
Atreva-se a criar do seu jeito



Seja criativo: novos modelos de alta qualida-

de e efeitos não destrutivos tornam possível 

testar os limites da excelência em design.

Incluído em ambas as suítes , o novo 

CorelDRAW.app complementa o fluxo de tra-

balho de design gráfico.

Quer trabalhem em design gráfico ou em 

layout, ilustração, edição de fotos ou projetos 

digitais ou para impressão, os designers 

podem contar com o CorelDRAW para obter 

sempre resultados de alta qualidade:

Fique no controle: trabalhe mais rápido, de 

forma mais inteligente e com maior certeza de 

que alcançará os resultados desejados. Tenha 

mais controle sobre objetos, camadas e pági-

nas. 

O CorelDRAW está comemorando seu 30º ani-

versário e decidimos celebrar este evento em 

grande estilo! Com o CorelDRAW Graphics 

Suite 2019, ampliamos nosso alcance conside-

ravelmente com uma nova versão para 

Windows, uma suíte profissional totalmente 

nova para macOS e o novo CorelDRAW.app™, 

que permite criar gráficos em qualquer lugar. 

Até que enfim os designers podem contar com 

uma solução de design gráfico de ponta dispo-

nível na plataforma de sua escolha. 

Mal podemos esperar para você experimentar 

nossa última versão. Os designers que traba-

lham em Mac agora têm acesso a uma suíte 

profissional criada especificamente para sua 

plataforma favorita. Os aplicativos do 

CorelDRAW refletem os elementos que os 

usuários apreciam em seu Mac, com uma apa-

rência nativa e autêntica que inspirará a criati-

vidade.

Os profissionais de design gráfico que usam o 

Windows também encontrarão um ambiente 

exclusivo desenvolvido especialmente para 

eles com novas opções criativas. Os recursos 

que fazem sua estreia nas duas versões da 

suíte incluem efeitos não destrutivos, um novo 

e eficaz gerenciamento de objetos, um fluxo de 

trabalho perfeito em todos os pixels, aumento 

de velocidade, entre outros. E, fiel à nossa 

tradição, o CorelDRAW Graphics Suite 2019 é 

compatível com os mais recentes avanços do 

Windows 10. 

Seja eficiente: obtenha uma produtividade 

sem precedentes graças a melhorias no 

desempenho, mais opções de personalização 

e navegação simplificada.

Este é o novo 



NOVAS PLATAFORMAS, 
MAIS OPÇÕES
WINDOWS. MAC. WEB. EM QUALQUER LUGAR.

Não deixe sua imaginação se limitar à mesa 
do escritório.
Com o CorelDRAW.app, você pode transformar ótimas ideias em 

excelentes designs, no momento em que elas surgirem. Esse pode-

roso aplicativo Web, uma novidade do CorelDRAW Graphics Suite 

2019, permite que você acesse seu trabalho a qualquer hora, em qual-

quer lugar. Basta efetuar login no CorelDRAW.app quando você qui-

ser mostrar um conceito a um cliente em um dispositivo 2 em 1 ou 

em outro dispositivo móvel, ou quiser criar remotamente onde quer 

que esteja.

Ÿ Trabalhe de forma rápida e eficiente em tablets compatíveis com a 

caneta Windows Real-Time Stylus, como o Microsoft Surface.

Ÿ Na área de trabalho Toque, você pode fazer ajustes rápidos com as 

pontas dos dedos ou a caneta stylus. 

Ÿ Aproveite o suporte para dispositivos com roda, como o Microsoft 

Surface Dial. 

Solução desenvolvida a partir do zero para Mac
Ÿ Aproveite os recursos que economizam tempo da Touch Bar no 

MacBook Pro. Essa tela multitoque não apenas fornece acesso rápi-

do aos controles do sistema operacional, mas também oferece 

funções específicas do CorelDRAW, como configurações de 

layout, controles de texto e muito mais.

Ÿ Aproveite o suporte para o Modo Escuro do macOS Mojave, uma 

paleta de cores mais escuras para todas as janelas, visualizações, 

menus e controles. 

Otimizado para Windows 10

Ÿ O CorelDRAW Graphics Suite para Mac oferece aplicativos nativos 

do macOS para proporcionar uma experiência de design única.

Mark Anthony J. Guzman



CRIE DESIGNS EM QUALQUER LUGAR COM O CORELDRAW GRAPHICS SUITE

Encontre todas as ferramentas profissionais de ilustração vetorial, layout, edição de fotos e design de que você precisa 

para trabalhar de maneira mais rápida, mais inteligente e em mais lugares com este so�ware superior de design gráfico.

DESIGN GRÁFICO E ILUSTRAÇÃO
Use as eficientes ferramentas de ilustração 

vetorial do CorelDRAW® para transformar linhas 

e formas básicas em obras de arte complexas. 

Crie curvas com muitas ferramentas versáteis de 

modelagem e de desenho. A primeira ferramenta 

do setor baseada em inteligência artificial, o 

LiveSketch™ oferece a liberdade de criar designs 

usando curvas de vetor desenhadas à mão desde 

o início. 

LAYOUT DE PÁGINA
Encontre todas as ferramentas necessárias para 

criar layouts para brochuras, documentos com 

várias páginas e muito mais. Reserve espaço para 

texto e gráficos ou use a ferramenta de texto de 

espaço reservado para simular uma página e ter 

uma ideia do aspecto final do texto.

EDIÇÃO DE FOTOS
Retoque e melhore suas fotos com as poderosas 

ferramentas de edição de fotos em camadas do 

PHOTO-PAINT. Ajuste a cor e o tom, remova as 

imperfeições, corrija a perspectiva e muito mais. 

Use o AfterShot™ HDR para criar fotos HDR (High 

Dynamic Range) impressionantes a partir de suas 

imagens RAW.

TIPOGRAFIA 
Organize o tipo de uma forma harmoniosa com 

um conjunto completo de ferramentas de 

tipografia. Adicione efeitos ao texto como 

sombras de bloqueio e contornos, ajuste o texto 

a caminhos e circunde o texto ao redor de 

objetos. Aproveite os recursos de tipografia 

OpenType, como ligaduras, ornamentos, 

versaletes, variantes de caractere ornamentado, 

entre outros.

Mikhail Buzin



Expresse-se audaciosamente com uma suíte completa de ferramentas profissionais de design gráfico.

COR, PREENCHIMENTOS E 
TRANSPARÊNCIAS
Aplique cores facilmente a preenchimentos e 

contornos usando amostras de cores, ou gere 

cores com base em harmonizações de cores. 

