
ABBYY® FineReader® PDF
A solução de PDF mais inteligente 

Uma alternativa prática 
ao Adobe® Acrobat®



O ABBYY FineReader PDF 
pode oferecer uma alternativa 
prática ao Adobe® Acrobat® 
Se estiver à procura de uma alternativa ao Adobe® Acrobat®, o 
ABBYY FineReader PDF é uma ótima escolha para uma solução PDF. 
O FineReader PDF dispõe da tecnologia OCR da ABBYY, que levará o 
seu processo de transformação digital ainda mais longe.    

 Planos de preços flexíveis    
Beneficie-se de planos de subscrição de um ou 
três anos.  

 No local    
Mantenha o software na sua rede.  

 Licenças simultâneas  
Licenças flutuantes. O software pode ser instalado 
em todas as estações de trabalho, mas é limitado 
pelo número de utilizadores simultâneos. 

 OCR poderoso    
Tire partido da sua elevada precisão e integração 
perfeita em funções PDF - para poder trabalhar 
com qualquer documento PDF e convertê-los em 
formatos editáveis de forma fácil e eficaz.  

 Fácil de usar1 
Navegue com facilidade na interface intuitiva e 
autoexplicativa do FineReader PDF.  

 Preços vantajosos    
Desfrute de preços vantajosos, bem como de 
ofertas atrativas de licenciamento em volume. 

Seis coisas sobre o FineReader PDF 
de que poderá gostar particularmente   

Ver para crer! Experimente gratuitamente o FineReader PDF 

Transfira uma versão de avaliação para 
utilizador único: ABBYY.com/pt/fr-trial

ou peça uma avaliação de licenças em 
volume: ABBYY.com/pt/fr-licensing

1  https://www.pcmag.com/reviews/abbyy-finereader; https://www.g2.com/compare/abbyy-finereader-15-vs-adobe-acrobat-dc; https://www.capterra.co.uk/
compare/65868/170833/abbyy-finereader/vs/acrobat-reader-dc; https://www.g2.com/products/abbyy-finereader-15/reviews

https://pdf.abbyy.com/pt/finereader-pdf/trial/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=pt
https://pdf.abbyy.com/pt/licensing/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=pt
https://www.pcmag.com/reviews/abbyy-finereader
https://www.g2.com/compare/abbyy-finereader-15-vs-adobe-acrobat-dc
https://www.capterra.co.uk/compare/65868/170833/abbyy-finereader/vs/acrobat-reader-dc
https://www.capterra.co.uk/compare/65868/170833/abbyy-finereader/vs/acrobat-reader-dc
https://www.g2.com/products/abbyy-finereader-15/reviews 


PARA USO PESSOAL PARA USO EMPRESARIAL 

Standard

Edite, proteja e colabore em 
PDFs  

Crie e converta PDFs   

Digitalize documentos com 
OCR   

Corporate

Edite, proteja e colabore em 
PDFs   

Crie e converta PDFs   

Digitalize documentos com 
OCR   

Otimizar as rotinas de 
digitalização e conversão 
5.000 páginas/mês*,   
2 núcleos   

Compare documentos de 
forma confiável e sem esforços  

Licenciamento por Volume   

Escolha entre as edições 
Standard e Corporate e uma 
variedade de opções de 
licenciamento da ferramenta 
universal para trabalhar com 
PDFs.    
 
Beneficie-se de descontos 
por volume progressivos, 
implantação de rede e 
gerenciamento de licenças 
simples.  

FineReader PDF 15 — Opções disponíveis

Sobre o 
ABBYY FineReader PDF 15 
O ABBYY FineReader PDF é uma ferramenta PDF versátil que permite 
aos trabalhadores da informação gerir eficazmente os documentos no 
local de trabalho digital. Baseia-se na tecnologia de OCR da ABBYY, 
auxiliada por IA, para facilitar a digitalização, recuperação, edição, 
proteção, partilha e colaboração em todo o tipo de documentos no 
mundo de trabalho moderno. 



