os melhores 
documentos PDF possíveis, compartilhar informações e 
permanecer conectado, mesmo quando estiver trabalhando 
remotamente.

Para saber mais sobre a Foxit, visite www.foxit.com

Os clientes incluem

https://www.foxit.com/kb.html