Altere a transparência de um objeto e preen-

cha objetos com padrões, gradientes, preen-

chimentos de malha e muito mais.

ESTILOS E CONJUNTOS DE 
ESTILOS
A janela de encaixe Estilos de objeto (Wind-

ows) e o Inspetor de objetos (Mac) facilitam o 

gerenciamento de estilos e conjuntos de esti-

los para aplicar uma formatação uniforme em 

vários objetos, produzir versões iterativas e 

formatar documentos inteiros de forma 

rápida e consistente.

CONVERSÃO FÁCIL DE 
BITMAP EM VETOR
Economize um tempo precioso ao converter 

imagens bitmap em vetores. O mecanismo 

Corel® PowerTRACE® incorporado transfor-

ma as imagens bitmap mais difíceis em obje-

tos vetoriais de alta qualidade.

GERENCIAMENTO DE 
FONTES
Organize e gerencie sua biblioteca de fontes 

com o intuitivo Corel Font Manager™ e use 

suas fontes favoritas no CorelDRAW e no 

Corel PHOTO-PAINT®, sem ter que instalá-

las. Trabalhe mais rápido com as fontes graças 

ao recurso de armazenamento em rede.

ATREVA-SE A CRIAR DO SEU JEITO

Mikhail Buzin

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



PUBLICAÇÃO
DIGITAL E IMPRESSÃO

Desenvolva conteúdo atraente para a Web com uma coleção de 

predefinições e ferramentas gráficas para a Web. Com o recur-

so de publicação no WordPress, você pode carregar vários for-

matos de imagem diretamente no seu site WordPress. 

Não importa o nível de habilidade ou a formação, os usuários 

do CorelDRAW Graphics Suite precisam garantir que seus 

produtos sejam publicados e distribuídos sem falhas todas as 

vezes. 

Graças à compatibilidade com mais de 100 formatos de arquivo 

de design gráfico, publicação e imagem, é fácil trabalhar com 

qualquer tipo de ativo de projeto. Publique em vários formatos 

de arquivo, incluindo AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, 

EPS, TIFF, entre outros.

O CorelDRAW facilita a preparação de documentos para 

impressão. Com um poderoso mecanismo de gerenciamento 

de cores, você pode controlar a consistência das cores em dife-

rentes mídias e certificar-se da exatidão das cores antes da 

impressão. 

Roy Monster



O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

Aplicativo intuitivo de layout de página e ilustração vetorial 

que atende às demandas de profissionais de design gráfico no 

movimentado ambiente dos dias de hoje.

Aplicativo profissional de edição de imagens que permite 

retocar e aprimorar fotos de forma fácil e rápida.

Aplicativo independente de gerenciamento de fontes que 

permite localizar, organizar e visualizar as fontes armazenadas 

localmente ou na rede.

Utilitário incorporado ao CorelDRAW que ajuda a converter 

bitmaps em gráficos vetoriais editáveis de forma rápida e 

precisa.

Editor de fotos que permite criar imagens HDR e fazer 

correções e melhorias fáceis em fotos RAW ou JPEG.

BenVista 

PhotoZoom Pro 4 Plug-in que permite exportar e ampliar imagens digitais do 

Corel PHOTO-PAINT.

CONTEÚDO DE QUALIDADE LIVRE DE 
DIREITOS AUTORAIS

Efetue login no app Web para acessar seu trabalho onde 

quer que você esteja, sem um computador.

SUPORTE À AUTOMAÇÃO

Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)*: 

conjunto de ferramentas que permite criar macros que 

economizam tempo para automatizar tarefas e 

estender a funcionalidade usando a potência do .NET 

Framework

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)*: ambiente 

de desenvolvimento integrado com suporte a 64 bits 

que permite automatizar tarefas para simplificar o fluxo 

de trabalho

Ÿ JavaScript (JS): a API integrada, compatível com 

Windows e macOS, permite que os desenvolvedores 

automatizem tarefas e estendam a funcionalidade

* disponível com o CorelDRAW Graphics Suite 2019 para Windows

O acesso a alguns dos componentes de software incluídos, conteúdo e recursos on-line requer uma conexão com a Internet. 

Ÿ Percepções dos especialistas, dicas e vídeos de 

treinamento

Ÿ 1000 fontes TrueType/OpenType 

Ÿ 150 modelos de design 

Ÿ 600 preenchimentos gradientes, vetoriais e de bitmap 

Ÿ 1000 fotos prontas de alta resolução 

Ÿ 7000 imagens digitais e de clipart 



Profissionais de criação:

ilustradores, designers, artistas

Os profissionais de criação dos setores de 

publicidade e publicação passam grande 

parte do tempo criando e editando 

gráficos, trabalhando com texto e reto-

cando fotos. Esses usuários costumam 

trabalhar em projetos de layout e design 

para impressão e Web, desde logotipos a 

brochuras de várias páginas. Alguns tra-

balham como ilustradores e artistas 

plásticos, combinando práticas artísticas 

clássicas e técnicas consagradas pelo 

tempo com tecnologia de ilustração veto-

rial de ponta.

PÚBLICO-ALVO

Maycon Bartowski
Empresa: Bartowski Graphic Design & Web

Local: São Francisco, Curitiba, Brasil

Setor: Design de marcas, Web design e 
ilustração

Ÿ Ferramentas vetoriais criativas: Simetria, 

Pointillizer™, Ferramenta de impacto

Ÿ Estilos e harmonizações de cores

Ÿ Ferramentas de curva

Ÿ Desenvolvido especificamente para 

aproveitar ao máximo o Mac e o Windows 

As ferramentas favoritas dos 

profissionais de criação:
Ÿ Design gráfico e layout de página em um 

único aplicativo

Sempre trabalhei com o 

CorelDRAW e o uso para 

todos os meus projetos. O fluxo 

de trabalho é muito bom e os 

pequenos detalhes do aplicati-

vo fazem toda a diferença.”



A QUEM SE DESTINA?
Profissionais de design gráfico 
e de produção: criadores de 
sinalização, produtores Web

Normalmente, eles usam esse conteúdo 

como ponto de partida de um projeto, 

mas passam a maior parte do tempo 

reformulando e ajustando. A otimização 

do design e a preparação da saída são 

etapas fundamentais. Seja produzindo 

novos trabalhos artísticos ou trabalhando 

com conteúdo criativo fornecido pelos 

clientes, os profissionais de design 

gráfico e de produção podem gastar 

muito tempo na otimização do design e 

na preparação da saída. Impressoras de 

grande formato, máquinas de gravação, 

cortadores de vidro ou vinil ou impresso-

ras serigráficas ou de impressão direta 

em peças de roupa (DTG) são usadas para 

produzir os projetos finais.