Interaja com os PDFs   
FineReader PDF 
(para Windows)

Acrobat 
Pro DC

Visualize, interaja e comente em PDFs a partir do seu computador, dispositivo móvel ou web browser     Excl. web browser  

Aceda, edite e armazene nas suas contas Box, Dropbox, Google Drive, e Microsoft OneDrive     Excl. Box  

Compare duas versões de um PDF para rever todas as diferenças 

Armazene, gira e partilhe ficheiros online com acesso instantâneo a ficheiros em vários dispositivos 
    Suporte para 

SharePoint, OneDrive, 
GoogleDrive e DropBox   

Registe a atividade em documentos enviados para visualização, revisão e assinatura a partir do 
ambiente de trabalho, dispositivo móvel e web 

Seja mais produtivo nos mais recentes dispositivos Windows com funcionalidade tátil, incluindo o 
Surface Pro 

Os PDFs abertos são protegidos por soluções Microsoft Information Protection, incluindo o Azure 
Information Protection e o Microsoft 365 

Meça a distância, área e perímetro dos objetos em PDFs 

Crie PDFs  
Converta documentos e imagens em ficheiros PDF 

Crie PDFs a partir de qualquer aplicação capaz de imprimir 

Crie, proteja e envie PDFs em aplicações populares do Microsoft 365 para Windows 

Combine múltiplos documentos e tipos de ficheiros num único ficheiro PDF 

Crie um PDF protegido por palavra-passe 

Corrija automaticamente fotografias de documentos para remover fundos e ajustar a perspetiva 

Crie e exporte PDFs no seu dispositivo móvel     Usando o FineReader 
PDF Mobile 

Transforme documentos em papel digitalizados em PDFs imediatamente pesquisáveis e editáveis 
com tipos de letra que correspondem ao original 

Converta e valide PDFs para conformidade com as normas ISO como PDF/A e PDF/X 
    Validação não 

suportada, conversão 
apenas para PDF/A  

Converta páginas web em PDFs interativos, completos com links 

Impeça que outros copiem ou editem informação em PDFs 

Reconheça texto em digitalizações e depois pré-visualize e corrija erros suspeitos numa vista lado 
a lado 

Transforme ficheiros Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) ou InDesign (INDD) em PDFs a 
partir do seu ambiente de trabalho ou dispositivo móvel 

Prepare PDFs de forma consistente com ações orientadas 

Crie PDFs técnicos em Microsoft Project, Visio ou Autodesk AutoCAD     Através de uma 
impressora virtual 

Crie e valide PDFs para cumprir as normas de acessibilidade para pessoas com deficiência     Apenas crie   

Edite PDFs  
Edite texto e imagens em PDF com ajuste de parágrafo na página inteira 

Transforme PDFs em ficheiros editáveis do Microsoft Word, Excel ou PowerPoint  

Insira, elimine, rode e reordene páginas num PDF 

Divida um PDF, extraindo uma ou várias páginas 

Adicione marcadores, cabeçalhos, numeração e marcas de água 

Remova permanentemente informações sensíveis ocultas em PDFs 

Edite para remover permanentemente informações visíveis em PDFs 

Converta PDFs em formatos de imagem JPEG, TIFF ou PNG 

Adicione áudio, vídeo e objetos interativos a PDFs 

Adicione numeração Bates a documentos jurídicos 

Adicione ou edite texto e imagens no seu tablet e telemóvel     Adicione texto no 
FineReader PDF iOS  

Reordene, elimine ou rode páginas PDF no seu tablet iOS ou Android     Usando o FineReader 
PDF mobile  

Comparação das funcionalidades do FineReader PDF 
para Windows e do Acrobat Pro DC 

https://pdf.abbyy.com/pt/finereader-ios-android/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=pt
https://pdf.abbyy.com/pt/finereader-ios-android/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=pt


Para saber mais sobre o ABBYY FineReader PDF 15, visite https://pdf.abbyy.com/pt 
Contacte os nossos escritórios em todo o mundo: www.abbyy.com/pt/contacts 
© 2021 ABBYY Europe GmbH. ABBYY FineReader 15 © 2022 ABBYY Development Inc. 
ABBYY, FineReader e ABBYY FineReader são (uma) marca(s) registada(s) ou marca(s) comercial(ais) da ABBYY 
Development Inc., logotipo(s) ou nome(s) do produto do grupo ABBYY e não pode(m) ser usado(s) sem o consentimento 
prévio por escrito dos seus respetivos proprietários. Adobe é marca registada ou marca comercial da Adobe nos Estados 
Unidos e/ou noutros países. Acrobat e Adobe Acrobat são marcas registadas, marcas comerciais ou nomes de produtos 
dos seus respetivos proprietários e não podem ser utilizadas sem o seu consentimento prévio por escrito. #13060 

