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Uma interface atualizada e o suporte para telas 4K permitem que você visualize os

aplicativos confortavelmente, mesmo em monitores de ultra-alta definição (UltraHD).

Otimizado para suporte ao Windows 10

Com o suporte para o Windows 10, você pode usar o CorelDRAW Graphics

Suite X8 com confiança no mais recente sistema operacional Windows.

NOVO

Suporte avançado a vários monitores
® ® ®O CorelDRAW e o Corel  PHOTO-PAINT  funcionam de forma confiável em vários 

monitores com DPIs diferentes, em todos os sistemas operacionais compatíveis. NOVO

Personalizar a cor da área de trabalho

Você pode alterar a cor da área de trabalho, da área ao redor da página de

desenho no CorelDRAW ou da imagem no Corel PHOTO-PAINT, para adequá-la

aos seus documentos.

NOVO

Interface do usuário totalmente personalizável e dimensionável

Você pode adaptar seu espaço de design às suas necessidades com a interface

atualizada e totalmente personalizável. Ícones recém-projetados permitem uma

escala até 250%. Você pode clarear ou escurecer o fundo do aplicativo

ao selecionar um tema.

NOVO

NOVO

APRIMORADO

APRIMORADO

APRIMORADO

APRIMORADO

Suporte para telas UltraHD 4K

Interface do usuário

Áreas de trabalho

Escolha entre uma variedade de áreas de trabalho que foram desenvolvidas para 

níveis diferentes de proficiência e tarefas específicas: Layout de página e Ilustração,

uma opção Clássica para usuários antigos, uma opção Lite para novos  usuários 

e áreas de trabalho semelhantes às do Adobe Photoshop e do Adobe Illustrator.

Personalização simples

Use os botões Personalizar rapidamente para adaptar a caixa de ferramentas, as 

janelas de encaixe e as barras de propriedades de acordo com o seu fluxo de trabalho.

Personalizar a cor das bordas das janelas

É possível personalizar a cor das bordas das janelas no CorelDRAW e no

Corel PHOTO-PAINT de acordo com a sua preferência pessoal.

Botões de estouro

Para usuários de tablets e de dispositivos móveis, os botões de estouro indicam a 

presença de ferramentas, controles e janelas de encaixe adicionais que não cabem 

na área de trabalho.

Interface de documentos múltiplos

Trabalhe com vários documentos em uma visualização com guias.

Tela de boas-vindas

A nova página Detalhes do produto na tela de boas-vindas é uma fonte completa das

últimas informações sobre a suíte e a sua conta do usuário. Obtenha informações

sobre o seu produto ou a sua assinatura, o status da conta, atualizações do produto,

recursos disponíveis, seleção de área de trabalho e o novo Programa de Upgrade.

Desencaixe de documentos

Ao trabalhar com vários documentos, arraste um documento para fora da janela 

do aplicativo para o desencaixar.

Suporte a Windows Touch

O suporte à mais recente tecnologia de tela sensível ao toque do Windows permite

que você navegue usando as pontas dos dedos. (É necessário um computador com

tela sensível ao toque.)



Recurso
®CorelDRAW   

Graphics Suite

X4

®CorelDRAW   

Graphics Suite

X5

®CorelDRAW   

Graphics Suite

X6

®CorelDRAW   

Graphics Suite

X7

®CorelDRAW   

Graphics Suite

X8

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Ferramentas de desenho

APRIMORADO

APRIMORADO

APRIMORADO

Suporte para Real-Time Stylus (RTS)

Agora, você pode tirar o máximo proveito da pressão e da inclinação do seu 

dispositivo, tablet ou caneta compatível com RTS para controlar as pinceladas no 

CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT.

Ocultar e exibir objetos

O CorelDRAW permite que você oculte objetos e grupos de objetos, ajudando-o a 

editar objetos em projetos complexos e a experimentar novos designs mais facilmente.

Copiar segmentos de curva

O CorelDRAW permite copiar e recortar segmentos de curva e, depois, colá-los 

como objetos, facilitando a extração de subcaminhos ou a criação de formas 

adjacentes com contornos similares.

Selecionar nós adjacentes

O CorelDRAW X8 oferece uma seleção aprimorada de nós. Agora você pode 

selecionar nós adjacentes em curvas com a ferramenta Forma ao manter a tecla 

Shift pressionada.