Joe Diaz

Mestre em CorelDRAW

Local: Pontiac, Illinois, EUA

Setor: Design e produção de sinalização

Empresa: Diaz Sign Art

Esses usuários trabalham em diversos 

setores, como criação de sinalização, 

serigrafia, gravação e design gráfico para 

impressão e para a Web. Eles costumam 

criar, adaptar e combinar conteúdo como 

ilustrações, logotipos digitalizados, fotos, 

imagens de clipart e fontes. 

Os profissionais de design gráfico e de 

produção também podem precisar tra-

balhar com conteúdo fornecido pelos 

clientes em vários formatos.

Ÿ Saída em PDF/X

Ÿ Ferramentas de curva e de forma

As ferramentas favoritas 

dos profissionais de 

produção:

Ÿ PowerTRACE

Ÿ Gerenciamento de cores

Ÿ Módulo de pré-impressão 

O CorelDRAW Graphics Suite nos ajudou a con-

solidar a reputação de solucionadores de pro-

blemas visuais e a solução completa para todas 

as necessidades de marketing.“

A flexibilidade do CorelDRAW provou ser 

extremamente valiosa para nossos negó-

cios. Graças ao grande número de ferra-

mentas profissionais disponíveis, temos a opor-

tunidade de criar e implementar uma ampla 

variedade de projetos diferentes para nossos cli-

entes. 



USUÁRIOS OCASIONAIS 
DO DESIGN GRÁFICO
Pequenos empresários e profissionais do 
conhecimento
Empresários e empresas de pequeno ou médio porte costumam criar 

materiais de marketing e de comunicação internamente. Normalmente 

autodidatas em design gráfico, esses usuários ocasionais modificam 

trabalhos artísticos existentes, retocam fotos e criam anúncios, folhetos e 

outros materiais de marketing.

Os usuários de médias e grandes empresas se esforçam para criar proje-

tos profissionais ricos em ilustrações gráficas, desde apresentações de 

vendas até gráficos para Web. Eles passam bastante tempo reformulan-

do projetos existentes e retocando fotos para usar nos seus materiais de 

marketing e de comunicação. 

Ÿ Modelos criados por profissionais

Os recursos favoritos dos usuários 

ocasionais do design gráfico:

Ÿ Ferramentas de aprendizagem dentro do app: dicas e 

tutoriais

Ÿ Compatibilidade com arquivos: arquivos prontos para 

bureaus de serviços de impressão

Ÿ Conteúdo de alta qualidade: fontes, fotos, clipart

Amostras da coleção de modelos do CorelDRAW Graphics Suite 2019

Os modelos facilitam a criação de novos designs



No CorelDRAW, não há 

limites para a criatividade!” 
Pavel Dex“



É IMPORTANTE TER OPÇÕES

Esta opção oferece um pagamento anual aces-

sível e a flexibilidade de parar de pagar caso 

você não precise mais do software. Com uma 

assinatura, o software está sempre atualizado 

e terá suporte nos sistemas operacionais, dis-

positivos e tecnologias mais recentes. Se qui-

ser continuar usando o software, aproveite a 

opção de renovação automática.

ASSINATURA

LICENÇA VITALÍCIA

Com um pagamento único, você recebe o dire-

ito à propriedade do software e o direito de 

usá-lo para sempre, sem nenhum custo adici-

onal. Ao comprar uma versão embalada, uma 

versão para download ou uma licença por 

volume de compra do produto, você tem aces-

so a todos os benefícios dessa versão específi-

ca.

Quer você prefira uma assinatura para manter 

o controle total do orçamento anual ou prefira 

comprar para obter a propriedade definitiva 

do software, a Corel oferece opções para não 

forçá-lo a adotar um modelo de licença espe-

cífico.

OPÇÕES DE COMPRA PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE UPGRADE

Economize em versões futuras com esta 

forma mais fácil e acessível de estar sempre 

atualizado com o CorelDRAW Graphics Suite. 

Ainda não participa do programa? Adicione o 

Programa de Proteção de Upgrade ao com-

prar o CorelDRAW Graphics Suite, ou em até 

30 dias após a compra, e você terá a garantia 

de obter versões futuras pelo preço mais aces-

sível, sempre com a confiança de saber que 

está usando a versão mais recente do 

CorelDRAW Graphics Suite. Com um único 

pagamento anual baixo, você tem direito à 

versão mais recente dos aplicativos, assim 

que eles estiverem disponíveis, além de 

suporte para as atualizações de sistemas ope-

racionais, os dispositivos e as tecnologias 

mais recentes. Aproveite esses benefícios 

(pelo tempo que a sua conta estiver ativa) e, 

mesmo que decida cancelar o Programa de 

Proteção de Upgrade, você poderá continuar 

a usar sua versão mais recente.

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



LICENÇAS PARA GRANDES 
ORGANIZAÇÕES

Para proporcionar uma flexibilidade ainda maior, a licença do CorelDRAW 

Graphics Suite para empresa inclui amplos recursos multilíngues de 

implantação de software, mesmo que as estações de trabalho não estejam 

conectadas à Internet. Isso não só permite atender às necessidades de 

design gráfico dos funcionários de toda a organização a partir de um único 

ponto de instalação, mas também minimiza os custos de implantação. E, 

como as licenças do CorelDRAW Graphics Suite para empresas incluem a 

manutenção de software CorelSure, você tem a garantia de acesso dos 

usuários à versão mais recente do software o tempo todo, no Windows e 

no Mac.

O CorelDRAW.app eleva a flexibilidade a um nível totalmente novo quando 

se trata de criar design gráfico em equipe. O CorelDRAW.app Enterprise 

opcional fornece acesso a arquivos do CorelDRAW (CDR) por meio do 

Microsoft SharePoint ou do Google Drive, conforme configurado com 

contas corporativas do G Suite. Nenhuma instalação é necessária. O 

CorelDRAW.app Enterprise permite que todos os usuários da empresa 

acessem, revisem e até mesmo criem designs em um navegador da Web, 

usando suas contas de usuário corporativas do Microsoft Office 365 ou do 

G Suite por meio do logon único.

Para uma empresa funcionar bem, é essencial ter as licenças de software da 

organização sob controle. A Corel oferece uma flexibilidade significativa 

em termos de licenças para grandes organizações dos setores comerciais, 

governamentais e acadêmicos, disponibilizando soluções reais para 

atender às suas necessidades específicas. Isso inclui implantação em rede, 

suporte a ambientes de virtualização e portabilidade de licenças de acordo 

com a troca de funcionários.

