Guia de compra e orçamento do MAXQDA
 Este guia é voltado para docentes e/ou instituições – caso você seja um estudante (inclusive de mestrado
ou doutorado), veja o guia para estudantes disponível no site: maxqda.com/brasil/comprar
 Mora no Brasil, deseja comprar o MAXQDA com fundos públicos ou fundos de bolsas de pesquisa e
necessita de uma nota fiscal local de uma empresa localizada no Brasil? Veja a última página deste guia
para ver como prosseguir.

Neste guia você encontrará conselhos úteis para realizar um orçamento e/ou para comprar uma ou várias licenças do
MAXQDA na nossa loja online. Também é possível comprar através de um de nossos revendedores autorizados no
Brasil ou em Portugal – neste caso, veja a última página deste guia para mais informações a respeito.
Para comprar uma licença através da loja online do MAXQDA, o primeiro que você deve fazer é ir para a página da
nossa loja online: www.maxqda.com/shop
Como você pode ver na imagem a seguir, a primeira página da loja online só está disponível em inglês, mas não há
o que temer: uma vez selecionadas opções como país, tipo de licença e produto, você será capaz de mudar o idioma
para português e a moeda para Real (ou outra moeda caso você viva em outro país).

A loja online do MAXQDA
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Tendo isto em conta, aqui está uma explicação para cada passo necessário para comprar ou realizar um orçamento
do MAXQDA:
1. Customer:
a. Institution/Company: Selecione esta opção se você deseja comprar MAXQDA para a sua empresa
ou instituição.
b. Private customer: Selecione esta opção se você deseja comprar MAXQDA para si mesmo.
c. Student/PhD Candidate: Neste caso, o processo de compra é diferente e você será redirecionado
para a página para estudantes ao clicar nesta opção. O guia de compra para estudantes está
disponível no nosso site: maxqda.com/brasil/comprar
2. Country: Selecione o seu país e moeda. Caso você não more na Europa, selecione “Non-EU Country”,
enquanto que a moeda pode ser deixada do jeito que está. No passo 8 você poderá mudar a moeda (por
exemplo, para Real ou Dólar) e a língua para português;
3. Pricing:
a. Commercial: Este nível de preços se aplica a todos os clientes, exceto aqueles que cumprem os
critérios de preços governamentais/ONG ou educacionais.
b. NGO/GOV: Este nível de preços se aplica a instituições públicas, organizações filantrópicas e ONGs (e
aos seus empregados).
c. Educational: Este nível de preços se aplica a instituições educacionais como universidades, institutos
de pesquisa e escolas (e aos seus empregados).
4. License:
a.
Single User: Licença pessoal que pode ser instalada em um máximo de até dois computadores (Win
e/ou Mac), desde que eles não sejam utilizados ao mesmo tempo.
b.
Portable: Licença portátil que pode ser instalada em um Pen Drive USB. O Pen Drive USB não está
incluído na compra. Licenças portáteis para Windows só podem ser utilizadas em sistemas Windows,
enquanto que licenças portáteis para Mac só podem ser utilizadas em sistemas Mac.
c.
Network: Licença baseada na rede interna da sua instituição. O número total de computadores com
o MAXQDA instalado pode ser duas vezes mais alto do que a quantidade de licenças compradas (uso
flutuante), porém o uso simultâneo só pode ser de até a quantidade de licenças adquiridas. Compra
mínima de 5 licenças. Recomendado para grandes compras de instituições (Ex: para um
departamento ou um campus inteiro). Com esta licença, é possível, por exemplo, que um professor
acesse à licença MAXQDA da instituição a partir de seu computador pessoal em casa. Para isto, é
necessário o uso de um VPN (configurado pela equipe de T.I. da sua instituição).
d.
QDA Lab: similar à licença do tipo “Network”, porém só disponível através de
arrendamento/locação anual. Indicada para laboratórios de informática.
5. Purchase:
a.
Purchase: Compre uma licença de MAXQDA sem limite de tempo ou data de validade. Se uma nova
versão de MAXQDA for lançada, você poderá adquirir a nova versão a preços reduzidos (Upgrade).
b.
Upgrade: Se você já tem licenças do MAXQDA 11 ou MAXQDA 12, você pode atualizar para o
MAXQDA 2018 com um preço reduzido.
c.
Lease: Arrendamento/locação anual disponível ao comprar no mínimo 10 licenças. Atualizações para
novas versões do MAXQDA estão incluídas.
6. Version:
a.
MAXQDA Standard: Versão padrão para a análise de dados qualitativos (textos, vídeo, áudio,
imagens, tabelas, Twitter, etc.)
b.
MAXQDA Plus: Tem todas as características do MAXQDA Standard + o módulo “MAXDictio” para
a análise quantitativa de textos (frequência de palavras, análise de vocabulário, etc).
c.
MAXQDA Analytics Pro: Tem todas as características do MAXQDA Plus + o módulo “Stats” para a
análise estatística de dados qualitativos.
7. Number of licenses: Depois de selecionar a versão, você poderá selecionar a quantidade de licenças que
deseja comprar e, em seguida, clicar em “Place in Cart”
8. A página “Shopping Cart” será carregada e você poderá finalmente mudar a língua e a moeda no
menu superior direito. Observe que quanto maior o número de licenças, maior será o desconto que
receberá.
9. Por fim, clique em “Checkout” e você poderá preencher um formulário com os seus dados pessoais e de
pagamento. Você poderá utilizar qualquer um dos principais cartões de créditos como Visa, American
Express ou MasterCard. Nós também aceitamos pagamentos com o Paypal.
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Perguntas mais frequentes
1) Moro no Brasil, desejo comprar o MAXQDA com fundos públicos ou fundos de bolsas de pesquisa e
necessito de uma nota fiscal local de uma empresa localizada no meu país para justificar o gasto realizado.
O que devo fazer?
Neste caso, recomendamos entrar em contato com um de nossos revendedores locais no Brasil para realizar a sua
compra, pois a MAXQDA é uma empresa baseada em Berlim (Alemanha) e não emite notas fiscais brasileiras, apenas
notas fiscais europeias. Além disso, os nossos revendedores brasileiros têm bastante experiência com formulários ou
comprovantes que instituições públicas brasileiras possam pedir. Para ver a lista de nossos revendedores locais, veja
esta página: maxqda.com/brasil/comprar
OBS: O preço das licenças compradas a partir de revendedores pode ser um pouco diferente das vendidas diretamente
na nossa loja online devido a custos, taxas locais e taxa de câmbio.