Caixa de diálogo Editar preenchimento

A caixa de diálogo Editar preenchimento oferece um acesso mais eficiente a todos os

controles de preenchimento disponíveis, além de fornecer uma visualização em

tempo real à medida que você faz ajustes.

Seletor de preenchimento

Com o CorelDRAW e o Corel PHOTO-PAINT, o seletor de preenchimento torna 

rápido e fácil navegar, pesquisar, visualizar e selecionar preenchimentos. O seletor 

também oferece acesso a preenchimentos armazenados localmente e àqueles 

disponíveis no Centro de conteúdo.

Criação de preenchimento

Instantaneamente crie e salve preenchimentos gradientes de padrão vetorial e de

bitmap a partir de objetos selecionados na área de trabalho.

Manchar, Girar, Atrair e Repelir

Explore opções criativas para refinar objetos vetoriais.

Conta-gotas

Use as ferramentas Conta-gotas e Lata de tinta aprimoradas para copiar cores, 

propriedades de objetos, efeitos e transformações de um objeto para outros.

Preenchimento de malha

Desenhe objetos preenchidos multicoloridos com transições de cores mais naturais. 

Revele objetos por trás de nós individuais com uma opção de transparência.

Desenho de coordenadas

Especifique, com precisão, o tamanho de um objeto e o seu local na página com 

a janela de encaixe Coordenadas do objeto.

Preenchimentos gradientes

Crie preenchimentos gradientes elípticos e retangulares, aplique transparência a nós 

de cores de preenchimento individuais, repita um preenchimento em um objeto 

preenchido, ajuste o ângulo de rotação de um preenchimento e suavize a transição 

de mistura de um preenchimento gradiente.

Suavização de objetos vetoriais

Remova bordas irregulares e reduza nós em objetos curvos com a 

ferramenta Suavizar.

Preenchimentos de padrão vetorial e de bitmap

Visualize, aplique e transforme os preenchimentos de padrão vetorial e de bitmap 

de forma interativa ao usar os controles avançados da janela de encaixe 

Propriedades do objeto. Você também pode salvar preenchimentos que criou ou 

modificou usando o novo formato .FILL

Ferramenta Faca aprimorada

A ferramenta Faca aprimorada permite dividir objetos vetoriais, texto e bitmaps. Você 

pode dividir objetos individuais ou grupos de objetos ao longo qualquer caminho.
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Dimensões e legendas

Encontre ferramentas de dimensão aprimoradas, juntas em um único menu 

desdobrável prático.

Font Manager

O Corel Font Manager permite manipular, organizar e explorar as coleções de 

fontes e tipos facilmente ao oferecer ferramentas para controlar todos os aspectos 

do fluxo de trabalho de tipografia. NOVO

Caixa de seleção Fonte

Com a nova caixa de seleção Fonte do CorelDRAW e do Corel PHOTO-PAINT, você 

pode exibir, filtrar e localizar fontes facilmente. NOVO

Ferramentas de curva

Crie curvas mais suaves, com menos nós do que antes, com a ferramenta B-Spline.

Disponibilidade

de recursos

limitados

Linhas de conexão

Crie diagramas e fluxogramas facilmente com a nova ferramenta Linha de conexão, 

que atualiza o gráfico dinamicamente, de forma que as linhas permaneçam 

conectadas à medida que você reposiciona caixas.

Font Playground

Procure, teste, visualize e escolha a fonte perfeita com a janela de encaixe Font 

Playground.

Ferramenta Preenchimento inteligente

Aplique um preenchimento com rapidez a qualquer área fechada. 

(Aplica-se apenas a preenchimento de vetor.)

Caracteres especiais, símbolos e glifos

A janela de encaixe Inserir caractere reformulada apresenta todos os caracteres, 

símbolos e glifos associados a uma fonte selecionada, facilitando mais do que 

nunca encontrar esses itens e inseri-los em documentos.
APRIMORADO

Incorporação de fonte

Incorpore fontes ao salvar documentos do CorelDRAW, para que os destinatários

possam ver, imprimir e editar o documento exatamente como ele foi criado. REDESENHADO

Suporte a OpenType para texto asiático

Aplique recursos avançados de tipografia OpenType, como larguras, formas, 

medidas verticais, alternativas de glifo kana e rotação a texto asiático.

Suporte a scripts complexos

Garanta composições adequadas aos glifos usados por idiomas da Ásia e do 

Oriente Médio.

