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Introdução ao CorelDRAW® Graphics Suite 2018
O CorelDRAW® Graphics Suite 2018 é a versão com mais inovações até hoje. Esta 
solução gráfica completa foi totalmente atualizada para colocar a sua visão em 
prática mais rápido e transformar sua inspiração em designs profissionais e 
visualmente impressionantes. Seja para projetos gráficos, layout, ilustração, edição 
de fotos ou impressão, o CorelDRAW Graphics Suite 2018 garante que você possa 
apresentar os resultados de alta qualidade que os clientes exigem, sempre.

Esta versão mais recente do pacote de software de design da Corel está repleta de 
ferramentas e recursos avançados que ajudam você a dar vida a ideias criativas. O 
desenvolvimento do CorelDRAW Graphics Suite 2018 concentrou-se nos 
comentários dos usuários para oferecer novos recursos de design e edição de fotos, 
juntamente com amplos aprimoramentos no fluxo de trabalho, para que você possa 
trabalhar mais rápido do que nunca, sem comprometer sua criatividade. 

Todas as pessoas que trabalham com design gráfico, independentemente do setor 
em que trabalham ou dos seus conhecimentos de design, querem a mesma coisa 
de uma solução gráfica: criar sem limites, entregar um produto final que cause 
impacto e fazer tudo dentro do prazo. É por isso que nossos usuários são tão 
importantes para esta versão. Eles nos ajudaram a encontrar o equilíbrio ideal entre 
possibilidade e praticidade, onde uma abordagem mais simples e inteligente dos 
fundamentos de design ajuda a garantir que todos os projetos sejam concluídos no 
prazo e dentro do orçamento.

O CorelDRAW Graphics Suite 2018 aumenta sua criatividade e oferece novas 
ferramentas que permitem alcançar facilmente visuais antes considerados muito 
desafiadores. Por exemplo, há o novo modo de desenho Simetria, que permite criar 
uma ampla variedade de desenhos simétricos em tempo real. O efeito Adicionar 
perspectiva permite aplicar perspectiva a bitmaps e objetos vetoriais para criar a 
ilusão de profundidade e distância. A Ferramenta de impacto é perfeita para 
adicionar movimento ou foco com facilidade a um elemento de um desenho. O 
CorelDRAW 2018 também oferece o efeito Pointillizer para criar mosaicos vetoriais 

de alta qualidade a partir de objetos de vetor ou de bitmap, bem como o efeito 
PhotoCocktail para criar colagens de fotos magníficas.

A suíte apresenta uma ampla variedade de melhorias no desempenho e inclui novos 
recursos intuitivos projetados para ajudar você a trabalhar mais rápido e, ao mesmo 
tempo, produzir trabalhos artísticos e designs de alta qualidade. A nova ferramenta 
Bloquear Sombra reduz o tempo que se leva para preparar um arquivo e melhora 
bastante o resultado final. Alinhar e posicionar nós costumava ser um processo 
manual entediante, mas, no CorelDRAW 2018, pode ser realizado com precisão e 
com apenas alguns cliques. Você pode aproveitar uma experiência de design 
simplificada e uma variedade de melhorias que aumentam sua produtividade, como 
visualizações de curvas personalizadas, visualizações de vetores atualizadas, 
seletores de preenchimento e de transparência redesenhados e o novo recurso 
Alternar alinhamento, para tornar as tarefas diárias mais rápidas do que nunca.

A tecnologia que movimenta grande parte do mundo de design evolui em um 
ritmo espantoso. Para esse fim, o CorelDRAW Graphics Suite 2018 inclui uma série 
de inovações desenvolvidas para as tecnologias mais recentes e para a maneira 
como você deseja trabalhar. A ferramenta LiveSketch foi aprimorada para oferecer 
maior precisão, permitindo que você desenhe em um computador tão 
naturalmente quanto desenha com papel e caneta. Você pode criar designs com 
facilidade usando algumas das tecnologias mais recentes da atualidade, como o 
Microsoft Surface Dial, e trabalhar mais rápido com a funcionalidade expandida do 
stylus. Além disso, você pode converter objetos ou projetos inteiros em arquivos 
JPEG, GIF ou PNG e, depois, carregá-los em uma conta do WordPress.

