Guia do Produto

Explore o

CorelDRAW Graphics Suite 2021

Um software proﬁssional de design
gráﬁco que turbina sua criatividade.
Os proﬁssionais de design gráﬁco procuram
soluções poderosas para aumentar sua
produtividade. Os prazos e as margens nunca
foram tão apertados. Empresas de todos os
portes buscam novas formas de manter contato
com seus clientes. E, com a crescente importância
do home oﬃce na vida proﬁssional de muitos de
nós, a maneira ﬁcar conectado a colegas de
trabalho, clientes e até mesmo amigos mudou
muito em apenas alguns meses.
O CorelDRAW® Graphics Suite 2021 evoluiu para
atender diretamente a essas necessidades que
mudam cada vez mais rápido. Enfatizando a
colaboração, nossas ferramentas de ponta
permitem coletar comentários, dar feedbacks e
fazer as correções e as edições solicitadas em
tempo real, não importa onde os membros da
equipe ou os clientes estejam localizados. Com
recursos avançados de ilustração e edição de
fotos que estimulam o processo de design, você
pode obter a aparência e o efeito exatos que
deseja em tempo recorde. Além disso, novos
ﬂuxos de trabalho garantem que você tenha
controle total sobre as páginas e os ativos, para
que os projetos possam ir do conceito até a
produção ﬁnal com mais rapidez.
Com foco preciso na colaboração, na
produtividade e em resultados impecáveis, o

CorelDRAW Graphics Suite 2021 é uma
ferramenta essencial para a forma como os
designers trabalham hoje.
Feito para concluir o job: realize projetos de
forma mais rápida e fácil com as novas e
avançadas ferramentas de ilustração e edição de
fotos. Aumente sua produtividade com
ferramentas inovadoras de colaboração que
simpliﬁcam a jornada de design e o processo de
revisão. Além disso, nosso novo espaço de design
ﬂexível oferece ﬂuxos de trabalho de várias
páginas e de várias exportações, para que você
possa criar com ainda mais eﬁciência.
Expanda os limites do design: os aplicativos de
ilustração vetorial, layout, edição de fotos e
tipograﬁa ajudam a dar asas à sua criatividade em
meios digitais e impressos. Nosso novo recurso
"Desenhar em perspectiva" simpliﬁca um ﬂuxo de
trabalho normalmente complexo, para que você
tenha mais tempo para fazer o que adora.
Controle seu processo criativo: poderosas
ferramentas gráﬁcas desenvolvidas para
Windows, macOS, dispositivos móveis, Web e
agora também para iPad proporcionam maior
ﬂexibilidade criativa na concepção do seu
trabalho. Tanto no Windows quanto no Mac, as
áreas de trabalho personalizáveispermitem que
você aprofunde e expanda seu conhecimento em
um ambiente adaptado a métodos de trabalho
individuais e a preferências pessoais. Crie projetos
de design incríveis como, quando e onde quiser.

Firman Hatibu

O CorelDRAW está sempre com você!
Aproveite uma experiência verdadeiramente multiplataforma no Windows, no Mac, na Web, no iPad e em outros dispositivos móveis. Com uma nova interface do usuário otimizada
para toque, o CorelDRAW.app™ expande as possibilidades em celulares e tablets, enquanto o novo app para iPad torna ainda mais fácil criar designs em qualquer lugar.

Solução desenvolvida para Windows 10

Solução desenvolvida a partir do zero para Mac

Ÿ Caneta e toque: faça ajustes rápidos com o dedo ou um stylus, graças a uma
área de trabalho de toque que maximiza o tamanho da janela de desenho,
exibindo apenas as ferramentas e os comandos mais usados. Trabalhe de forma
rápida e eﬁciente em tablets compatíveis com a caneta Windows Real-Time
Stylus, como o Microsoft Surface, além de dispositivos e tablets Wacom.

Ÿ macOS nativo: o CorelDRAW Graphics Suite para Mac foi desenvolvido do zero para proporcionar uma experiência
nativa do Mac. Menus, janelas e visualizações, campos e etiquetas, botões e outros elementos da interface do
usuário reﬂetem o que há de mais recente no macOS Big Sur. E, graças à compatibilidade nativa com o Apple
Silicon, o CorelDRAW Graphics Suite 2021 aproveita a potência e o desempenho excepcionais do chip Apple M1.