Suporte avançado a OpenType

Tire mais proveito dos recursos avançados de tipografia OpenType, como alternativas 

de estilo e de contexto, frações, ligaturas, ordinais, ornamentos, versaletes, traços 

e muito mais.

Efeito Desfocagem gaussiana

O efeito especial Desfocagem gaussiana do Corel PHOTO-PAINT está disponível

como uma lente que permite desfocar as imagens sem destruí-las.

NOVO

Clone de restauração

A nova ferramenta Clone de restauração do Corel PHOTO-PAINT permite que 

você corrija imperfeições diretamente, pintando com uma textura por amostra 

correspondente à cor da área ao redor.

Correção de distorções de perspectiva

Agora, você pode corrigir distorções de perspectiva em fotos com linhas retas 

e superfícies planas, como fotos de arquitetura e de prédios. NOVO

Ferramentas de desenho

Tipografia

Edição de imagens

Disponibilidade

de recursos

limitados
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Disponibilidade

de recursos

limitados

Ferramentas de líquido

No Corel PHOTO-PAINT, quatro ferramentas de líquido sensíveis à pressão (Manchar, 

Girar, Atrair e Repelir) oferecem novas opções criativas para aplicar retoques em fotos.

Lente Desfocar máscara

Aguce fotos ao aumentar o contraste de pixels adjacentes, enquanto preserva os 

detalhes de alta e de baixa frequência, como bordas e grandes estruturas.

Efeitos especiais

O Corel PHOTO-PAINT apresenta novos efeitos de câmera, como Desfocagem 

Bokeh, Colorir, Tonificação Sépia e Máquina do Tempo.

Ferramenta Máscara de Plano

Use a nova ferramenta Máscara de Plano do Corel PHOTO-PAINT para definir uma 

área editável enevoada ao longo de linhas paralelas. Em combinação com um 

efeito de desfocagem, você pode simular a profundidade de campo, focalizando 

um objeto específico, enquanto desfoca áreas fora da máscara de plano.

Entalhador inteligente

Remova áreas indesejadas de uma foto com facilidade e, simultaneamente, ajuste 

a proporção da foto.

Correção da lente

Ajuste imagens para remover distorções de almofada de alfinetes e de barril com 

o novo controle deslizante Distorção de lente correta da caixa de diálogo 

Endireitar imagem.

Modo de mesclagem Passagem

Obtenha um maior controle durante a aplicação de uma lente ou de um efeito

a um grupo de objetos.

Endireitar imagem

Utilize controles interativos para endireitar imagens de forma rápida e fácil.

Enevoamento e transparência interativos de pinceladas

Use teclas de modificação para ajustar a transparência e o enevoamento de 

pinceladas de forma interativa.

Efeitos de foto

Torne suas fotos mais interessantes com efeitos como Vibração, Tons de cinza 

e Filtro de foto.

Ajustes da curva de tom

Ajuste o tom da imagem com mais precisão e exatidão.

Sombreamentos com enevoamento de desfocagem gaussiana

Agora os sombreamentos no CorelDRAW ficaram mais realistas devido ao 

enevoamento de desfocagem gaussiana.

Expanda sua coleção de ferramentas criativas

Baixe aplicativos, plug-ins e extensões gratuitamente ou compre-os diretamente 

do CorelDRAW e do Corel PHOTO-PAINT.

Janela de encaixe Alinhar e distribuir

A janela de encaixe Alinhar e distribuir oferece acesso rápido e fácil a todas as opções 

de alinhamento disponíveis, para que você possa posicionar objetos com precisão.

Encontrar cores complementares

Alinhe todas as cores de uma harmonização de cores a um sistema baseado em

regras, para modificar essas cores e preservar a harmonização de cores.

QR codes

Crie QR codes exclusivos que incluam texto, imagens e cores.

Edição de imagens

Fluxo de trabalho de design
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Paletas de cores de documentos

Gere uma paleta de cores personalizada automaticamente, de forma instantânea,

para cada projeto de design. Isso proporciona acesso rápido às cores do

projeto no futuro.

Janela de encaixe Estilos de cor

Visualize, organize e edite estilos de cor e harmonizações de cores com a janela de 

encaixe Estilos de cor aprimorada. Adicione as cores utilizadas em um documento 

como estilos de cor, o que torna mais fácil do que nunca implementar uma 

mudança de cor em todo o projeto.

