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A Criatividade encontra a Produtividade

Concluído
Entregue resultados excepcionais 

em menos tempo, graças a 
ferramentas realmente 

produtivas para qualquer tipo de 
saída.

Crie designs
Produza ilustrações, sinalizações, 

logotipos e outros elementos 
exclusivos, no Windows ou no Mac, 

e em qualquer lugar com o 
CorelDRAW.app™.

Colabore
Colabore com clientes 

e colegas de trabalho usando o 
CorelDRAW.app para receber 

feedback em tempo real de um ou 
mais revisores.
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Todas as ferramentas necessárias para realizar qualquer projeto
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CorelDRAW®
Ilustração vetorial e layout de página
Crie absolutamente tudo com este poderoso 
aplicativo completo de design gráfico para 
ilustração vetorial, layout de página e muito mais.

Corel PHOTO-PAINT™
Edição de imagens e design baseado em 
pixels
Revolucione o processamento de imagens com o 
robusto Corel PHOTO-PAINT otimizado por 
inteligência artificial e aproveite um fluxo de 
trabalho integrado com o CorelDRAW.

CorelDRAW.app™
Design gráfico e ilustração 
vetorial no navegador

Use o CorelDRAW.app na Web ou no iPad para 
fazer uma revisão colaborativa conveniente de 
arquivos ou para criar designs em qualquer lugar.

CAPTURE™
Captura de tela 

Capture e salve imagens da tela do computador, 
inclusive toda a tela, janelas individuais ou listas de 
menus, com um único clique.
Somente no Windows

Corel® Font Manager
Gerenciamento e exploração de fontes

Organize e gerencie sua biblioteca de fontes com o 
simples, porém intuitivo, Corel Font Manager e use 
suas fontes favoritas sem ter que instalá-las.

AfterShot™ HDR
Editor de fotos RAW

Faça correções e melhorias de nível profissional em 
fotos RAW ou JPEG e crie imagens HDR (High 
Dynamic Range) com o AfterShot HDR. 
Disponível em inglês, alemão e japonês



A quem se destina?
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"Minha caixa de ferramentas indispensável 
para todas as coisas criativas."
- Firman Hatibu, Indonésia



O céu é o limite!
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Sinalização e impressão em grandes formatos
Profissionais do setor de sinalização e impressão confiam no 
CorelDRAW® para criar trabalhos artísticos com várias opções de saída 
impressa, graças a um poderoso mecanismo de gerenciamento de cores 
e a ferramentas superiores de pré-impressão.

"A simplicidade do CorelDRAW 
significa excelente design."
- Angelo Borges, Brasil

"Fácil de usar e extremamente flexível!"
- Joseph Diaz, EUA

Branding e marketing
Desde profissionais de criação que trabalham nos setores de 
publicidade e publicação até pequenas empresas que 
produzem materiais de marketing internamente, o 
CorelDRAW Graphics Suite inclui as ferramentas para criar 
tudo, desde conteúdo impactante de identidade de marca 
até ferramentas de vendas atraentes.



O céu é o limite!
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Varejo e comércio eletrônico
Os profissionais do comércio podem contar 
com as ferramentas específicas para Web e 
impressão do CorelDRAW Graphics Suite, 
estejam eles criando promoções para o ponto 
de venda ou ativos para melhorar uma loja on-
line.

Confecção e têxteis
Quer você trabalhe na área de serigrafia, 
bordado, impressão direta em peças de roupa ou 
confecção, o CorelDRAW Graphics Suite oferece 
todas as ferramentas necessárias para produzir e 
gerar designs para a indústria da moda.

"Poderoso e fácil de usar, o CorelDRAW é 
meu toolkit de ilustração vetorial preferido!"
- OCTO, Brasil



O céu é o limite!
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Plantas baixas, mapas e 
esquemas
CorelDRAW é uma marca de confiança nos 
setores de engenharia, fabricação e 
construção, com ferramentas de precisão 
para criar ilustrações de produtos e peças, 
diagramas, esquemas e outros recursos 
visuais complexos.

Ilustração e belas-artes
Os ilustradores e os artistas podem combinar suas 
práticas artísticas clássicas com a tecnologia 
inovadora de ilustração vetorial do CorelDRAW para 
criar obras de arte belas e sofisticadas.

"As barras de ferramentas personalizáveis 
do CorelDRAW facilitam e agilizam a 
ilustração."
- Shaina Reyes, EUA



Firman Hatibu

O que há de novo?
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Recursos exclusivos
Aproveite as recompensas de 

uma assinatura do CorelDRAW 
Graphics Suite, que oferece 
novos recursos e conteúdos 

exclusivos que de outra forma 
não estariam disponíveis.

Acessível
Aproveite o software mais 

recente sem ter que pagar o 
custo inicial de propriedade. 

Acessível, simples e com 
excelente relação 

custo/benefício, a assinatura é a 
opção ideal para designers com 

orçamento limitado.

As mais recentes e 
melhores

Sinta-se confiante ao criar 
sabendo que está sempre 
trabalhando com as mais 

recentes versões do software e 
está sempre atualizado graças à 
compatibilidade com os novos 

sistemas operacionais e 
dispositivos.