Você pode fazer muito mais com fotos do que nunca graças aos novos recursos do 
Corel PHOTO-PAINT, como as novas ferramentas de ajuste de perspectiva e de 
endireitamento interativo, e à inclusão do Corel AfterShot 3 HDR para corrigir e 
melhorar fotos RAW ou JPEG e criar HDR (High Dynamic Range).SOLO
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Escolha a sua opção de compra

Dispor de opções é fundamental ao comprar o CorelDRAW Graphics Suite.

Licença vitalícia

Com um pagamento único, você recebe o direito à propriedade do software e o 
direito de usá-lo para sempre, sem nenhum custo adicional. Ao comprar uma 
versão embalada, uma versão para download ou uma licença por volume de 
compra do produto, você tem acesso a todos os benefícios dessa versão específica.

Assinatura

Esta opção oferece um custo anual baixo e a flexibilidade de parar de pagar quando 
não quiser mais usar o software. Com uma assinatura, o software está sempre 
atualizado e terá sempre suporte e atualizações para os sistemas operacionais, os 
dispositivos e as tecnologias mais recentes. Se desejar continuar usando o software 
(ou até mesmo acessar os documentos que criou), aproveite a opção de renovação 
automática. 

Programa 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 Upgrade ao comprar o CorelDRAW Graphics Suite 2018 e 
você terá a garantia de obter versões futuras pelo preço mais acessível, 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 operacionais, 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 Upgrade, você poderá continuar a usar 
sua versão mais recente para sempre.

Licenças para grandes organizações

O controle das licenças de software da organização é fundamental para o sucesso 
da empresa. A Corel oferece uma flexibilidade significativa em termos de licenças 
para grandes organizações dos setores comerciais, governamentais e acadêmicos, 
oferecendo soluções reais para suas necessidades específicas. Isso inclui 
implantação em rede, suporte a ambientes de virtualização e portabilidade de 
licenças de acordo com a troca de funcionários.

Para proporcionar uma flexibilidade ainda maior, a licença do CorelDRAW Graphics 
Suite para empresa inclui amplos recursos multilíngues de implantação em rede, 
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 
empresa incluem a manutenção de software CorelSure, você tem a garantia de 
acesso dos usuários à versão mais recente do software o tempo todo.

*É necessária uma conexão com a Internet para ativar o CorelDRAW Graphics Suite 2018 e acessar alguns 
dos componentes de software incluídos, conteúdo e recursos on-line. Para obter mais informações, visite 

www.coreldraw.com.SOLO
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Perfis de cliente
Profissionais de criação

Os profissionais de criação que trabalham em setores como publicidade e 
impressão passam grande parte do tempo criando e editando gráficos, trabalhando 
com texto e retocando fotos. Esses usuários trabalham frequentemente em projetos 
de layout e design para impressão e para a Web, como a criação de logotipos e 
brochuras de várias páginas. Alguns trabalham como ilustradores e artistas 
plásticos, combinando práticas artísticas clássicas e técnicas consagradas pelo 
tempo com tecnologia de ilustração vetorial de ponta. Eles buscam ferramentas 
inovadoras de design, que otimizem o fluxo de trabalho, e compatibilidade com os 
formatos de arquivo mais usados.

Profissionais de design gráfico e de produção

Esses usuários trabalham em diversos setores, como criação de sinalização, 
serigrafia, gravação e design gráfico para impressão e para a Web. Eles 
frequentemente adaptam e combinam conteúdo como ilustrações, logotipos 
digitalizados, fotos, imagens de clipart e fontes. Os profissionais de design gráfico e 
de produção precisam adaptar o conteúdo fornecido pelos clientes a uma 
variedade de formatos. 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. O trabalho dos profissionais de design gráfico e de produção pode 
incluir produzir material para impressoras de grandes formatos, máquinas de 
gravação, cortadoras de vinil ou vidro e impressoras serigráficas ou de impressão 
direta em peças de roupa (DTG).