Ÿ Disco: aproveite o suporte para dispositivos com roda, como o Microsoft Surface
Dial. Experimente uma forma alternativa de trabalhar no CorelDRAW® usando
apenas o toque e a roda. Deixe o teclado de lado e experimente a interface do
usuário contextual na tela.
Ÿ Desempenho de exibição: no Windows, o CorelDRAW Graphics Suite 2021 foi
otimizado para maximizar o potencial da unidade de processamento gráﬁco
(GPU) do sistema e proporcionar um zoom e um enquadramento muito mais
ﬂuidos. Não importa se está usando um mouse ou um trackpad, você poderá
navegar até pelos mais complexos layouts com perfeita ﬂuidez.

Ÿ Sidecar: acelere seu ﬂuxo de trabalho usando o iPad como segunda tela. Graças à compatibilidade com o Sidecar no
macOS, você pode criar designs em um iPad com o Apple Pencil e ver as mudanças reﬂetidas no CorelDRAW no seu
desktop.
Ÿ Touch Bar: aproveite os recursos que economizam tempo da Touch Bar no MacBook Pro. Essa tela multitoque
fornece acesso rápido não apenas a controles no nível do sistema operacional, mas também a funcionalidades
especíﬁcas do CorelDRAW, como conﬁgurações de layout,
controles de texto e muito mais.

Não deixe sua imaginação se limitar à mesa
do escritório
Ÿ Com o versátil CorelDRAW.app, você pode transformar grandes ideias em
designs incríveis, no momento em que elas surgirem.
Ÿ Acesse o seu trabalho quando e onde for mais conveniente para você com este
poderoso aplicativo Web, que é executado em qualquer navegador popular, em
qualquer dispositivo.
Ÿ Com uma nova experiência do usuário otimizada para toque, o CorelDRAW.app
expande as possibilidades em celulares e tablets, enquanto o novo app para
iPad torna ainda mais fácil criar designs em qualquer lugar.

Konrad Jahnz

Turbine sua criatividade
Nossa suíte oferece todos os recursos proﬁssionais de que você precisa
para criar projetos de design impecáveis dentro do prazo.
Design gráfico e ilustração

Colaboração

Use as poderosas ferramentas de ilustração vetorial do CorelDRAW para transformar
linhas, formas e curvas em obras de arte complexas e designs incríveis. Explore o novo
recurso "Desenhar em perspectiva" para simplificar seu fluxo de trabalho ao desenhar
edifícios, paisagens ou conceitos de produtos de diferentes perspectivas.

Economize um tempo valioso com recursos inovadores de colaboração. Conectese sem problemas a clientes e colegas de trabalho em tempo real. Convide
revisores para visualizar e fazer comentários e anotações diretamente no seu
arquivo de design do CorelDRAW usando o CorelDRAW.app.

Layout de página

Tipografia

Obtenha todas as ferramentas necessárias para criar layouts para brochuras, documentos
com várias páginas e muito mais. Graças a novas ferramentas precisas de layout, você
pode configurar seus projetos mais rapidamente. Além disso, agora você pode visualizar,
gerenciar, editar e publicar todo o conteúdo digital do seu projeto em um único espaço de
design flexível.

Organize fontes de forma harmoniosa com um conjunto completo de ferramentas
de tipografia. Adicione efeitos como sombras de bloqueio e contornos, ajuste o
texto a caminhos e circunde objetos com texto. Aproveite os recursos OpenType,
como suporte a fontes variáveis, ligaturas, ornamentos, versaletes, variantes de
caractere ornamentado, entre outros.

Edição de fotos
Retoque e melhore suas fotos com as poderosas ferramentas de edição de fotos
do Corel PHOTO-PAINT. Explore o fluxo de trabalho de ajustes redesenhado para
aplicar melhorias de imagem essenciais de forma não destrutiva e no contexto. Use
a incrível ferramenta "Substituir cores" para obter fotos perfeitas com mais rapidez
e facilidade.