Os assinantes ganham mais! 
Benefícios exclusivos e valor agregado
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Embarcando em 
uma jornada criativa 
personalizada

Tomasz Mroziński



Experiência de aprendizagem otimizada

• Encontre conteúdo de aprendizagem 
personalizado 
no novo inspetor/janela de encaixe Aprender

• Busque conteúdo on-line à medida que cria 
na guia Explorar

Graças às otimizações que colocam treinamento 
adaptado ao seu alcance, você atingirá seus 
objetivos mais rápido, sem ter que sair do 
CorelDRAW para se atualizar sobre ferramentas e 
técnicas.
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NOVO

NOVO
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Colaboração 
eficaz



Colaboração eficaz

Gerenciamento dinâmico de ativos 
Crie uma única fonte confiável de ativos de design 
compartilhando símbolos entre projetos e equipes 
e sincronizando atualizações quando você ou 
outra pessoa fizer alterações.
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APRIMORADO

Colaboração
Experimente um fluxo de trabalho de 
colaboração realmente eficiente graças a 
melhorias no desempenho para um 
compartilhamento mais rápido de designs na 
nuvem.

MELHORADO



Edição mais rápida de fotos

Ajustes de imagem
Obtenha imagens incríveis com mais controle do 
que nunca, graças ao nosso foco contínuo em 
gerar uma experiência de edição não destrutiva, 
contextual e em tempo real. 
• Predefinições de ajustes empilháveis não 

destrutivos 
• Inspetor/janela de encaixe Ajustes totalmente 

transformado
• Desempenho: até 10 vezes mais rápido
• Menu Ajustar atualizado com novos atalhos, 

ferramentas e comandos
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NOVO APRIMORADOe



Recursos inspirados pelos clientes

Aproveite muitos recursos aprimorados 
com base nas sugestões diretas de 
nossos leais usuários!
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NOVO

APRIMORADO

APRIMORADO

Aprimoramentos que economizam tempo 
nas opções Vista de várias páginas e 
Páginas

Melhorias valiosas na exportação de 
vários ativos

Portal de ideias

...e muito mais



Resa Embutin
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"O software de design profissional mais 
fácil de usar que existe!"
- Resa Embutin, Filipinas



Família de produtos CorelDRAW

Para usuários ocasionais 
de software de design 

gráfico e iniciantes

Para entusiastas do 
design gráfico e 

empresas domésticas

© 2022 Corel Corporation.

Para profissionais de 
design gráfico em 

pequenas a grandes 
empresas

Para os profissionais de 
comunicação técnica e 
usuários de aplicativos 

gráficos técnicos

https://www.coreldraw.com/coreldraw
https://www.coreldraw.com/essentials
https://www.coreldraw.com/standard
https://www.coreldraw.com/technicalsuite
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"Desde serigrafia, impressão offset e 
plotagem até impressão digital, uso o 
CorelDRAW para tudo."
- Jedalias Mendez, República Dominicana



Requisitos de sistema

Windows
• Windows 11 ou Windows 10 (versão 21H1 ou posterior), 64 bits, com as 

atualizações mais recentes

• Intel Core i3/5/7/9 ou AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

• Placa de vídeo compatível com OpenCL 1.2 com mais de 3 GB de 
VRAM

• 8 GB de RAM

• 5,5 GB de espaço livre no disco rígido para os arquivos de instalação e 
do aplicativo

• Mouse, tablet ou tela multitoque

• Resolução de tela 1280 x 720 a 100% (96 dpi)

• Unidade de DVD opcional (para instalação da versão embalada);
a instalação via DVD requer um download de até 900 MB

• É necessária uma conexão com a Internet para instalar e autenticar o 
CorelDRAW Graphics Suite e acessar alguns dos componentes de 
software incluídos, conteúdo e recursos on-line.

Mac
• macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11) ou macOS Catalina (10.15), 

com a revisão mais recente

• Processador Intel de vários núcleos ou Apple M1, M1 Pro e M1 Max

• Placa de vídeo compatível com OpenCL 1.2 com mais de 3 GB de 
VRAM

• 8 GB de RAM

• 4 GB de espaço disponível no disco rígido para os arquivos do 
aplicativo (recomendável: unidade de estado sólido); os sistemas de 
arquivos que diferenciam maiúsculas e minúsculas não são 
compatíveis

• Mouse ou tablet

• Resolução de tela 1280 x 800 (recomendável: 1920 x 1080)

• É necessária uma conexão com a Internet para instalar e autenticar o 
CorelDRAW Graphics Suite e acessar alguns dos componentes de 
software incluídos, conteúdo e recursos on-line.
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Sobre a Corel

Graças aos produtos da Corel, milhões de profissionais do conhecimento conectados no mundo 
todo podem obter resultados magníficos com mais rapidez. Oferecendo algumas das marcas de 
software mais conhecidas do setor, proporcionamos a usuários individuais e equipes o poder de 
que necessitam para criar, colaborar e obter resultados impressionantes. Nosso sucesso é 
resultado de um firme compromisso de oferecer um amplo portfólio de aplicativos inovadores 
(como CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® e WinZip®) para inspirar os usuários e ajudá-los a 
alcançar seus objetivos. 
Para saber mais sobre a Corel, acesse www.corel.com.
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