Usuários ocasionais do design gráfico

Empresários e empresas de pequeno ou médio porte normalmente criam 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 projetos 
profissionais ricos em ilustrações gráficas, desde apresentações de vendas até 
gráficos para Web. Eles passam bastante tempo reformulando projetos existentes e 
retocando fotos para usar nos seus materiais de marketing e de comunicação.

Aficionados são autodidatas e utilizam software de design gráfico ocasionalmente 
para a criação de projetos (como boletins informativos, calendários, banners e 
layouts de fotos) para uso pessoal ou comunitário.
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Principais recursos novos

Veja um breve resumo de alguns dos principais recursos novos do CorelDRAW Graphics 
Suite 2018.

Criativo

Novo!  Modo de desenho Simetria: o CorelDRAW 2018 apresenta o modo de 
desenho Simetria para a criação de uma ampla variedade de desenhos simétricos, 
desde objetos simples até mais complexos efeitos caleidoscópicos, em tempo real. 
Projetos que antes poderiam consumir muito tempo agora podem ser produzidos 
em questão de segundos.

Novo!  Ferramenta Bloquear Sombra: graças aos comentários dos usuários, o 
CorelDRAW 2018 introduz a ferramenta Bloquear Sombra, que permite adicionar 
sombras vetoriais sólidas a objetos e textos, reduzindo o tempo de preparação de 
arquivos para saída e melhorando bastante o resultado final.
Aprimorado!  Aplicar e gerenciar preenchimentos e transparências: a forma 
como os usuários interagem com os ativos de design passou por uma reformulação 
completa. Uma interface de usuário simplificada permite que você use, crie e 
encontre preenchimentos e transparências mais rápido do que nunca.

Novo!  Ferramenta de impacto: com apenas alguns cliques, você pode adicionar 
movimento ou foco com rapidez e facilidade a um elemento de um desenho. 
Produtivo

Novo!  Endireitar fotos de forma interativa: a nova ferramenta Endireitar do Corel 
PHOTO-PAINT permite girar imagens tortas de forma interativa, para que você 
possa corrigir fotos que estão desalinhadas com facilidade.

Novo!  Ajustar a perspectiva de fotos de forma interativa: com a ferramenta 
Correção de perspectiva, é fácil ajustar a perspectiva de monumentos ou objetos 
nas fotos para obter a aparência exata desejada.

Novo!  AfterShot 3 HDR e Combinação HDR: o Corel AfterShot 3 HDR permite 
fazer correções e melhorias fáceis em fotos RAW ou JPEG e, com um clique, aplicar 
ajustes a milhares de fotos de uma só vez com as ferramentas de processamento 
em lote. Além disso, você pode criar imagens de alto alcance dinâmico com o 
módulo Combinação HDR (High Dynamic Range), diretamente do Lab de arquivos 
de câmera RAW do Corel PHOTO-PAINT 2018, para combinar duas ou mais fotos da 
mesma cena que foram tiradas com diferentes configurações de exposição.

Novo!  Alinhar e distribuir nós: o que costumava ser um processo lento e manual 
pode ser obtido sem esforço com alguns cliques, graças aos novos controles que 
reduzem o tempo necessário para posicionar nós com precisão.
Inovador

Novo!  Publicação no WordPress: você pode converter os objetos selecionados ou 
todo um projeto em um arquivo JPEG, GIF ou PNG e, em seguida, carregar a 
imagem em um conta do WordPress, sem precisar sair do CorelDRAW.
Aprimorado!  Ferramenta LiveSketch: esta revolucionária ferramenta de design foi 
um sucesso instantâneo entre os usuários, pois, graças a ela, eles têm liberdade de 
desenhar usando curvas vetoriais desenhadas à mão. E, no CorelDRAW 2018, a 
forma como os traços do LiveSketch são analisados e ajustados foi refinada, 
produzindo resultados mais previsíveis do que nunca.