ENZORE

O que está incluído?
Aplicativo intuitivo de layout de página e ilustração vetorial
que atende às demandas dos proﬁssionais de design
gráﬁco no movimentado ambiente dos dias de hoje.

Conteúdo livre de direitos autorais e recursos
de aprendizagem integrados
Ÿ 7.000 imagens digitais e de clipart e modelos de envoltórios de veículo

Aplicativo proﬁssional de edição de imagens que permite
retocar e aprimorar fotos de forma fácil e rápida.

Ÿ 1.000 fotos digitais de alta resolução
Ÿ Mais de 1.000 fontes TrueType e OpenType
Ÿ 150 modelos criados por proﬁssionais

Aplicativo independente de gerenciamento de fontes que
simpliﬁca a localização, a organização e a visualização de
fontes armazenadas localmente ou na rede.

Utilitário incorporado ao CorelDRAW que usa inteligência
artiﬁcial para converter bitmaps em gráﬁcos vetoriais
editáveis de forma rápida e precisa.

Efetue login no aplicativo Web onde você estiver para acessar
seu trabalho em qualquer lugar ou permita que clientes e
parceiros de negócios acessem seus arquivos de design para
revisão e anotação.*

NEW!

Use o app iPadOS para expandir as possibilidades em
design em qualquer lugar.

for iPad

Ÿ Mais de 600 preenchimentos gradientes, vetoriais e de bitmap
Ÿ Percepções dos especialistas, dicas do produto e vídeos de treinamento

Suporte à automação
Ÿ JavaScript (JS): a API integrada, compatível com Windows e macOS, permite
que os desenvolvedores automatizem tarefas e estendam a funcionalidade.
Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)**: ambiente de
desenvolvimento integrado que inclui suporte a 64 bits e ajuda a simpliﬁcar
o ﬂuxo de trabalho ao automatizar tarefas.
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.

Editor de fotos que permite criar imagens HDR e fazer
correções e melhorias fáceis em fotos RAW ou JPEG.

É necessária conexão com a Internet para acessar alguns dos recursos on-line, conteúdo e componentes de software incluídos.

* Os recursos de colaboração estão disponíveis exclusivamente com uma assinatura do CorelDRAW Graphics
Suite, uma licença com manutenção ou um plano de compra adicional para clientes com licenças vitalícias.
** Disponível com o CorelDRAW Graphics Suite 2021 para Windows.

A quem se destina?
O CorelDRAW Graphics Suite 2021 é uma solução versátil que atende a todas as necessidades criativas.
Escolhido por proﬁssionais em vários setores exigentes, como fabricação, engenharia, criação de
sinalização, marketing, entre outros, o CorelDRAW Graphics Suite é uma ferramenta na qual designers
e empresas do mundo todo conﬁam. O CorelDRAW Graphics Suite 2021 é uma solução versátil que
atende a todas as necessidades criativas. Escolhido por proﬁssionais em vários setores exigentes, como
fabricação, engenharia, criação de sinalização, marketing, entre outros, o CorelDRAW Graphics Suite é
uma ferramenta na qual designers e empresas do mundo todo conﬁam.

Branding e marketing

Varejo e comércio eletrônico

Desde proﬁssionais de criação que trabalham nos setores
de publicidade e publicação até pequenas empresas que
produzem materiais de marketing internamente, o
CorelDRAW Graphics Suite inclui as ferramentas para
criar conteúdo impactante de identidade de marca,
materiais de vendas atraentes e muito mais.

Com ferramentas especíﬁcas para Web e impressão,
o CorelDRAW Graphics Suite é ideal para criar
materiais promocionais para pontos de venda, ativos
para lojas on-line e conteúdo para redes sociais.

Ilustração e belas-artes
Sinalização e impressão em
grandes formatos
Proﬁssionais do setor de sinalização e impressão
conﬁam no CorelDRAW para criar trabalhos artísticos
com várias opções de saída, graças a um poderoso
mecanismo de gerenciamento de cores e a
ferramentas superiores de pré-impressão.

