
W roku 2007 Zazo został zatrudniony przez firmę Mauricio de Sousa 
Produções (która od 50 lat zajmuje się wydawaniem komiksów w Brazylii) 
w celu przeprowadzenia modernizacji procesów firmy, a także usprawnienia 
jej działania. Firma zatrudniała 500 osób, w tym projektantów, rysowników 
tuszem, autorów tekstów i ilustratorów, którzy wspólnie tworzyli animacje 
dla telewizji, projekty zabawek oraz produktów sprzedawanych na licencji. 
Firma zmagała się z problemem coraz krótszych terminów realizacji, 
ograniczonych możliwości produkcyjnych, a także braku miejsca na 
przechowywanie gotowych szkiców i prac graficznych.

Duże korzyści w procesie 
projektowania
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite okazał się idealnym 
rozwiązaniem, dzięki któremu firma Mauricio de Sousa 
Produções była w stanie zwiększyć produkcję 
i podnieść jej jakość, jednocześnie obniżając wydatki, 
w tym koszty ogólne. „Rozpoczęcie korzystania z pakietu 
CorelDRAW to był strzał w dziesiątkę” — mówi Zazo. 
„Możliwości, jakie zapewniają technologie cyfrowe, 
pozwoliły nam zwiększyć produkcję i obniżyć koszty 
bez zatrudniania dodatkowego personelu czy 
zwiększania przestrzeni fizycznej. Pomimo wydatków 
związanych z koniecznością przeszkolenia pracowników 
w zakresie obsługi nowych technologii, 
nadzwyczajna jakość projektów, a także 
zmniejszenie ilości zużywanego papieru 
przyniosły nam spore oszczędności” — 
dodaje Zazo.

„Od kiedy korzystamy z pakietu CorelDRAW, zaprojektowaliśmy nową serię 
komiksów sensacyjno-szpiegowskich pt. «Mônica + 18», które ukażą się 
online i drukiem” — ciągnie Zazo. „Dla firmy, która działa tak długo jak 
nasza, nie ma lepszego dowodu, że to zaawansowane narzędzia niosą 
ze sobą faktyczną wartość biznesową”.

Producent komiksów z wieloletnią 
tradycją uczy się nowych 
sztuczek, korzystając z pakietu  

®CorelDRAW  Graphics Suite
Zazo wyjaśnia, jak mniejszym wysiłkiem osiągać 
optymalne rezultaty w procesie projektowania
Zazo, doświadczony projektant i animator, zazwyczaj 
szkicował postacie ołówkiem i płacił innym osobom 
ze wykończenie swoich prac kolorem. Po raz pierwszy 
zetknął się z pakietem CorelDRAW Graphics Suite 
w roku 1996, gdy jego znajomy zeskanował wstępny 
projekt i, korzystając z tego oprogramowania, stworzył 
piękny, gotowy komiks. Czas potrzebny na uzyskanie 
profesjonalnie wyglądającej publikacji wysokiej jakości 
przekonał Zazo, że warto wykorzystać pakiet 
CorelDRAW Graphics Suite w celu zautomatyzowania 
procesu projektowania.
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Z myślą o projektantach
Oprogramowanie do tworzenia ilustracji wektorowych, na przykład pakiet 
CorelDRAW, jest w branży projektowania animacji niezbędne do uzyskania 
precyzyjnych projektów wysokiej jakości. „Ilustracje wektorowe tworzone 
w pakiecie CorelDRAW można łatwo przerabiać, co ułatwia precyzyjną 
edycję i korygowanie. Co więcej, ilustracje wektorowe można skalować bez 
utraty jakości, aby umieścić je na banerach lub reklamach zewnętrznych” — 
zaznacza Zazo. „Jeśli chodzi o wykończenie projektów, uwielbiam 
przezroczystości i cieniowanie. To właśnie z powodu tych funkcji 
zdecydowałem się na zawsze porzucić oprogramowanie 
konkurencyjnych firm. Z pakietem CorelDRAW mogę uzyskać 
piękne efekty świetlne bez posiłkowania się dodatkowymi 
programami do rysowania”.

„Korzystanie z pakietu CorelDRAW przyniosło 
naprawdę wymierne korzyści firmie Mauricio de Sousa 
Produções” — stwierdza Zazo. „Ten produkt pozwolił 
nam wiele zaoszczędzić i spełnił oczekiwania, jakie 
mieliśmy względem niego, szczególnie jeśli chodzi 
o jakość pracy i łatwość przechowywania 
gotowych publikacji. Intuicyjny interfejs, 
a także użyteczność narzędzia powodują, 
że nauka posługiwania się nim i korzystanie 
z niego to sama przyjemność”.

Wspaniałe rezultaty w krótszym czasie
Zazo dopiero przygotowuje wstępne szkice stron w ramach bieżącego 
projektu, jednak już — z wykorzystaniem pakietu CorelDRAW — stworzył 
arkusze postaci. „Wyniki mojej pracy są fantastyczne. Napięte terminy wciąż 
stanowią problem, jednak sprawa wyglądałaby o wiele gorzej, gdybym nie 
korzystał z pakietu CorelDRAW” — wyjaśnia Zazo. „Mam mniej więcej trzy 
dni na wykonanie każdej strony, od zebrania informacji, przez 
zaprojektowanie, do ukończenia projektu i dobrania kolorów przy użyciu 
oprogramowania. Nie byłoby to możliwe, gdybym wciąż korzystał z piórka 

do rysowania tuszem i pasteli” — dodaje projektant.

Zazo mówi: „Zadziwia mnie jakość gotowego 
projektu powstałego z użyciem pakietu 
CorelDRAW. Myślę wtedy o czasie 

zmarnowanym na czyszczenie pędzli i piórek 
do malowania tuszem. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, 
jakie efekty uda mi się osiągnąć dzięki temu pakietowi podczas 
realizacji mojego najnowszego projektu — powieści graficznej 
w stylu anime/mangi”.

Postać o imieniu Zero stworzona w pakiecie CorelDRAW
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Dowiedz się więcej
Subskrybuj nasz biuletyn, aby otrzymywać oferty specjalne, 
aktualności, informacje o wydarzeniach, przydatne wskazówki 
i samouczki. Odwiedź witrynę www.coreldraw.com.
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