Novo!  Adicionar um efeito de perspectiva: nunca foi tão fácil criar a ilusão de 
distância e profundidade com a aplicação de perspectiva a bitmaps, objetos de 
vetor ou aos dois simultaneamente. Você pode trabalhar com velocidade e precisão, 
pois o aplica de maneira interativa direto pela janela de desenho.

Novo!  Aplicar envelopes a bitmaps: você pode formatar bitmaps de forma 
interativa ao colocá-los em envelopes e arrastar seus nós, o que lhe permite 
integrar um bitmap com rapidez e perfeição a uma ilustração.

Esses são apenas os destaques. Para obter uma lista completa de recursos novos e 
aprimorados do CorelDRAW Graphics Suite 2018, consulte a página 11.SOLO
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O que está incluído?
Aplicativos
• CorelDRAW® 2018: 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.

• Corel® PHOTO-PAINT® 2018: aplicativo profissional de edição de imagens que 
permite retocar e aprimorar fotos de forma fácil e rápida.

• Corel Font Manager™ 2018: aplicativo independente de gerenciamento de 
fontes que permite localizar, organizar e visualizar fontes locais, bem como 
fontes on-line no Centro de conteúdo.

• Corel® PowerTRACE™ 2018: utilitário incorporado ao CorelDRAW que ajuda a 
converter bitmaps em gráficos vetoriais editáveis de forma rápida e precisa.

• Corel® CONNECT™ 2018: navegador de tela cheia que permite acesso ao 
conteúdo digital da suíte e ao Centro de conteúdo, bem como pesquisar em 
um computador ou em uma rede local para encontrar, rapidamente, o 
complemento perfeito para um projeto.

• Corel CAPTURE™ 2018: utilitário que permite capturar imagens da tela do 
computador com um único clique.

• Corel AfterShot™ 3 HDR*: 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.

Aplicativos de suporte
• Assistente de código de barras: assistente que orientará você durante a 

geração de códigos de barras em uma ampla variedade de formatos padrão do 
setor.

• Assistente frente e verso: assistente que ajuda a otimizar os projetos para 
impressão frente e verso.

• WhatTheFont: serviço on-line de identificação de fontes que está integrado ao 
CorelDRAW.

• Microsoft® Visual Basic® for Applications 7.1: ambiente de desenvolvimento 
integrado que inclui suporte a 64 bits e ajuda a simplificar o fluxo de trabalho 
ao automatizar tarefas.

• Microsoft® Visual Studio® Tools for Applications 2017: conjunto de 
ferramentas que inclui a potência do .NET Framework, para que você possa 
criar macros que economizam tempo para automatizar tarefas e estender a 
funcionalidade.

• GPL Ghostscript: recurso que permite isolar e usar elementos individuais de 
arquivos EPS importados em vez de apenas imagens de cabeçalho, além de 
melhorar a importação de arquivos PDF gerados por aplicativos de terceiros.

* É necessária uma conexão com a Internet para ativar o CorelDRAW Graphics Suite 2018 e 
acessar alguns dos componentes de software incluídos, conteúdo e recursos on-line. Para 
obter mais informações, visite www.coreldraw.com.SOLO
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Conteúdo
• 10.000 imagens digitais e de clipart
• 2.000 fotos digitais de alta resolução
• Mais de 1.000 fontes TrueType e OpenType®

• 350 modelos criados por profissionais
• 2.000 modelos de veículos 
• Mais de 500 molduras interativas e molduras de fotos
• Mais de 600 preenchimentos gradientes, vetoriais e de bitmap 

