
O melhor software para qualquer 
projeto de design
De acordo com Ivanberg, o CorelDRAW proporciona uma 
facilidade de uso e uma versatilidade que são muito superiores às 
de outras opções de software no mercado. A suíte oferece uma 
solução completa para designers gráficos, Web designers, 
ilustradores e editores de fotos. "Eu poderia ter começado com 
algumas outras opções de software para criar cursos para a minha 
empresa, mas a experiência do usuário e a minha afinidade com 
o produto me fizerem optar pelo CorelDRAW." O público-alvo de 
Ivanberg são profissionais nos campos de design, comunicação 
e impressão, e ele queria ter a oportunidade de mostrar aos seus 
alunos o que é possível fazer com o produto. Ele deseja que todos 
os designers gráficos descubram as infinitas possibilidades 
criativas do CorelDRAW Graphics Suite.

Ensinar noções básicas
Ivanberg identificou uma necessidade na comunidade de design 
gráfico e desenvolveu cursos on-line especializados para 
o CorelDRAW Graphics Suite. O primeiro curso que criou 

chamava-se "Descubra Novas Possibilidades com CorelDRAW", no 
qual ele ensina os alunos a criar um layout básico, incorporar 
correspondência, separação e harmonização de cores e preparar 
projetos para impressão.

Os cursos on-line de 

Ivanberg ensinam aos 

designers como explorar a 

potência e a versatilidade do 

CorelDRAW Graphics Suite 
Ivanberg Moreira é um designer gráfico autônomo 

®que confia no CorelDRAW  Graphics Suite para 

criar designs de materiais de marketing e mídia 

social, como panfletos, peças promocionais, 

cartões de visita e muito mais, para pequenas 

empresas. Como profissional de design, Ivanberg 

usa o CorelDRAW há mais de 16 anos e percebeu 

que nem todos os usuários estão tirando o máximo 

proveito dos diversos recursos e ferramentas do 

produto.
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Estudo de caso

Ivanberg Moreira

“Sempre gostei de ensinar e percebi que me sinto

bem fazendo isso. E, quanto mais ensino, mais

aprendo. Adoro o software. Ele é fantástico! E sei

que muitos usuários não utilizam toda a potência

do CorelDRAW no seu trabalho.”

— Ivanberg Moreira

Exemplo de trabalho artístico do portfólio de Ivanberg criado com o CorelDRAW Graphics Suite

Designer autônomo, professor



Os alunos adoram o 
CorelDRAW Graphics Suite
“Dicas excelentes! Estou empolgado com as 
novas possibilidades proporcionadas pelo 
CorelDRAW e desejo assistir a outras aulas.”

— Alexandre Oliveira, Brasilia-DF

Ivanberg gosta de ver a reação dos alunos 
enquanto demonstra as dicas e os truques do 
CorelDRAW que aprendeu como usuário 
entusiasta. Os alunos ficam felizes em aprender 
algo que tornará o seu trabalho diário em design 
gráfico mais produtivo, e ficam gratos quando 
descobrem novos recursos.

Ferramentas de design gráfico 
para uma variedade de 
profissões
“O principal desafio é entender o que os vários nichos de 
profissionais que utilizam o CorelDRAW precisam aprender para 
que se deem conta de que existem novas possibilidades.” A meta 
de Ivanberg é despertar a criatividade desses profissionais 
e demonstrar o que o software pode fazer para facilitar e agilizar 
o trabalho em cada tipo de setor. Ele explica princípios importantes 
de design, como as noções básicas de cor, linhas-guia 
e configurações de página. Os tópicos favoritos dos alunos 
também incluem aprender como incorporar ferramentas e recursos 
de design que possam usar regularmente em seus projetos para 
economizar tempo, como camadas, guias de alinhamento, 
páginas principais e efeitos especiais.

Aplicação de recursos do 
CorelDRAW na prática
Com os cursos de treinamento on-line de Ivanberg, os alunos 
aprendem a aplicar seus novos conhecimentos de design gráfico 
a seus respectivos negócios, como gráficas, empresas de design 
e serviços de comunicação. Ele ensina especificamente como 

trabalhar de forma mais eficiente com o CorelDRAW, para que 
possam obter resultados profissionais no prazo e dentro do 
orçamento. Cada curso é projetado para atrair uma ampla 
variedade de usuários e inclui um plano de aula detalhado e uma 
série de tutoriais em vídeo on-line.

Os cursos abrangem um vasto leque de tópicos, incluindo:

Ÿ Usar a matemática no CorelDRAW

Ÿ Trabalhar com guias dinâmicas e de alinhamento

Ÿ Personalizar recursos

Ÿ Gerenciar camadas

Ÿ Trabalhar com estilos
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Mais informações
Inscreva-se para receber boletins informativos com ofertas 
especiais, notícias, eventos e dicas e tutoriais úteis. Visite 
www.coreldraw.com.

Cartões de visita de clientes criados com o CorelDRAW
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