Oswaldo Rosales



RECURSOS 
DE DESTAQUE

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



FIQUE NO CONTROLE

ANCORADOR DE OBJETOS/
INSPETOR DE OBJETOS
O novo Ancorador de objetos (Windows) e o 

novo Inspetor de objetos (macOS) 

proporcionam controle direto sobre a 

estrutura de um documento e acesso rápido 

aos componentes, para que você possa 

trabalhar com muito mais rapidez. As 

miniaturas de objetos refletem as alterações 

ou os efeitos instantaneamente e os novos 

modos de visualização permitem que você 

escolha em qual parte do projeto deseja se 

concentrar.

LAYOUT DE PÁGINAS E TIPOS
Aproveite o suporte avançado a OpenType, 

incluindo ligaturas e conjuntos de estilos. Crie 

panfletos, brochuras e documentos de até 999 

páginas diretamente no CorelDRAW, incluindo 

camadas principais e layouts de páginas pares 

e ímpares.

GRÁFICOS PARA A WEB PERFEITOS 
EM TODOS OS PIXELS
Uma série de novos recursos facilita a criação de 

imagens perfeitas em todos os pixels para a 

Web. O alinhamento avançado de pixels 

garante resultados limpos ao posicionar 

objetos automaticamente, com base em suas 

propriedades, na grade de pixels. Novos 

padrões de alinhamento de página e leituras 

precisas de pixels ajudam a produzir bordas 

nítidas de gráficos.

Francisco Marcos

NOVO!

NOVO!



EFEITOS NÃO DESTRUTIVOS
Com a nova guia Efeitos da janela de encaixe 

Propriedades, ficou mais fácil adicionar, 

modificar e experimentar efeitos de bitmap 

em objetos e imagens vetoriais, tudo sem 

alterar o original. A guia exibe uma lista de 

todos os efeitos aplicados, que você pode 

ajustar rapidamente com apenas alguns cli-

ques.

ACESSO A CONTEÚDO DE 
DESIGN
Ao trabalhar com conteúdo de design, você 

encontrará os elementos desejados rapidamen-

te na interface reformulada. Você pode fazer 

download de novos pacotes, adicionar sua pró-

pria biblioteca e muito mais, tudo dentro da suí-

te. Além disso, a nova janela de encaixe 

CONNECT™ Content oferece um local centrali-

zado onde procurar imagens e acessar outros 

elementos gráficos.

FLUXO DE TRABALHO DE 
MODELOS
Um fluxo de trabalho de modelos renovado 

ajuda a aumentar a produtividade. Você pode 

fazer download de novos modelos, adicionar 

sua própria biblioteca, migrar uma coleção facil-

mente para qualquer lugar e muito mais, tudo 

dentro da suíte. Para encontrar modelos especí-

ficos rapidamente, você pode classificar os 

modelos por categoria ou visualizar apenas os 

modelos que usou mais recentemente ou aque-

les marcados como favoritos.

NOVA INSPIRAÇÃO
O CorelDRAW 2019 oferece mais de 150 mode-

los, incluindo 90 novos, que podem ajudar qual-

quer pessoa a produzir resultados profissionais. 

Em pouco tempo, você pode criar brochuras, 

cartazes, cartões, imagens para redes sociais e 

muito mais, sem ter que começar do zero a cada 

vez. E, como os modelos são facilmente 

personalizáveis, é fácil dar ao seu design a apa-

rência desejada.

SEJA CRIATIVO

Carl Louie Garcia

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!

NOVO!



SEJA PRODUTIVO

COMPATIBILIDADE COM 
PDF/X-4
O CorelDRAW Graphics Suite 2019 oferece uma 

maior variedade de opções de exportação de 

PDF/X compatíveis com ISO. O novo suporte para 

PDF/X4 ajuda a garantir a saída fácil de arquivos 

compatíveis com a mais ampla variedade de dispo-

sitivos de impressão. Também elimina a necessida-

de de quaisquer outras ferramentas para finalizar 

um documento antes da entrega a um bureau de 

serviços de impressão.

INSPETOR/JANELA DE ENCAIXE 
LOCALIZAR E SUBSTITUIR
A nova janela de encaixe Localizar e substituir sim-

plifica a localização de componentes de desenho e 

a alteração de seus atributos. Uma nova opção per-

mite selecionar um objeto e usar suas propriedades 

como critérios de busca. Você também pode sub-

stituir várias propriedades do objeto (como cor, 

preenchimento e contorno) ao mesmo tempo.

DESEMPENHO
Como até mesmo o menor atraso pode prejudicar 

sua criatividade, nos concentramos em tornar essa 

versão mais rápida do que nunca. Melhorias abran-

gentes no desempenho garantem que você possa 

trabalhar mais rápido, seja ao iniciar um aplicativo, 

trabalhar com texto, redimensionar elementos da 

interface de usuário, etc.

OPÇÕES SIMPLIFICADAS
A interface de configuração de preferências foi 

reorganizada para ajudar você a adaptar seu 

ambiente de design de forma a atender às suas 

necessidades com mais rapidez e facilidade. Na 

interface de usuário renovada, você gasta muito 

menos tempo procurando controles. Também é 

mais fácil ver se as alterações afetam toda a suíte, o 

aplicativo ativo ou o documento atual.

IMPRESSÃO MESCLADA
A interface de usuário redesenhada e o fluxo de 

trabalho otimizado facilitam ainda mais a 

combinação de um desenho com diversos elemen-

tos de texto usando o recurso Impressão mesclada 

avançado para criar várias cópias diferentes de um 

design. Em pouco tempo, você pode gerar corre-

spondências em massa personalizadas, materiais 

de marketing direcionados, cartões de visita e 

muito mais.

D.E. Byrd

NOVO!

NOVO!



CRIE DESIGNS ONDE QUER QUE 
A INSPIRAÇÃO SURJA

CORELDRAW.APP
Com este poderoso aplicativo Web, agora 

incluído no CorelDRAW Graphics Suite 2019, 

você pode transformar boas ideias em exce-

lentes designs onde quer que esteja. Com o 

CorelDRAW.app, você pode acessar seu tra-

balho em qualquer lugar, a qualquer hora. 

Não há necessidade de instalação. Basta 

efetuar login no CorelDRAW.app em qual-

quer navegador e você poderá apresentar 

um conceito a um cliente em um dispositivo 

móvel ou trabalhar em seus projetos, 

mesmo quando estiver longe do computa-

dor. Você pode iniciar um design no seu com-

putador e, depois, visualizá-lo no aplicativo 

Web e adicionar mais conteúdo. Quando 

você reabrir o documento no seu computa-

dor, tudo o que adicionou no aplicativo Web 

estará armazenado em uma nova camada 

editável.  Em casa, no trabalho ou em qual-

quer lugar, o CorelDRAW Graphics Suite 

2019 torna mais acessível do que nunca se 

concentrar no que você mais gosta.