Documentação
• Guia de início rápido
• Cartão de referência rápida
• Arquivos de Ajuda

Treinamento
• Percepções dos especialistas
• Janela de encaixe Dicas
• Acesso ao Discovery Center a partir da tela de boas-vindas
• Dicas em vídeo

Requisitos mínimos de sistema
• Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 (edições de 32 ou 64 bits), com as 

atualizações e os service packs mais recentes
• Intel Core i3/5/7 ou AMD Athlon 64
• 2 GB de RAM
• 1 GB de espaço livre em disco rígido
• Resolução de tela 1280 x 720 a 100% (96 dpi), 1920 x 1080 a 150%, e 2560 x 1440 

a 200% 
• Unidade de DVD para instalação por disco
• Tela multitoque, mouse ou tablet
• Microsoft .NET Framework 4.6
• Microsoft Internet Explorer 11 ou superior
• É necessária uma conexão com a Internet para ativar o CorelDRAW Graphics 

Suite 2018 e acessar alguns dos componentes de software incluídos, conteúdo e 
recursos on-line. Para obter mais informações, visite www.coreldraw.com 
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Recursos novos e aprimorados
Obtenha uma visão mais detalhada de todos os aprimoramentos e novidades do 
CorelDRAW Graphics Suite 2018, uma solução gráfica completa que permite que 
você seja criativo e produtivo graças a ferramentas e recursos inovadores.

Criativo 

O CorelDRAW Graphics Suite 2018 oferece uma ampla variedade de efeitos criativos 
que permitem criar facilmente designs que antes poderiam ser muito demorados.

Novo!  Modo de desenho Simetria: Simetria é uma parte essencial do fluxo de 
trabalho de gráficos, porque cria equilíbrio, harmonia e ordem. Para esse fim, o 
CorelDRAW 2018 introduz o modo de desenho Simetria, que aumenta a sua 
produtividade ao automatizar o que geralmente costuma ser um processo muito 
demorado. Ele permite que você crie uma variedade de desenhos simétricos, desde 
objetos simples até mandalas magníficas e efeitos caleidoscópicos complexos, em 
tempo real. 

Há duas maneiras de usar o modo Simetria. Você pode trabalhar no modo Simetria 
desde o início e logo começar a desenhar simetricamente. Ou, você pode aplicar 
simetria a um objeto existente ou a um grupo de objetos, tanto de vetor como de 
bitmap. 

O modo Simetria pode ser usado com uma variedade de ferramentas, por isso você 
tem uma extraordinária liberdade para criar. Se você desejar simetria em curvas, 
formas, objetos ou texto, terá liberdade para experimentar e brincar como nunca 
fez antes. Além do mais, você não fica limitado a ferramentas de design simples. A 
capacidade de usar transparências, preenchimentos e muito mais em um projeto 
simétrico abre um mundo de possibilidades. 

Controlar a aparência da simetria é uma tarefa muito fácil. Você pode adicionar 
linhas de simetria, ajustar o ângulo de reflexão e mover linhas de simetria 

independentemente dos objetos no grupo. E, ao editar a imagem original ou 
adicionar novos nós ou objetos, você conseguirá ver as alterações repetidas e 
refletidas em cada cópia.

O novo modo de desenho Simetria permite criar 
desenhos simétricos extraordinários em tempo real.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). 
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Novo!  Ferramenta Bloquear Sombra:  o CorelDRAW é um favorito de longa data 
dos cortadores de vinil, serigrafistas e criadores de sinalização, portanto, seu 
feedback foi fundamental para o desenvolvimento de cada versão do programa. 
Trabalhando com usuários desses setores, o CorelDRAW 2018 introduz a ferramenta 
Bloquear Sombra, que permite adicionar sombras de vetor sólido a objetos e textos. 
Esse recurso intuitivo acelera os fluxos de trabalho de impressão e de reprografia, 
pois reduz drasticamente o número de linhas e nós em sombras, reduzindo o 
tempo que se leva para preparar um arquivo e melhorando bastante o resultado 
final. Trata-se também de uma ferramenta nova e versátil para qualquer profissional 
de criação que queira adicionar e ajustar sombras em um design de forma 
interativa. 