abbyy.com

Les informations suivantes sont le reflet de nos tests à compter du 1er octobre 2021 et sont accessibles au public sur https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/
pricing/ compare-versions.html. Pour la liste FineReader complète, reportez-vous à https://pdf.abbyy.com/media/2446/brochure-finereaderpdf-full-feature-list-en.
pdf. Produits comparés : FineReader PDF 15 pour Windows (version Corporate), FineReader PDF pour iOS, FineReader PDF pour Android et Adobe Acrobat Pro DC 
Microsoft Windows 7, 8, 10 ou Mac OS X v 10.9, v 10.0.  
 
Note : Ces exemples ne sont donnés qu’à des fins de présentation et ne devraient servir de base à aucune autre utilisation. Ces déclarations ne constituent pas 
une Nota: Estes exemplos são apenas para fins de apresentação e não devem ser utilizados para qualquer outro fim. Estas declarações não são garantias de 
desempenho futuro e não se deve depositar nelas uma confiança indevida. Nem esta investigação nem nada nela contido deve constituir a base de qualquer 
contrato ou compromisso. Esta investigação não pretende ser utilizada como aconselhamento aos investidores ou potenciais investidores e não tem em conta os 
objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades de qualquer investidor. As empresas do grupo ABBYY prepararam esta investigação com base 
na informação disponível, incluindo informações obtidas de fontes públicas que não foram verificadas independentemente. Não é dada qualquer representação 
ou garantia, expressa ou implícita, em relação à justiça, exatidão, correção, exaustividade ou fiabilidade das informações, opiniões ou conclusões expressas 
preliminares, não auditadas.   Todas as declarações se aplicam apenas a partir da data da investigação. 

Compartilhe e assine 
FineReader PDF 
(para Windows)

Acrobat 
Pro DC

Adicione comentários aos PDFs com um conjunto completo de ferramentas de comentário, 
incluindo edição de texto, marcador de texto e notas adesivas 

Assine digitalmente, certifique e verifique documentos 

Transforme documentos em papel ou Word em formulários PDF preenchíveis 

Marque os PDFs com carimbos, tais como “aprovado” ou “rascunho” 

Partilhe links de PDFs para visualização, revisão e assinaturas 

Obtenha notificações de estado e de atividade em tempo real para documentos enviados para 
visualização, comentários ou assinatura 

Recolha feedback de grupo num ficheiro PDF sem necessidade de login do revisor 

Recolha assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas de outros e siga as respostas em 
tempo real 

Preencha, assine e envie formulários mais rapidamente usando os dados da sua recolha de 
preenchimento automático no seu computador ou dispositivo móvel 

Melhore os formulários PDF adicionando interatividade com JavaScript 

Escolha comentários e exporte para o Word 

Otimize automaticamente os PDFs para reduzir o tamanho do ficheiro e personalizar as 
definições 

Faça a verificação prévia e prepare ficheiros para a produção de impressão de alta qualidade 

Funcionalidades adicionais 
Editor OCR: Ajuste manual da deteção de áreas de reconhecimento, digitalização e pré-
processamento de fotografias, personalização do reconhecimento para tarefas específicas, 
configuração de opções de importação e exportação, projeto OCR 

Reconheça documentos multilíngues 

Comparação de texto de PDFs apenas de imagem e de digitalizações de documentos 

Agende conversões automáticas para começar numa hora específica (uma vez, diariamente, 
semanalmente ou mensalmente) ou para execução constante (verificando a existência de novos 
ficheiros a cada minuto) 

Exporte resultados de comparação para o Word com o modo de registo de alterações ativado 

Sobre a ABBYY  

A ABBYY potencializa a automação inteligente. As nossas soluções de PDF 
e de conversão de documentos capacitam a força de trabalho moderna com 
competências digitais transformacionais para remover a fricção do fluxo de 
trabalho de documentos e obter mais valor de conteúdos profissionais. 

https://pdf.abbyy.com/pt/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=pt
https://www.abbyy.com/pt/company/contact-us/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=pt
https://pdf.abbyy.com/pt/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=finereader-as-adobe-alternative&utm_content=pt