CORELDRAW.APP 
ENTERPRISE
O complemento opcional das licenças para 

empresa do CorelDRAW Graphics Suite fornece 

acesso a arquivos do CorelDRAW (CDR) por 

meio do Microsoft SharePoint ou do Google 

Drive corporativo. Nenhuma instalação ou 

m a n u t e n ç ã o  d e  T I  é  n e c e s s á r i a .  O 

CorelDRAW.app Enterprise permite que todos 

os usuários da empresa acessem, revisem e até 

mesmo criem designs em um navegador da 

Web, usando suas contas de usuário corporati-

v a s  d o  M i c r o s o f t  O ffi c e  3 6 5  o u  d o 

G Suite por meio do logon único. 

NOVO!

NOVO!

https://www.youtube.com/watch?v=tKHxTZsUhts&list=PL-p6SFZL0YeCKtZyqU1O0KUciNxni_5gn&index=8


RECURSOS QUE VOCÊ NÃO ENCONTRARÁ EM OUTRO LUGAR

LIVESKETCH

A ferramenta LiveSketch utiliza tecnologia de inteligência artificial para oferecer uma 

maneira revolucionária de dar vida a designs vetoriais. Ela combina a velocidade do esbo-

ço com controles flexíveis de ajuste de pincelada, para que você possa capturar seus 

conceitos de design usando curvas vetoriais desenhadas à mão. Configurações intuitivas 

permitem controlar como o CorelDRAW se ajusta ao ritmo do seu esboço.

ESTILOS E HARMONIZAÇÕES DE CORES

Você pode agrupar os estilos de cor de um documento em uma harmonização de cores, 

para que possa produzir designs iterativos de forma rápida e fácil com esquemas varia-

dos de cores. Uma harmonização de cores combina dois ou mais estilos de cor em uma 

relação baseada em matiz. Depois, você poderá modificar as cores coletivamente, alte-

rando a composição de cores do seu trabalho artístico em uma única etapa.

Joe Diaz



COREL FONT MANAGER
Quando o número de fontes do sistema sai 
do controle, o Corel Font Manager é a 
solução. Esse aplicativo independente de 
gerenciamento de fontes oferece as 
ferramentas necessárias para controlar 
todos os aspectos do fluxo de trabalho de 
tipografia. Ele também está integrado ao 
CorelDRAW e ao Corel PHOTO-PAINT, para 
que você possa gerenciar suas coleções 
de tipos de letra e fontes com facilidade, 
independentemente do aplicativo que 
utilize.

FERRAMENTA 
PREENCHIMENTO DE MALHA
Com o CorelDRAW, você poderá criar efeitos 

exclusivos ao preencher um objeto com uma 

malha. A ferramenta Preenchimento de malha 

cria transições de cores suaves em qualquer 

direção, sem a necessidade de criar misturas ou 

contornos. Além disso, permite aplicar transpa-

rência para tornar os objetos subjacentes visí-

veis. Você pode especificar os pontos de 

interseção da grade, bem como o número de 

colunas e linhas.

POWERTRACE
Com este utilitário incorporado ao CorelDRAW, 

os bitmaps podem ser convertidos de forma 

rápida e precisa em imagens vetoriais editáveis e 

dimensionáveis, o que é especialmente útil para 

designs baseados em trabalhos artísticos exis-

tentes. O PowerTRACE gera uma paleta de cores 

que permite editar, mesclar ou excluir, instanta-

neamente, cores específicas encontradas no 

trabalho artístico original.

RECURSOS FAVORITOS DOS USUÁRIOS 
DO CORELDRAW GRAPHICS SUITE

Pavel Dex



EDIÇÃO PROFISSIONAL DE FOTOS

FERRAMENTA ENDIREITAR
Quando algo em uma foto está um pouco desa-

linhado, prejudica uma fota que, fora isso, pode-

ria ser excelente. Graças à ferramenta Endireitar 

do Corel PHOTO-PAINT, é fácil recuperar essas 

fotos. Ela permite corrigir interativamente ima-

gens tortas, girar lentes, máscaras e objetos e 

cortar durante o alinhamento.

FERRAMENTA CLONE DE 
RESTAURAÇÃO
A ferramenta Clone de restauração remove 

discretamente manchas e imperfeições indese-

jadas de uma imagem, pintando-a com uma 

textura por amostra e combinando-a com a cor 

da área que você está retocando. Com alguns 

cliques, marcas ou cicatrizes podem ser repara-

das e integradas com perfeição ao resto da foto.

CORREÇÃO DE PERSPECTIVA
A ferramenta Correção de perspectiva facilita o 

ajuste interativo da perspectiva de objetos das 

fotos para obter a aparência exata desejada. 

Diretamente na janela de imagens, basta mover 

os quatro pontos de canto para obter a per-

spectiva desejada.

O Corel PHOTO-PAINT oferece uma variedade de recursos profissionais completos de 

edição de imagens. Existe uma ampla seleção de lentes que são aplicadas de forma não 

destrutiva, para que as edições sejam exibidas na tela através da lente em vez de aplicadas 

aos pixels da imagem. O recurso Máscara de aparagem permite ajustar as propriedades de 

um grupo de objetos de tal modo que os objetos individuais do grupo não sejam alterados. 

O modo de mesclagem Passagem proporciona controle total durante a aplicação de uma 

lente ou de um efeito a grupos de objetos.

ENTALHADOR INTELIGENTE
O Entalhador inteligente permite remover áreas 

indesejadas facilmente de uma foto e, ao 

mesmo tempo, ajustar sua proporção. Para iden-

tificar a área da imagem que deseja preservar ou 

remover, você deve pintá-la. Durante o ajuste da 

proporção, as predefinições garantem que 

nenhuma distorção ocorra quando o fundo da 

foto for contraído ou expandido na vertical ou 

na horizontal.

Nanda Dixit



ENZORE

FAÇA UM TOUR E 
EXPERIMENTE



A ÁREA DE TRABALHO DO 
CORELDRAW PARA MAC

FAÇA UM TOUR 

desdobráveis são abertos para exibir um conjun-

to de ferramentas relacionadas. A caixa de ferra-

mentas também contém a área de controle de 

cores, que permite selecionar cores e preenchi-

mentos.

5. Inspetor: um janela que exibe os mesmos 

tipos de controles que uma caixa de diálogo, 

4. Barra de menus: localizada na parte superior 

da área de trabalho, a barra de menus contém 

menus suspensos com comandos agrupados por 

categoria.