As configurações avançadas da barra de propriedades permitem que você 
especifique a profundidade e a direção exatas da sombra, ou você pode manipular 
essas propriedades interativamente dentro do desenho para obter a aparência que 
tem em mente. A cor da sombra de bloqueio é independente do objeto do qual 
está sendo extrudada, portanto, não há restrições à sua criatividade. Há também 
uma opção de impressão sobreposta para garantir que as cores das sombras de 
bloqueio permaneçam intactas embaixo de textos ou objetos que têm uma sombra 
de bloqueio aplicada a eles.

A ferramenta Bloquear Sombra ajuda a reduzir o tempo 
de preparação de arquivos e melhora bastante o resultado final.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês).

Novo!  Ferramenta de impacto: quando você precisa dar um destaque a mais no 
projeto, a Ferramenta de impacto é a resposta. Inspirada em histórias em 
quadrinhos e romances, é perfeita para adicionar movimento ou foco com rapidez e 
facilidade a um elemento em um desenho. Com apenas alguns cliques, você pode 
obter resultados que costumavam ser demorados e trabalhosos. A Ferramenta de 
impacto tem dois modos: Paralelo, para adição de linhas de "zoom" que 
representam o movimento, e Radial, para adicionar uma rajada explosiva de 
energia. Esses efeitos são objetos vetoriais não destrutivos altamente 
personalizáveis, que podem ser editados com outras ferramentas. Há uma 
variedade de estilos de linha que você pode ajustar, ou você pode optar por 
randomizar as configurações da ferramenta para obter uma aparência mais natural. 
(Agora, essa ferramenta é um recurso padrão do CorelDRAW 2018.)

Com a Ferramenta de impacto, é fácil adicionar a aparência 
de energia ou movimento a elementos em um design.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). 
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Novo!  Efeito Pointillizer: com apenas alguns cliques, você pode gerar mosaicos 
vetoriais de alta qualidade de qualquer número de objetos vetoriais ou de bitmap 
selecionados usando o efeito Pointillizer. Esse recurso é inspirado na técnica de 
pintura Pontilhismo, em que vários pontos são combinados para formar uma 
imagem. É excelente para criar adesivos para veículos, projetos de decoração de 
janelas e muito mais graças à maneira como permite que cores claras ou de fundo 
se combinem com o design. A capacidade de definir número, tamanho e forma dos 
ladrilhos oferece opções ilimitadas de criação. Há uma variedade de outras opções 
que você pode testar para criar designs surpreendentes. Enquanto outras soluções 
podem produzir imagens pontilhistas de rastreio, apenas o CorelDRAW permite 
produzir o efeito como um gráfico de vetor.
(Agora, esse efeito é um recurso padrão do CorelDRAW 2018.)

Você pode transformar um design em arte vetorial pontilhista.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). 

Novo!  Efeito PhotoCocktail: se você estiver criando materiais promocionais, uma 
lembrança de família ou uma obra de arte, o efeito PhotoCocktail permite que crie 
colagens de fotos incríveis com mais facilidade do que imagina. Você começa com 
uma foto ou um objeto vetorial como base do mosaico, depois escolhe uma 
biblioteca de imagens de bitmap que servem como ladrilhos do mosaico, e o 
PhotoCocktail faz o resto. Você tem controle total sobre a forma como tudo se 
ajusta, como a colagem sai e a resolução do resultado final.
(Agora, esse efeito é um recurso padrão do CorelDRAW 2018.)