Confecção e têxteis
OCTO

Seja para serigraﬁa, bordado, impressão direta
em peças de roupa ou confecção, o CorelDRAW
Graphics Suite oferece todas as ferramentas
necessárias para produzir e gerar designs para
a indústria da moda.

Os ilustradores e os artistas podem combinar seus
talentos e habilidades com as poderosas ferramentas
de ilustração vetorial e edição de imagens do
CorelDRAW para criar obras de arte belas e
soﬁsticadas.

Dando opção aos clientes
Quer você ache mais fácil gerenciar o orçamento
anual da sua empresa com uma assinatura ou preﬁra
obter a propriedade deﬁnitiva do software, a Corel
oferece opções para não forçá-lo a adotar um
modelo de licença especíﬁco.

CorelDRAW para empresas e
grandes organizações
Desenvolvido com as equipes e as grandes
organizações em mente
O CorelDRAW Graphics Suite 2021 é a plataforma de design ideal para equipes com vários
designers, colaboradores e aprovadores que trabalham juntos em projetos. Quer os
membros da equipe trabalhem no Windows, no Mac ou em ambas as plataformas, os
departamentos de TI podem implantar software com facilidade, aproveitar o suporte à
virtualização e acessar o CorelDRAW.app sem pegada para simpliﬁcar o processo de
implementação do início ao ﬁm. Além disso, organizações de qualquer porte, incluindo
instituições governamentais e acadêmicas, podem manter os orçamentos sob controle
graças ao licenciamento ﬂexível que oferece a opção de assinatura ou programas vitalícios.

Com o CorelDRAW.app, tudo se baseia
na colaboração!
Os ﬂuxos de trabalho de colaboração melhorados e otimizados facilitam o envio de
trabalhos para revisão, feedback e aprovação de uma forma altamente eﬁciente e
simpliﬁcada. Os designers podem usar a coedição de texto dinâmico para manter o controle
de propriedades especíﬁcas (como fonte, tamanho, cor e localização de um elemento de
texto), oferecendo, ao mesmo tempo, aos colaboradores a opção de implementar a cópia
ﬁnal sem comprometer a integridade do design. Durante a fase de revisão, os colaboradores
poderão usar uma variedade de ferramentas de comentário e anotação do CorelDRAW.app.
Ao mesmo tempo, os designers podem usar comentários em tempo real no CorelDRAW
2021 para manter um controle de tudo.

Nota: os recursos de colaboração estão disponíveis exclusivamente com uma assinatura do CorelDRAW Graphics Suite,
uma licença com manutenção ou um plano de compra adicional para clientes com licenças vitalícias.

Recursos de
destaque

Firman Hatibu

Ilustração avançada
Em um mundo onde tempo é dinheiro, você precisa de um software que produza rapidamente os resultados
de que precisa para que possa se concentrar no processo criativo. As novas funções de layout precisas e o
revolucionário recurso "Desenhar em perspectiva" do CorelDRAW Graphics Suite 2021 simpliﬁcam ﬂuxos de
trabalho complexos, para que você possa obter resultados incríveis em tempo recorde.

NOVO! Desenhar em
perspectiva

APRIMORADO!
Linhas-guia

Desenvolvido com velocidade e maior
produtividade em mente, esse novo recurso,
baseado nos princípios da projeção em
perspectiva, elimina a necessidade de primeiro
conﬁgurar grades complexas e exibe
visualizações em tempo real à medida que você
desenha, modiﬁca ou transforma objetos. Os
guias de câmera intuitivos que mostram a
posição do visualizador ajudam a controlar a
profundidade de campo facilmente.

Ao trabalhar com linhas-guia, você pode
alternar da escala mundial para as dimensões
da página com um clique. Além disso, é mais
fácil gerenciar linhas-guia personalizadas,
portanto, você pode conﬁgurar a estrutura de
um design mais rápido do que nunca.