3. Caixa de ferramentas: acoplada ao lado 

esquerdo da área de trabalho, a caixa de ferra-

mentas contém ferramentas para criar, preen-

cher e modificar objetos vetoriais, de texto e de 

imagem. Algumas ferramentas ficam visíveis 

por padrão, enquanto outras são agrupadas 

em menus  desdobráve i s .  Os  menus 

1. Barra de ferramentas: uma barra próxima à 

parte superior da área de trabalho, com botões 

que são atalhos para os comandos de menu 

mais usados para definir níveis de zoom, escol-

her modos de visualização, trabalhar com obje-

tos e muito mais.

2. Barra de propriedades: localizada logo 

abaixo da barra de ferramentas, a barra de 

propriedades contextual exibe os comandos 

mais usados e relevantes à ferramenta ativa. O 

conteúdo da barra de propriedades muda em 

função da ferramenta que está ativa.

1

2

3

4

5

6

como botões de comando, opções e caixas de 

listagem. Ao contrário da maioria das caixas de 

diálogo, você pode manter os inspetores abertos 

enquanto trabalha em um documento, para, 

assim, poder acessar os comandos rapidamente 

e experimentar diferentes efeitos.

Existem vários inspetores. Alguns dos mais usa-

dos incluem o inspetor Propriedades, que apre-

senta opções e propriedades de formatação 

dependentes de objetos, permitindo modificar 

as configurações de objetos em um único local. 

O CorelDRAW 2019 para Mac permite que você 
crie do seu jeito no macOS. Desenvolvido especifi-
camente para usuários da Apple, ele proporciona 
uma experiência de design única criada especial-
mente para o Mac. Graças à interface fácil de 
usar, às ferramentas intuitivas e aos materiais 
didáticos do CorelDRAW, você pode criar designs 
perfeitos logo na primeira vez. Antes de começar, 
veja um breve resumo da área de trabalho do 
CorelDRAW para Mac.

Ao trabalhar com projetos complexos, você 

poderá localizar camadas e objetos rapidamente 

usando o Inspetor de Objetos. 

O inspetor Transformar permite experimentar 

transformações sem afetar o objeto original. Ele 

permite transformar objetos com precisão e apli-

car a transformação à duplicata de um objeto, 

que é criada automaticamente. Para conhecer a 

grande variedade de inspetores, clique no menu 

Janela > Inspetores.

6. Paleta de cores: uma barra de encaixe que 

contém amostras de cores.

Trabalho artístico: Ludmila Zoldakova

NOVO!



1. Abra o arquivo Doce ilustração do Discovery 

Center na tela de boas-vindas (seção Começar).

2. No Ancorador de objetos/Inspetor de obje-

tos, expanda a Camada 1.

Se o Ancorador de objetos/Inspetor de objetos 

não estiver aberto, clique no menu Janela > 

Janelas de encaixe/Inspetores > Objetos.

3. Clique com o botão direito do mouse (Wind-

ows) ou clique com a tecla Control pressionada 

(macOS) no Grupo de 2 objetos superior, cli-

que em Renomear e atribua a ele o nome 

Rosca.

4. Com Rosca selecionada, clique em amostras 

de cores na paleta de cores para alterar sua cor.

Observe que o ícone de Rosca no Ancorador de 

objetos/Inspetor de objetos é atualizado à 

medida que você escolhe uma nova cor.

O conteúdo do Ancorador de objetos/Inspetor 

de objetos é filtrado e apenas os itens que 

atendem aos critérios de busca são exibidos.

5. Na caixa de busca na parte superior da janela 

de encaixe, digite Rosca.

6. No Ancorador de objetos/Inspetor de obje-

tos, selecione o retângulo amarelo e arraste-o 

para cima da „Forma de impacto“ na pilha de 

objetos.

Observe que a aparência do efeito Impacto 

muda à medida que sua posição muda na pilha 

de objetos.

GERENCIE ELEMENTOS, 
CAMADAS E PÁGINAS 
DO DESIGN

No CorelDRAW Graphics Suite 2019, a 

maneira como os usuários trabalham e 

gerenciam elementos, camadas e páginas 

de design foi completamente reformulada. 

O novo Ancorador de objetos (Windows)/ 

Inspetor de objetos (macOS) tem uma 

interface intuitiva que facilita a busca de 

partes do design. Os vários modos de 

visualização permitem alterar o que o 

Ancorador de objetos/Inspetor de objetos 

exibe. Desse modo, você poderá se 

concentrar nos aspectos mais importantes 

neste ponto do fluxo de trabalho, quer se 

trate do documento inteiro, apenas da 

página ativa ou somente de uma lista de 

páginas do design.

EXPERIMENTE

NOVO!



CRIE GRÁFICOS PARA A WEB PERFEITOS 
EM TODOS OS PIXELS

10. Na caixa de diálogo Exportar para a Web, salve a imagem.

7. Selecione o primeiro retângulo, clique com o botão direito do mouse (Windows) 

ou clique com a tecla Control pressionada (macOS) e clique em Alinhar à grade de 

pixels.

Observe que os valores nas caixas Tamanho do objeto na barra de propriedades 

mudam.

6. Copie o retângulo, mantenha a tecla Ctrl (Windows) ou Command (macOS) pres-

sionada e o mova horizontalmente para que os retângulos não se sobreponham.

9. Clique no menu Arquivo > Exportar para > Web.

11. Abra a imagem e compare a nitidez das bordas dos dois objetos.

8. Clique fora da página de desenho para desmarcar o objeto.

É importante usar pixels como unidade de medida. Quando você escolhe a 

predefinição Web, a unidade de medida é definida automaticamente como pixels e o 

modo de exibição é definido como Pixels. Quando um design se destinar à Web ou a 

redes sociais, essa predefinição ajudará a identificar possíveis problemas antes da 

exportação.

Quando um design se destina à Web, a precisão em nível de pixels é fundamental. 

Levando isso em conta, o CorelDRAW 2019 oferece novos recursos que ajudam a 

garantir que qualquer gráfico exportado tenha as bordas nítidas que você espera 

sempre.

1. Clique no menu Arquivo > Novo.

2. Na caixa de diálogo Criar um novo documento, escolha Web na caixa de listagem 

de predefinições.

3. Na barra de propriedades, escolha Encarte superior na caixa de listagem Tamanho 

da página.

4. Clique na ferramenta Retângulo e desenhe um retângulo na página de desen-

ho.

