
Comparação de

versões da

família de

produtos

Para usuários 

ocasionais de design 

gráfico e consumidores 

criativos

Para aficionados do 

design gráfico e 

empresas 

domésticas

Para profissionais de 

design gráfico em 

pequenas a grandes 

empresas

®CorelDRAW  2020

 Corel PHOTO-PAINT™ 2020

 Corel Font Manager™ 2020

CAPTURE™

CorelDRAW.app™

Principais recursos e ferramentas (destaques)

Aplicativos principais

Corel AfterShot™ 3 HDR

Estilos de objetos, Estilos de cor,
Harmonizações de cores

Ferramentas Chanfradura, Sombra,
Espiral, Suavizar e Mancha

Modo de desenho Simetria, ferramenta
Bloquear Sombra, Ferramenta de impacto,
Pointillizer, PhotoCocktail

Gerenciamento avançado de cores, opção
Prova de cor, compatibilidade com cores
exatas na saída

Layout avançado de página: páginas
principais esquerdas e direitas, texto de
espaço reservado personalizado

Opções de impressão profissionais
(recursos CMYK, composição, separações
de cores, PostScript, guias Pré-impressão)

Ferramentas de colaboração**

Suporte à automação (VSTA, VBA),
Gerenciador de Macro

Mais populares

Ferramenta Clone, Mídia artística

Guias de alinhamento, janela de encaixe
Linhas-guia

CorelDRAW Essentials 2020 CorelDRAW Standard 2020

Corel PHOTO-PAINT Standard 2020

Conversão de bitmap em vetor
( )

Rastreio rápido

(conversão com um único clique)
PowerTRACE™️

PowerTRACE™️

(Avançado com tecnologia de

inteligência artificial)
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* Outros recursos não foram incluídos no CorelDRAW Essentials 2020, no CorelDRAW Standard 2020 e no Corel PHOTO-PAINT Standard 2020.

GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, CPX, CMX,
FILL, e TXT

PDF, DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF,
AI, EPS, SVG

DWG/DXF, DCS, CGM, JPEG 2000,
TTF, DES, PPT, XLS, PUB, VSD

Conteúdo

Suporte a formatos de arquivo (destaques) ~10 ~70

Mais populares

~100

Imagens vetoriais

Fotos digitais de alta resolução

Modelos criados por profissionais

Preenchimentos gradientes,

vetoriais e de bitmap

1.000

1.000

150

600

Mais de 7.0001.000

100

175

Mais de 60

600

®Fontes TrueType e OpenType

Vídeos de treinamento

(necessária conexão com a Internet)

Guia de início rápido

Cartão de referência rápida

Arquivos de Ajuda

Dicas em vídeo e percepções

dos especialistas

Documentação

Treinamento

(Alguns recursos descritos nos arquivos 

de ajuda não estão incluídos no 

CorelDRAW Standard e/ou Essentials.)

Janela de encaixe Dicas

(Alguns recursos descritos na janela de 

encaixe Dicas são exclusivos do 

CorelDRAW Graphics Suite.)

(A renderização de imagens na

exportação de documentos PDF

está limitada a 150 dpi.)

(É possível que as Percepções dos 

especialistas cubram recursos não 

incluídos no CorelDRAW Standard 

e/ou Essentials.)

** Os recursos de colaboração estão disponíveis apenas por assinatura ou com um plano de compra adicional para clientes com licenças vitalícias.
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