Com predeﬁnições personalizáveis para
desenhos em perspectiva com um, dois e três
pontos, a barra de ferramentas "Desenhar em
perspectiva" permite que você altere o plano do
desenho rapidamente e adapte a aparência do
campo de perspectiva da forma mais adequada
ao seu projeto ou estilo de trabalho.
Crie vários grupos de perspectiva facilmente,
cada um com seu próprio campo de perspectiva
exclusivo na mesma página ou no mesmo
documento. Minimize os problemas ao trabalhar
em um layout complexo, bloqueando um campo
de perspectiva para evitar mover as linhas do
horizonte ou os pontos de fuga acidentalmente.

Assistir ao vídeo

NOVO! Encaixar em
si mesmos
Se você estiver trabalhando em designs
complexos no CorelDRAW 2021, uma nova
conﬁguração impede que os objetos se
encaixem em seus próprios pontos de
alinhamento, para que seja possível mover e
transformar elementos de design com
facilidade e precisão.

Espaço de design flexível
Página 2

Novos fluxos de trabalho oferecem controle total sobre as páginas do documento e aceleram o processo criativo, do design até a produção
final. Graças às novas opções de navegação e de gerenciamento de projetos e ativos, nunca foi tão rápido ir da inspiração à conclusão.

NOVO! Vista de várias
páginas

NOVO! Janela de encaixe/
inspetor Páginas

NOVO! Ajustar página
automaticamente

Acelere o fluxo de trabalho de design com a
Vista de várias páginas e gerencie todas as
páginas de um documento
simultaneamente.

The new Pages docker/inspector lists all pages in a
design so you can easily manage them and quickly
navigate a project. Each page has a scalable thumbnail
preview that reflects its size and content. Reordering
pages is as easy as dragging them in the docker. What's
more, you can add, delete, and rename pages in one
spot, saving you time and effort. With a click, you can
switch display modes to either focus on a single page or
use the new Multipage View.

Outro item que ajuda a economizar tempo no
CorelDRAW 2021 é o recurso “Ajustar página
automaticamente”. Com apenas um clique,
você pode redimensionar uma página para
ajustar seu conteúdo. Personalize a margem
rapidamente especificando o espaço entre os
elementos de design e a borda da página.

A Vista de várias páginas oferece várias
opções de exibição. Se estiver trabalhando
em arquivos ou revisando arquivos com uma
sequência fixa, como brochuras, livros ou
revistas, você poderá organizar as páginas
em ordem em uma coluna, linha ou grade.
Quando um projeto contém uma variedade
de ativos distintos, porém relacionados,
como materiais para uma campanha de
marketing, você poderá arrastar e soltar
páginas não sequenciais para reorganizá-las
livremente no modo Personalizado.
Em ambos os modos, você pode mover
objetos rapidamente de uma página para
outra, alinhar elementos de design e vincular
molduras de texto de página a página,
redimensionar páginas de forma interativa,
escolher um tamanho predefinido e
muito mais.

Assistir ao vídeo

Página 1

NOVO! Exportação de
vários ativos
Crie uma lista personalizada de ativos para exportação.
O novo inspetor/janela de encaixe "Exportar" oferece
uma variedade de opções flexíveis e que economizam
tempo para a saída de páginas e objetos.
Envie páginas ou objetos para vários formatos padrão
do setor, incluindo PDF. O mesmo elemento de design
pode ser exportado simultaneamente com diferentes
configurações, duplicando-o no inspetor/janela de
encaixe "Exportar" e modificando as opções de saída.
Ou você pode exportar vários itens ao mesmo tempo
usando preferências idênticas.

Assistir ao vídeo

Página 5

Página 4

Página 3

Edição progressiva de imagens
Com os novos recursos poderosos de edição de fotos, você precisa de menos etapas para
otimizar suas imagens. Aproveite uma maneira mais fácil e rápida de obter imagens
perfeitas e recuperar um tempo valioso para superar as expectativas do cliente.

NOVO! Janela de encaixe/inspetor Ajustes
Tenha acesso instantâneo aos ﬁltros mais essenciais e usados com frequência, para que
possa trabalhar rapidamente de forma não destrutiva, em tempo real e no contexto. O novo
"Modo de ajuste local" simpliﬁca a aplicação de ﬁltros a uma área especíﬁca da imagem.
Quando os resultados de um ajuste estiverem perfeitos, as conﬁgurações poderão ser salvas
com um clique para reutilização. Você também pode escolher quais ﬁltros ﬁcam ativados por
padrão na inicialização, para que possa começar a trabalhar imediatamente.