5. Na barra de propriedades, digite 67,3 e 20,5 nas caixas Tamanho do objeto.

Agus Riyanto

EXPERIMENTE NOVO!



APLIQUE EFEITOS DE BITMAP
NÃO DESTRUTIVOS

1. Abra o arquivo de exemplo NDE sample.cdr e clique no 

design.

2. Clique no menu Janela > Janelas de encaixe/Inspetores > 

Propriedades e clique na nova guia de Efeitos.

O design já tem quatro efeitos aplicados, mas eles estão ocultos.

7. Clique em um efeito e arraste-o para uma nova posição 

na pilha de efeitos.

6. Exiba todos os efeitos. 

Você poderá obter visuais diferentes ao reordenar os efeitos 

na lista.

Quaisquer ajustes feitos nos controles de um efeito são refle-

tidos no design em tempo real. 

3. Clique no ícone de Mostrar/ocultar para exibir  um 

efeito aplicado.

4. Clique no ícone de Edição ao lado de um efeito para 

exibir as configurações relacionadas a esse efeito. 

5. Modifique as configurações de um efeito. 

Você pode obter uma variedade de visuais ao mostrar ou ocul-

tar diferentes efeitos.

EXPERIMENTE

Trabalho artístico: Elena Blagodarova

Com o CorelDRAW 2019, é fácil usar efeitos de bitmap em vetores 

e bitmaps, tudo sem afetar a imagem ou o objeto de origem. Este 

novo fluxo de trabalho é perfeito para trabalhar com bitmaps em 

um design ou com uma ilustração vetorial e permite que você 

experimente sem limites. Você poderá obter visuais diferentes ao 

reordenar efeitos na guia de efeitos do inspetor/janela de encaixe 

Propriedades ou ao ativá-los ou desativá-los, abrindo um mundo 

totalmente novo de possibilidades criativas. 

NOVO!



dor na área Tags.

A exibição de miniaturas de modelos é filtrada 

para mostrar apenas os modelos marcados 

como favoritos.

4. Na caixa de listagem Escolher origem de 

conteúdo, selecione Favoritos.

5. Na caixa Busca de modelos, digite o identifi-

cador que você adicionou.

7. Na caixa de listagem Escolher origem de 

conteúdo, selecione Adicionar novo e realize 

uma destas ações:

Clique em Obter mais para acessar pacotes de 

modelos para download e outros conteúdos de 

design.

Clique em Criar alias para criar um atalho para 

modelos armazenados em outro lugar no com-

putador ou em uma rede.

6. A exibição de miniaturas de modelos é filtra-

da para mostrar apenas os modelos com esse 

identificador.

TRABALHE COM ESTILOS 
DE COR

5. Arraste os grupos de objetos selecionados 

para a seção Harmonização de cores da janela 

de encaixe/inspetor Estilos de cor.

Três harmonizações de cores são criadas.

1. Na tela de boas-vindas, abra o arquivo Doce 

ilustração do Discovery Center.

O inspetor/janela de encaixe Estilos de cor faci-

lita a visualização, a organização e a edição de 

estilos de cor. É também onde você pode criar 

harmonizações de cores e usar regras de 

harmonização para encontrar cores comple-

mentares.

Se a tela de boas-vindas não estiver aberta, cli-

que no menu Ajuda > Bem-vindo.

Se o Inspetor de objetos/Ancorador de obje-

tos não estiver aberto, clique no menu Janela > 

Janelas de encaixe/Inspetores > Objetos.

3. No Inspetor de objetos/Ancorador de obje-

tos, clique na rosca (Grupo de 2 objetos), man-

tenha a tecla Ctrl (Windows) ou Command 

(macOS) pressionada e clique no cone rosa (Gru-

po de 2 objetos).

4. Clique na guia do inspetor/janela de encaixe 

Estilos de cor para abri-la.

2. Clique no menu Janela > Janelas de encai-

xe/Inspetores > Estilos de cor.

6. Na caixa de diálogo Criar estilos de cor, 

clique em OK.

7. Selecione a harmonização que contém as 

variações de rosa.

O Editor de harmonização é aberto.

3. Clique com o botão direito do mouse (Wind-

ows) ou clique com a tecla Control pressionada 

(macOS) em outra miniatura, clique em 

Propriedades e adicione um novo identifica-

1. Clique no menu Arquivo > Novo baseado 

em modelo.

O CorelDRAW Graphics Suite 2019 inclui uma 

ampla variedade de modelos criados por pro-

fissionais para várias ocasiões, indústrias e 

aplicações. Como é simples personalizar todos 

eles, é fácil produzir o design perfeito. Graças a 

um fluxo de trabalho melhorado, ficou mais 

fácil trabalhar com modelos e gerenciá-los.

2. Na caixa de diálogo Novo baseado em mode-

lo, clique com o botão direito do mouse (Wind-

ows) ou clique com a tecla Control pressionada 

(macOS) em uma miniatura e clique em 

Favorito.

GERENCIE MODELOS COM 
FACILIDADE

8. Arraste um anel seletor no Editor de 

harmonização e observe que as cores do desen-

ho mudam.

Ao editar uma harmonização de cores, você 

pode editar todos os estilos de cores simulta-

neamente preservando a relação entre eles, ou 

pode modificar estilos de cores individuais da 

harmonização.

EXPERIMENTE

NOVO!



3. Clique na guia da página 1.

A camada principal e o número de página apropriados são aplicados automaticamente a todas as 

novas páginas.

8. No Ancorador de objetos/Inspetor de objetos, clique no botão Opções e clique em Camada > 

Nova camada principal (páginas pares).

6. Clique no menu Layout > Inserir número de página > Em todas as páginas ímpares.

2. Na caixa Número de páginas, digite 2 e clique em OK.

10. Clique no menu Layout > Inserir número de página > Em todas as páginas pares.

Aproveite as camadas principais para criar designs especí-

ficos de páginas facilmente para documentos de várias 

páginas.

5. Adicione uma forma ao canto superior esquerdo da página e clique em uma amostra de cor na pale-

ta de cores.

9. Adicione uma forma ao canto superior direito da página e clique em outra amostra de cor na paleta 

de cores.

1. Clique no menu Arquivo > Novo.

Se o Ancorador de objetos/Inspetor de objetos não estiver aberto, clique no menu Janela > Janelas 

de encaixe/Inspetores > Objetos.

7. Clique na guia da página 2.

À esquerda das guias de página, clique no botão Adicionar página       .

4. No Inspetor de objetos/Ancorador de objetos, clique 

no botão Opções e escolha Camada > Nova camada principal (páginas ímpares).