2) Desejo adquirir uma grande quantidade de licenças do MAXQDA para a minha instituição. Existe algum
tipo de desconto sobre grandes compras?
A loja online da MAXQDA oferece descontos automáticos de até 25% que variam de acordo com a quantidade de
licenças compradas. Para compras acima de 50 licenças, entre em contato diretamente conosco para receber
descontos personalizados: lucas.demelo@maxqda.com

3) Também tenho interesse em ter um treinamento no MAXQDA para a minha equipe de pesquisa ou para
mim mesmo. Vocês oferecem alguma capacitação?
Nós não oferecemos treinamento, porém disponibilizamos uma lista de instrutores(as) certificados(as) que oferecem
capacitação e consultoria em pesquisas com o MAXQDA: maxqda.com/brasil/aprender
Você deve buscar um(a) instrutor(a) próximo(a) da sua região e entrar em contato diretamente com ele(a) para checar
a disponibilidade e o valor da capacitação. Cada instrutor(a) é livre para decidir o preço do seu treinamento.
Importante: uma vez ao ano (geralmente no final de fevereiro) organizamos a “Conferência Internacional de Usuários
de MAXQDA” em Berlim, Alemanha. Neste evento, uma grande quantidade de cursos é oferecida a preços reduzidos.
Os cursos são oferecidos em inglês e em alemão. Para mais informações, visite: http://conference.maxqda.com/

Contato
Para perguntas ou esclarecimentos por favor entre em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente:
cs@maxqda.com

www.maxqda.com