APRIMORADO

APRIMORADO

APRIMORADO

APRIMORADO

APRIMORADO

Fluxo de trabalho de design

Posição do contorno

Várias novas opções Posição do contorno permitem especificar se um contorno está 

posicionado dentro do objeto, fora do objeto ou em uma combinação igual dos dois.

Harmonização de cores

Agrupe os estilos de cor de um documento, para que você possa produzir designs 

iterativos de forma rápida e fácil com esquemas variados de cores.

Ferramenta Seleção à mão livre

Economize tempo e obtenha mais controle ao selecionar objetos com a nova 

ferramenta Seleção à mão livre, que permite que você arraste uma marca de 

seleção à mão livre em torno dos objetos ou das formas que deseja selecionar.

Opção Criar máscara de aparagem

Aplique uma máscara de aparagem a um grupo de objetos, sem modificar os 

objetos individuais do grupo.

Guias de Alinhamento e Dinâmica

Visualize, configure e modifique guias de alinhamento. Use as guias Espaçamento 

inteligente para posicionar os objetos com o mesmo espaçamento dos objetos 

próximos e use as guias Dimensionamento inteligente para dimensionar ou girar 

um objeto em relação a objetos próximos.

Visualizações de estilos de objeto

Visualize um estilo antes da sua aplicação com o novo pop-up da janela de 

encaixe Estilos de objetos.

Suporte ao sistema de cores do Windows

Faça, com facilidade, uma correspondência das cores entre aplicativos da Corel 

e da Microsoft.

Módulo de gerenciamento de cores da Adobe

Faça, com facilidade, uma correspondência das cores entre aplicativos da Corel 

e da Adobe.

Janela de encaixe Propriedades do objeto relacionada ao contexto

A janela de encaixe Propriedades do objeto reformulada inclui uma nova opção de 

guia que apresenta somente um grupo de controles de formatação de cada vez, 

facilitando o enfoque na tarefa a ser realizada. Ajuste os seus designs com opções 

de formatação dependentes do objeto.

Transparência

As novas configurações de transparência tornam mais rápido e fácil aplicar e 

ajustar a transparência do objeto.

Mecanismo e janela de encaixe Estilos

Simplifique a criação de estilos de contorno, preenchimento, caractere e 

parágrafo e de conjuntos de estilos, que são grupos de estilos que você pode 

editar posteriormente uma única vez e aplicar as alterações instantaneamente a 

todo o projeto.

Gerenciamento de cores

Defina os critérios de cores do aplicativo, para obter a mais exata representação 

das cores, usando a caixa de diálogo Configurações de gerenciamento de cores 

padrão, que proporciona maior controle a usuários avançados.
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Vetorização de bitmaps

Converta bitmaps facilmente em gráficos vetoriais editáveis com
® ®o Corel  PowerTRACE .

PDF com comentários

Preserve todos os comentários e anotações quando importar um arquivo PDF, 

para melhor colaborar com clientes e colegas.

Identificação de fontes

Economize tempo ao identificar fontes diretamente no CorelDRAW, com 

a ferramenta WhatTheFont™ integrada do site MyFonts.com.

(Suporte a mais

de 400 modelos

de câmera)

(Suporte a mais

de 300 modelos

de câmera)

Suporte incorporado a câmera RAW

Importe e ajuste arquivos no formato RAW diretamente da sua câmera digital (com 

suporte a mais de centenas de câmeras) e visualize as alterações em tempo real.

Suporte para AutoCAD DWG/DXF

Trabalhe com o suporte para os mais recentes formatos de arquivo CAD

padrão (intercâmbio).

Suporte a PDF/A

Preserve arquivos para uso futuro com o formato de arquivo PDF/A, um padrão 

ISO para arquivamento eletrônico.

Suporte a produtos da Adobe

Garanta um fluxo de trabalho ininterrupto e sem complicações nos aplicativos 

Corel e Adobe, com suporte adicional para Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

PDF/A e Acrobat X.

Suporte a produtos Microsoft

Aproveite um suporte mais amplo para Microsoft Publisher (versões 2002, 2003, 
®2007 e 2010), bem como para Microsoft Word 2007 e Microsoft Visio  (2000-2007).

Paletas de cores exatas PANTONE

Obtenha suporte para as paletas de cores exatas mais recentes e para as

novas paletas da PANTONE. APRIMORADO

Assinatura

Obtenha o CorelDRAW Graphics Suite para uso anual.

Licença multiusuário

Compre um número de série único para ser usado por vários usuários registrados.