CRIE LAYOUTS DE VÁRIAS PÁGINAS

EXPERIMENTE

Oswaldo Rosales



EXPERIMENTE 1. Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta 

LiveSketch .

Ÿ Defina um intervalo antes que as pinceladas 

sejam ajustadas na caixa Temporizador. 

Por padrão, o intervalo é 1 segundo. 

O intervalo mínimo é 0 milissegundo; o 

máximo, 5 segundos 

Se definir um intervalo maior, você terá mais 

tempo para manipular as linhas.

Ÿ Clique no botão Criar curva única        na 

barra de propriedades para permitir que as 

pinceladas inseridas sejam convertidas em 

uma linha contínua. 

Para obter os melhores resultados, defina um 

intervalo mais longo. O CorelDRAW processa 

apenas as pinceladas que estão dentro do 

intervalo de tempo especificado.

Ÿ Digite um valor na caixa Uniformização da 

curva da barra de propriedades. 

3. Faça esboços na janela do documento.

Valores mais altos produzem curvas mais suaves.

4. Você pode reajustar uma curva existente ao 

clicar no botão Incluir curvas da barra de proprie-

dades, definir a distância em que as curvas exis-

tentes são incluídas no esboço como novas pin-

celadas de entrada na caixa Distância da curva e 

esboçar sobre uma pincelada existente para 

modificá-la.

2. Na barra de propriedades, execute um dos 

seguintes procedimentos:

5. Para ver as pinceladas, clique no botão Modo 

de visualização  na barra de propriedades.

CRIE ESBOÇOS COM 
CURVAS VETORIAIS

A ferramenta LiveSketch com tecnologia de 

inteligência artificial é excelente quando se 

trabalha com uma caneta stylus ou um dis-

positivo habilitado para toque, e é perfeita 

para iniciar projetos. Quer você tenha exce-

lentes habilidades de esboço ou esteja ape-

nas começando, o CorelDRAW pode ajustar 

suas pinceladas e ajudá-lo a transformar 

suas ideias rapidamente em realidade.



REQUISITOS DE SISTEMA

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

Ÿ Mouse ou tablet

Ÿ É necessária 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. Para obter mais informações, visite www.coreldraw.com.

Ÿ macOS 10.14, 10.13 ou 10.12, com a revisão mais recente

Ÿ Processador Intel de vários núcleos com suporte para 64 bits, 

4 núcleos lógicos ou mais 

Ÿ 2 GB de RAM (recomendável: 8 GB ou mais)

Ÿ 4 GB de espaço livre no disco rígido para os arquivos do 

aplicativo (recomendável: unidade de estado sólido)

Ÿ É necessária 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. Para obter mais informações, visite www.coreldraw.com

Ÿ Microsoft .NET Framework 4.7

Ÿ Unidade de CD opcional (para instalação da versão 

embalada)

A instalação via CD requer um download de até 800 MB

Ÿ 2 GB de RAM

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

Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 ou superior

Ÿ 2,5 GB de espaço livre no disco rígido

Ÿ Mouse, tablet ou tela multitoque

Ÿ Windows 10*, 8.1 ou Windows 7 (edições de 32 ou 64 bits), 

com os services packs e as atualizações mais recentes

Ÿ Intel Core i3/5/7 ou AMD Athlon 64

*O CorelDRAW Graphics Suite 2019 é compatível com o Windows 10, 

versão 1803, versão 1809 e versões posteriores lançadas durante o ciclo 

de vida do CorelDRAW Graphics Suite 2019. 



SOBRE A COREL

Para obter mais informações, visite www.corel.com.

Uma das principais empresas de software do mundo, a Corel oferece algumas das marcas mais conhecidas e respeitadas 

do setor, entre elas CorelDRAW®, Parallels®, MindManager®, ClearSlide®, Pinnacle™ e WinZip®. Todo o portfólio de 

produtos da Corel oferece aos profissionais do conhecimento de hoje as ferramentas necessárias para atingir novos níveis 

de criatividade, produtividade e sucesso. 

AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA COREL BASEIAM-SE NO PRODUTO EM SEU “ESTADO ATUAL” SEM 

OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE GARANTIAS DE 

QUALIDADE COMERCIAL ENTRE OUTRAS, QUALIDADE SATISFATÓRIA, COMERCIABILIDADE OU 

ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM, OU AQUELAS RESULTANTES DE LEGISLAÇÃO, 

ESTATUTO, PRÁTICA COMERCIAL, DECORRENTES DA TRANSAÇÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA. 

TODO O RISCO DECORRENTE DOS RESULTADOS DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS OU DE SUA 

UTILIZAÇÃO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. A COREL NÃO SE RESPONSABILIZA 

PERANTE VOCÊ OU NENHUMA OUTRA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA POR NENHUM DANO INDIRETO, 

INCIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENTE, INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, PREJUÍZOS, PERDA DE RECEITA 

OU LUCRO OU DADOS DANIFICADOS OU OUTRAS PERDAS COMERCIAIS OU ECONÔMICAS, MESMO 

QUE A COREL TENHA SIDO ALERTADA SOBRE A POSSIBILIDADE DESSES DANOS OU SE ESTES FOREM 

PREVISÍVEIS. A COREL TAMBÉM NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUMA RECLAMAÇÃO EFETUADA 

POR TERCEIROS. A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA COREL COM O USUÁRIO NÃO DEVE EXCEDER OS 

CUSTOS PAGOS PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS. ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO PERMITEM 

EXCLUSÕES OU LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, 

PORTANTO, AS RESTRIÇÕES ANTERIORES PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

Copyright © 2019 Corel Corporation. 

Corel, o logotipo da Corel, o logotipo do Corel Balloon, CorelDRAW, o logotipo do 

CorelDRAW Balloon, CorelDRAW.app, AfterShot, CONNECT, Corel PHOTO-PAINT, Font 

Manager, LiveSketch, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver são marcas comerciais ou 

marcas registradas da Corel Corporation e/ou de suas subsidiárias no Canadá, nos EUA 

e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais mencionadas aqui são de 

propriedade de seus respectivos proprietários.

Visão geral do produto CorelDRAW® Graphics Suite 2019

Patentes: www.corel.com/patent

Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas são exclusivas de seus 

respectivos proprietários.

As especificações, as cotações de preços, as embalagens, o suporte técnico e as 

informações (“especificações“) do produto referem-se apenas à versão em inglês. 

As especificações para todas as outras versões, inclusive versões em outros idiomas, 

podem variar.

https://www.youtube.com/watch?v=tKHxTZsUhts&list=PL-p6SFZL0YeCKtZyqU1O0KUciNxni_5gn&index=8


Contato com a mídia:

media@corel.com