NOVO! Substituir cores

NOVO! Suporte a HEIF

O filtro "Substituir cores" foi totalmente
reformulado. As melhorias nos seletores de
cor e nas ferramentas de conta-gotas
possibilitam edições mais precisas e, com um
novo controle interativo, as faixas de matiz e
de saturação podem ser ajustadas de uma
forma mais intuitiva. O Corel PHOTO-PAINT
2021 tem um novo controle deslizante para
ajudar a garantir transições de cores mais
suaves entre os pixels selecionados e não
selecionados.

Graças ao suporte para o formato de
arquivo HEIF (High Efficiency Image
File), você pode usar fotos tiradas com
smartphones no Corel PHOTO-PAINT
e no CorelDRAW.

Assistir ao vídeo

Colaboração de última geração
Melhorando ainda mais nossos inovadores recursos de colaboração, o CorelDRAW.app recém-aprimorado agora permite a colaboração com clientes e colegas de trabalho em projetos
de design em tempo real. Com formas mais rápidas de conexão e compatibilidade com o Microsoft Teams, o CorelDRAW Graphics Suite 2021 facilita mais do que nunca a execução de
projetos dentro do cronograma, mesmo se as equipes tiverem que trabalhar em locais diferentes.

NOVO! Comentários em
tempo real
O novo recurso Comentários em tempo real
permite a colaboração em tempo real entre
todos os participantes do projeto. Os
colaboradores podem fazer comentários e
anotações em um documento no
CorelDRAW.app e todos os feedbacks
aparecerão instantaneamente no arquivo de
trabalho no CorelDRAW 2021. Quando um
designer precisar de mais esclarecimentos sobre
uma informação ou um item, os revisores verão
a consulta imediatamente no CorelDRAW.app, o
que evita atrasos no processo de reﬁnamento e
acelera o processo de aprovação.

NOVO! Painel
Um novo painel no CorelDRAW 2021 e no
CorelDRAW.app funciona como centro de
colaboração. Ele contém todos os seus arquivos
de design na nuvem e, com um clique, exibe uma
visualização, o número de comentários e
membros da equipe e o status do projeto. O
painel também permite que você compartilhe
seus designs diretamente do CorelDRAW 2021
sem ter que abrir cada arquivo.

Assistir ao vídeo

Assistir ao vídeo

NOVO! CorelDRAW.app para Microsoft Teams
O CorelDRAW.app para Microsoft Teams permite visualizar e editar os arquivos de design do
CorelDRAW no Microsoft Teams. Efetue login na sua conta de usuário corporativo do Microsoft 365
para criar designs em uma reunião e revisar designs de forma colaborativa com membros da sua
equipe em tempo real diretamente nos seus canais do Teams.

Nota: os recursos de colaboração estão disponíveis exclusivamente com uma assinatura do CorelDRAW Graphics Suite, uma licença com
manutenção ou um plano de compra adicional para clientes com licenças vitalícias.

O CorelDRAW
me ajuda a
transformar
minhas ideias
em designs
incríveis.
Firman Hatibu

Firman Hatibu

Família de produtos CorelDRAW
O CorelDRAW Graphics Suite 2021 faz parte da nossa linha completa de soluções de software
de design gráfico para atender às necessidades de entusiastas, empresas domésticas e
usuários profissionais de design gráfico. Outros produtos da família CorelDRAW incluem:

NOVO! CorelDRAW Essentials 2021
Seja você um iniciante ou já esteja familiarizado com o design gráfico, este
versátil software de ilustração vetorial permite que dê vida às suas ideias de
design. Crie pôsteres, cartões, calendários, imagens para redes sociais e muito
mais, com rapidez e total confiança.

NOVO! CorelDRAW Standard 2021
Realize designs para seus projetos domésticos ou pequena empresa com
esta suíte introdutória de ferramentas de ilustração, layout e edição de
fotos. Dicas e tutoriais ajudam você a criar designs, independentemente
do seu nível de habilidade ou da sua área de especialização.

