
Qualidade profissional simples e rápida 
de alcançar
O CorelDRAW foi o primeiro programa vetorial que Ronaldo teve a 
chance de aprender a usar, e ele não nunca se arrependeu. "Testei 
o Adobe Illustrator para designs vetoriais, mas não gosto de usá-
lo", comenta Ronaldo. "Eu adoro o que o CorelDRAW oferece e a 
forma como ele ajuda a transformar meu esboço conceitual em 
realidade. A ferramenta Bézier é especialmente eficaz para criar 
linhas artísticas detalhadas, mas também conto com formas 
básicas, a ferramenta Transparência e a ferramenta Envelope para 
alcançar o impacto visual que espero",
acrescenta Ronaldo.

"Na realização de um projeto, velocidade e eficiência
são, em conjunto, indispensáveis para a criação de um 
produto de qualidade", continua ele. "O CorelDRAW 
oferece o fluxo de trabalho otimizado e a versatilidade 
de que preciso, juntamente com ferramentas intuitivas 
e uma interface simples que facilita o seu uso. Tudo 
isso é importante quando se trabalha com prazos
apertados de produção."

Outro elemento do CorelDRAW Graphics Suite que ajuda muito 
Ronaldo é o conteúdo abrangente de aprendizagem, incluindo 
mais de cinco horas de vídeos de treinamento, dicas em vídeo, 
bem como dicas e percepções de especialistas. Isso o ajudou a 
aperfeiçoar suas técnicas e a aprender como personalizar as 
ferramentas para o seu tipo específico de trabalho.

Encantando o público com 
®a ajuda do CorelDRAW  

Graphics Suite
Ronaldo Regel trabalha como designer no 

desenvolvimento de personagens e cenários complexos 

para uma série de desenho animado de televisão. Ele é 

responsável pela criação de desenhos vetoriais 

altamente detalhados dos personagens para simplificar 

o processo de produção e facilitar o trabalho dos 

animadores da série.

Ronaldo usa o CorelDRAW Graphics Suite há 14 anos. 

A flexibilidade e o poder criativo da suíte oferecem 

o fluxo de trabalho e as ferramentas necessárias para 

realizar designs complexos de forma eficiente e com 

o nível de qualidade profissional que os animadores 

exigem. 
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"O CorelDRAW oferece o fluxo de

trabalho otimizado e a versatilidade

de que preciso, juntamente com

ferramentas intuitivas e uma interface

simples que facilita o seu uso."

Ronaldo Regel

Todo projeto começa com um esboço antes do início da transformação criativa no CorelDRAW Graphics Suite.

Artista 2D no Tortuga Studios
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Facilitando um design 
complexo com o CorelDRAW
Ao longo dos anos, Ronaldo trabalhou em 
várias séries de desenho animado, incluindo 
uma para o History Channel chamada 
"History Drink". Essa série específica destina-
se ao público em geral, de todas as idades, 
e envolve pessoas famosas da história que se 
encontram para bater papo entre uma 
bebida e outra. 

"Projetos como esse começam com a 
pesquisa on-line de cada personagem e com 
o desenvolvimento de um esboço usando 
software de pintura. Depois que o esboço ou 
o conceito é aprovado pelo cliente, eu o levo 
para o CorelDRAW a fim de produzir a arte 
final para a animação", explica Ronaldo. "Eu 
uso a ferramenta Bézier para desenhar a 
linha artística e adicionar os detalhes. 
Quando estou satisfeito com o resultado, 
começo a adicionar cor. Para o projeto 
History Drink, os personagens foram 
baseados em pessoas reais da história, 
portanto, a precisão e os detalhes de cada 
um eram fundamentais."

Depois da conclusão do personagem, Ronaldo trabalha em 
diferentes expressões faciais e gestos de braços e mãos para 
ajudar o departamento de animação a dar vida ao seu 
personagem. "Pode parecer um processo simples, mas 
normalmente demora cerca de seis horas para concluir um 
personagem", afirma Ronaldo. "Muitas das séries em que 
trabalho incluem vários personagens, então passo muitas 
horas usando o CorelDRAW."

As ferramentas essenciais para
qualquer designer
Ronaldo sabe melhor do que ninguém que, quando se trata de 
design como profissão, o software pode fazer toda a diferença 
na qualidade do trabalho e na capacidade de produzir os 
resultados criativos desejados com confiança e eficiência. 

Segundo Ronaldo, "O CorelDRAW é o melhor programa vetorial 
que existe. Adoro sua versatilidade e sua flexibilidade e o que ele 
me permite fazer. É, sem dúvida, o software perfeito para 
desenvolver personagens para animação e praticamente qualquer 
outra coisa que esteja criando."

A série History Drink do History Channel envolvia vários personagens realísticos, cada um desenvolvido com o CorelDRAW.
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