Programa de Upgrade

Mantenha-se atualizado com o novo Programa de Upgrade acessível do 

CorelDRAW. Este plano simples de gerenciar oferece a versão completa mais recente 

do CorelDRAW Graphics Suite e de todos os seus aplicativos.
NOVO

Saiba mais sobre o produto e a sua conta

A nova página Detalhes do produto na tela de boas-vindas mantém você 

informado sobre a suíte e a sua conta do usuário. NOVO

Faça um tour

Seja você um iniciante em software gráfico, um usuário experiente ou alguém que 

esteja familiarizado com outros aplicativos gráficos, há um tour de inicialização para 

ajudá-lo a se familiarizar rapidamente e tirar o máximo proveito dos recursos e das 

ferramentas do CorelDRAW Graphics Suite X8.

NOVO

NOVO

Acesso a eBooks

Os guias do usuário do CorelDRAW X8 e do Corel PHOTO-PAINT X8 agora estão 

disponíveis como eBooks. Publicados nos formatos de arquivo EPUB e MOBI, os 

eBooks trazem as mais completas informações sobre os recursos dos produtos 

para o seu e-Reader.

Fluxo de trabalho de design

Opções de compra

Documentação e material didático
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Percepções dos especialistas

Aprenda com especialistas em CorelDRAW que mostram exemplos práticos 

e reais de designs feitos com perfeição.

Tutoriais em vídeo e dicas em vídeo

Saiba mais sobre tarefas populares de design através de tutoriais e dicas em 

vídeo úteis.

(Mais de 5 horas
de vídeos de

treinamento, além
de 9 vídeos

"O que
há de novo")

(Mais de 5 horas
de vídeos de

treinamento, com
1,5 horas de

novo conteúdo)

(Mais de 2 horas
de vídeos de
treinamento)

Janela de encaixe Dicas

A janela de encaixe Dicas aprimorada agora oferece acesso rápido a recursos 

adicionais, como dicas em vídeo, vídeos mais longos e tutoriais escritos, para 

que você possa aprender mais sobre uma ferramenta ou um recurso, sem 

precisar pesquisar.

APRIMORADO

Notificação de conteúdo

A tela de boas-vindas reformulada fornece uma notificação quando novos recursos 

de aprendizagem, conteúdos ou atualizações de aplicativos estiverem disponíveis.

Guia de início rápido

O Guia de início rápido destaca ferramentas e recursos úteis, ajudando você a 

começar a trabalhar rapidamente.

Suporte ao Windows Installer (MSI)

Implante software de forma eficiente com suporte a MSI e um guia de implantação 

para administradores de TI.

Microsoft Visual Basic for Applications

Automatize o fluxo de trabalho e tarefas criativas.

Site da comunidade de desenvolvedores

Com o suporte do novo site da comunidade de desenvolvedores, você pode criar as

suas próprias ferramentas de automação. Visite www.community.coreldraw.com/sdk. NOVO

(v7.1) (v7.1) (v7.1) (v6.4) (v6.4)

2015 2012

Microsoft Visual Studio Tools for Applications

O Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2012 permite que você personalize 

a sua experiência no CorelDRAW Graphics Suite, usando o Visual Basic.Net e o 

Visual C#, integrados com o Visual Studio 2012 Professional (ou superior), para criar 

macros, aproveitando o .Net Framework.

Impressão e publicação

Implantação e automação

Documentação e material didático

Disponibilidade

de recursos

limitados

(Mais de 2 horas
de vídeos de
treinamento)

(Mais de 2 horas
de vídeos de
treinamento)

Janela de encaixe Prep e ampliar

A nova janela de encaixe Prep e ampliar do Corel PHOTO-PAINT permite que você 

prepare suas fotos e imagens para impressão em tela com três etapas simples. 

Alcance a composição perfeita para seu quadro de parede.

Caixa de diálogo Borda e Ilhó para impressão de banners

Com a nova caixa de diálogo Borda e Ilhó do CorelDRAW, você pode adicionar 

bordas e marcadores de ilhós para preparar banners para impressão.

Controle prévio

Faça um controle de qualidade antes de imprimir, exportar ou publicar seu 

arquivo em PDF. O controle prévio identifica problemas e possíveis problemas 

e oferece sugestões para a sua solução.

Impressão mesclada

Combine texto de uma fonte de dados com um desenho para criar, rapidamente, 

etiquetas e convites personalizados, bem como outros projetos personalizados.