Você pode criar um mosaico composto de qualquer número de imagens como ladrilhos.
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Novo!  Controle de canto em linhas tracejadas e contornos: graças ao feedback 
valioso de nossa base fiel de usuários, o CorelDRAW 2018 oferece a você mais 
controle sobre a aparência de cantos de objetos, textos e símbolos que usam linhas 
tracejadas. Além da configuração padrão existente que processa as linhas 
tracejadas exatamente como desenhado, você pode escolher entre duas novas 
opções para criar cantos perfeitamente projetados e definidos. A opção Alinhar 
traços garante que não haja espaço vazio nos cantos nem no início e no final de 
uma linha ou um contorno, alinhando traços com as extremidades e os cantos. E a 
opção Traços fixos cria traços, nas extremidades e nos cantos, que têm a metade do 
tamanho do primeiro traço no padrão de linha.

Novas opções oferecem a você mais controle sobre a aparência de cantos em linhas 
tracejadas: traços padrão (à esquerda), traços alinhados (centro) ou traços fixos (à direita).

Produtivo
Aumente sua produtividade com os aprimoramentos de desempenho e os recursos 
avançados e intuitivos do CorelDRAW Graphics Suite 2018.

Novo!  Ferramenta Endireitar: quando algo em uma foto, como um edifício ou 
uma estrada, está um pouco desalinhado, prejudica uma fota que, fora isso, poderia 
ser excelente. Agora, graças à nova ferramenta Endireitar do Corel PHOTO-PAINT, 
você pode recuperar essas fotos facilmente. Ela permite girar imagens tortas, 
alinhando uma barra de endireitamento interativamente a um elemento da foto ou 
especificando um ângulo de rotação. Todos os controles são facilmente acessíveis 
na tela ou na barra de propriedades, portanto, você ficará impressionado com a 
rapidez com que obterá resultados perfeitos. Você pode optar por girar a imagem 
horizontalmente, verticalmente ou simplesmente deixar que o Corel PHOTO-PAINT 
decida o método de endireitamento que funciona melhor. A ferramenta Endireitar 
também pode girar lentes, máscaras, objetos e grupos de objetos. Além disso, você 
pode cortar a foto enquanto a alinha, ou optar por não cortá-la e preencher as 
bordas com a cor de fundo.

Você pode corrigir fotos tortas de forma interativa com a ferramenta Endireitar.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). SOLO
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Novo!  Ferramenta Correção de perspectiva: o Corel PHOTO-PAINT 2018 tem um 
novo recurso interativo que proporciona a potência e a versatilidade de uma lente 
cara de correção de inclinação. Com a ferramenta Correção de perspectiva, é fácil 
ajustar a perspectiva de monumentos ou objetos nas fotos para obter a aparência 
exata desejada. Diretamente na janela de imagens, basta mover os quatro pontos 
de canto para obter a perspectiva desejada. Você também pode exibir linhas de 
grade que facilitam na hora de aplicar a regra de terços ao ajustar a perspectiva.

Com alguns cliques, você pode ajustar a perspectiva de forma interativa.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). 

Novo!  AfterShot 3 HDR: você pode fazer download do Corel AfterShot 3 HDR sem 
custo extra pelo CorelDRAW e pelo Corel PHOTO-PAINT. Ele permite fazer 
correções e melhorias fáceis em fotos RAW ou JPEG e, com um clique, aplicar 
ajustes a milhares de fotos de uma só vez com as ferramentas de processamento 
em lote. Além disso, você pode criar imagens HDR (High Dynamic Range) com o 
módulo HDR, incluído no AfterShot 3 HDR. 

Para acessar recursos mais eficientes de gerenciamento de fotos e de edição de 
fotos, você pode fazer upgrade para a versão mais recente do AfterShot Pro pela 
caixa de diálogo Obter mais.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). 