CorelDRAW Technical Suite
Ideal para as áreas de engenharia, arquitetura e fabricação, o CorelDRAW
Technical Suite oferece controle e precisão excepcionais na criação de designs e
documentação técnica de alta qualidade. As ferramentas exclusivas para o fluxo
de trabalho de ilustração técnica permitem que você crie gráficos complexos e
praticamente qualquer tipo de comunicação visual em tempo recorde.

TM

Tomasz Mroziński

Requisitos de sistema
FOR MAC APP STORE

MICROSOFT STORE EDITION

Ÿ Windows 10* (64 bits), com as atualizações mais recentes

Ÿ macOS Big Sur 11.0 ou macOS Catalina 10.15, com a revisão mais recente

Ÿ Intel Core i3/5/7/9 ou AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

Ÿ Processador Apple M1 ou Intel de vários núcleos

Ÿ Placa de vídeo compatível com OpenCL 1.2 com mais de 3 GB de VRAM

Ÿ Placa de vídeo compatível com OpenCL 1.2 com mais de 3 GB de VRAM

Ÿ 4 GB de RAM (recomendável: 8 GB ou mais)

Ÿ 4 GB de RAM (recomendável: 8 GB ou mais)

Ÿ 4,3 GB de espaço disponível no disco rígido para os arquivos de instalação e
do aplicativo
Ÿ Mouse, tablet ou tela multitoque

Ÿ 4 GB de espaço disponível no disco rígido para os arquivos do aplicativo
(recomendável: unidade de estado sólido); os sistemas de arquivos que
diferenciam maiúsculas e minúsculas não são compatíveis

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

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

Ÿ Unidade de DVD, opcional (para instalação da versão embalada)

Ÿ Mouse ou tablet

Ÿ A instalação via DVD requer um download de até 700 MB

Ÿ É necessária uma 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.

Ÿ É necessária uma 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.

*O CorelDRAW Graphics Suite 2021 é compatível com o Windows 10, versão 2004, versão 20H2 e versões
posteriores que possam ser lançadas durante o ciclo de vida do CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Jedalias Mendez

Sobre a Corel
Graças aos produtos da Corel, milhões de proﬁssionais do conhecimento conectados no mundo todo podem
obter resultados magníﬁcos com mais rapidez. Oferecendo algumas das marcas de software mais conhecidas
do setor, proporcionamos a usuários individuais e equipes o poder de que necessitam para criar, colaborar e
obter resultados impressionantes. Nosso sucesso é resultado de um ﬁrme compromisso de oferecer um
amplo portfólio de aplicativos inovadores (como CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® e WinZip®) para
inspirar os usuários e ajudá-los a alcançar seus objetivos.
Para saber mais sobre a Corel, acesse www.corel.com.

Copyright ©2021 Corel Corporation.
Visão geral do produto CorelDRAW® Graphics Suite 2021
Corel, CorelDRAW, o logotipo do Corel Balloon, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, MindManager e WinZip são
marcas comerciais ou marcas registradas da Corel Corporation no Canadá, nos EUA e em outros países. Parallels é uma marca
registrada ou uma marca comercial da Parallels International GmbH no Canadá, nos EUA e em outros países. Apple, Apple
Pencil, iPad, Mac, MacBook Pro, macOS, Sidecar e Touch Bar são marcas comerciais da Apple Inc. Todos os demais nomes de
empresas, produtos e serviços, logotipos, marcas e quaisquer marcas registradas ou não registradas aqui mencionadas são
usados somente para ﬁns de identiﬁcação e pertencem exclusivamente a seus respectivos proprietários. O uso de quaisquer
marcas, nomes, logotipos ou quaisquer outras informações, imagens ou materiais pertencentes a terceiros não implica seu
endosso. Renunciamos a qualquer interesse na propriedade de tais informações, imagens, materiais, marcas e nomes de
terceiros. Para obter todos os avisos e informações sobre patentes, acesse www.corel.com/patents
A arte original de exemplo é fornecida por terceiros e é usada, e/ou modiﬁcada, mediante permissão, a menos que acordado
de outra forma com essas partes.

Konrad Jahnz