Prova de cores na tela

Visualize com segurança como suas cores e artes-finais serão exibidas em 

diferentes dispositivos de saída ou em outros aplicativos nos quais você precisa 

publicar seus trabalhos.



NOVO

Design em pixels

Visualize e crie desenhos em unidades de pixel reais com o novo modo 

Visualização de pixels, que proporciona uma representação mais precisa de como 

um design aparecerá na Web.

Criação de sites
®Desenvolva, crie e mantenha uma presença na Web com o Corel  Website 

Creator™. Com dezenas de modelos e SiteStyles, suporte para CSS3 e recursos 

HTML5, você pode criar sites sem ter que aprender a codificar.
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Encontre o modelo adequado ao trabalho com a caixa de diálogo Novo baseado 

em modelo reformulada, que inclui um recurso de visualização avançada.

Visualização avançada e pesquisa de modelo

Visualizações em miniatura de alta qualidade
® ®Encontre e organize arquivos do CorelDRAW  e do Corel PHOTO-PAINT

com facilidade.

Camadas principais

As camadas principais facilitam a criação de designs específicos da página para 

documentos de várias páginas.

Molduras interativas

Preencha objetos do PowerClip com molduras de texto e de gráfico de placeholder, 

o que facilita a visualização do design antes da finalização dos componentes 

individuais do conteúdo.

Formatação de texto em tempo real

Visualize as alterações na formatação de texto em tempo real antes de

aplicá-las ao documento.

Tabelas

Crie e importe tabelas para oferecer layouts estruturados com perfeito equilíbrio 

entre texto e gráficos.

Aspas internacionais

Personalize aspas para idiomas específicos.

Texto de placeholder

Clique com o botão direito do mouse em qualquer moldura de texto e a preencha 

imediatamente com texto de placeholder, o que facilita a avaliação da aparência 

do documento antes da finalização do seu conteúdo.

Organizador de conteúdo avançado
®O Corel  CONNECT™ refinado fornece acesso a todo o conteúdo incluído e, ao 

mesmo tempo, ajuda você a adquirir conteúdo adicional de fornecedores on-line. 

Trabalhe com várias bandejas simultaneamente, o que proporciona uma maior 

flexibilidade para organizar ativos de vários projetos.

Sincronize bandejas do Corel CONNECT com o Microsoft OneDrive, para obter

acesso baseado em nuvem aos seus projetos em outros computadores ou

dispositivos móveis.

Sincronização de bandejas com o Microsoft OneDrive

Explore o Centro de conteúdo interativo, um repositório on-line totalmente 

integrado aos aplicativos da suíte. Compartilhe preenchimentos de vetor, 

preenchimentos de bitmap e preenchimentos gradientes com a nossa comunidade 

de usuários e vote em seus favoritos.

Centro de conteúdo

Predefinições de imagens/documentos em branco

Escolha uma das várias opções de configurações de cores, destinos e tamanhos

de documentos predefinidos na caixa de diálogo de criação de novo

documento/imagem.

Acesso a itens de criação

Ferramentas de layout

Web

Disponibilidade

de recursos

limitados

Números de página

Adicione números de página (alfabéticos, numéricos ou romanos) facilmente a 

todas as páginas de um documento, começando em uma página específica ou em 

um determinado número.



(Mais de 90
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®Criado com o CorelDRAW  Graphics Suite
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Conteúdo

Modelos de design

Comece a trabalhar rapidamente com mais de 375 modelos criados por profissionais.

Imagens de clipart criadas por profissionais

Dê rapidamente asas à sua criatividade com mais de 10.000 imagens de 

clipart e mais de 2.000 modelos de veículos para seus designs e projetos.

Fotos de alta qualidade

Aprimore seus designs com 2.000 fotos de alta qualidade à disposição da 

sua criatividade.

Fontes especializadas

Faça sua escolha em uma ampla seleção de fontes, com mais de 1.000 fontes 

profissionais, além de fontes populares para design.

Atualizações dinâmicas de produtos

Tenha acesso imediato às atualizações mais recentes de produtos, a novos 

conteúdos, bem como a dicas e truques.

Suporte a vários núcleos

Execute suas tarefas com mais rapidez usando as eficientes melhorias de 

desempenho que influenciam o processamento de vários núcleos, maximizando a 

capacidade do seu computador.

64 bits nativos

Trabalhe mais rápido do que nunca com arquivos grandes graças ao suporte 

nativo para processadores de 64 bits.

Desempenho
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