Novo!  Alinhamento e distribuição de nós: desde que foi introduzida, a janela de 
encaixe Alinhar e Distribuir tornou-se uma ferramenta indispensável para 
profissionais de artes gráficas devido ao acesso rápido e fácil que ela oferece a 
controles que economizam tempo durante o posicionamento de objetos. No 
CorelDRAW 2018, essas mesmas opções precisas de alinhamento agora podem ser 
usadas para os nós. O que costumava ser um processo lento e manual pode ser 
feito sem esforço, com apenas alguns cliques. Você pode alinhar nós usando a caixa 
delimitadora de uma seleção, a borda ou o centro da página, a linha de grade mais 
próxima ou um ponto específico. Além disso, você pode alinhar os nós de 
diferentes curvas. A distribuição de nós é muito fácil. Você pode adicionar um 
espaçamento igual entre eles na horizontal ou na vertical, usando a página de 
desenho ou uma caixa delimitadora como ponto de referência.

Os nós em uma curva (1) são alinhados à esquerda em relação à caixa delimitadora de todos 
os nós ativos (2), à borda (3) ou ao centro (4) da página, à linha de grade mais próxima (5) ou 
a um ponto específico (6).SOLO
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Aprimorado!  Gerenciamento de preenchimentos e transparências: a forma 
como os usuários interagem com os ativos de design passou por uma reformulação 
completa no CorelDRAW Graphics Suite 2018. Os seletores Preenchimento e 
Transparência totalmente repaginados ajudam a aumentar sua produtividade e 
oferecem melhor desempenho ao usar e gerenciar preenchimentos e 
transparências no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. Uma interface de usuário 
simplificada permite que você use, crie e encontre preenchimentos e transparências 
mais rápido do que nunca. Você pode fazer o download de novos pacotes de 
conteúdo, adicionar sua própria biblioteca, migrar facilmente uma coleção de ativos 
em qualquer lugar e modificar propriedades de ativos, tudo dentro do pacote. Além 
disso, você pode usar o alias para exibir conteúdo armazenado em outra pasta no 
seu computador, uma unidade flash USB ou uma pasta de rede compartilhada. 
Para localizar facilmente preenchimentos e transparências que você usa com mais 
frequência, simplesmente os marque como favoritos. Para evitar confusão, você 
pode mover ativos não utilizados para uma nova pasta ou excluí-los. É muito fácil 
localizar o ativo desejado. É possível exibir uma lista de seus preenchimentos e 
transparências favoritos ou usados recentemente. Você ainda pode pesquisar e 
procurar um pacote, uma pasta ou uma lista de cada vez. E se você quiser ampliar 
sua coleção de preenchimentos, poderá fazer download de pacotes de 
preenchimento adicionais a partir da caixa de diálogo Obter mais.
 

Um gerenciamento mais flexível de ativos aumenta a produtividade do design.

Novo!  Project Timer: o CorelDRAW 2018 tem uma nova ferramenta projetada para 
ajudar os profissionais gráficos a se manterem organizados, a cobrar devidamente 
os clientes e a fornecer percepções sobre como eles trabalham. O Project Timer é 
uma maneira precisa e não invasiva de controlar o tempo gasto em um projeto. 
Aparecendo como uma discreta barra de ferramentas acima da janela de desenho, 
o Project Timer é totalmente personalizável de acordo com seu fluxo de trabalho. 
Ele oferece uma variedade de maneiras para monitorar e registrar as tarefas e os 
detalhes do projeto. As informações de rastreamento são salvas com o documento 
e podem ser exportadas para formatos de arquivos que podem ser abertos em 
aplicativos de planilha para criar relatórios.
(Agora, essa ferramenta é um recurso padrão do CorelDRAW 2018.)

Novo!  Alternar alinhamento: como o alinhamento pode melhorar a produtividade 
possibilitando o posicionamento preciso dos elementos do projeto, os usuários nos 
disseram que há estágios em seu fluxo de trabalho que eles gostariam de desativar 
momentaneamente. Para esse fim, o CorelDRAW 2018 torna mais fácil desativar 
temporariamente as opções de alinhamento com um clique do botão Partir. Você 
também pode usar teclas de atalho para ativar ou desativar o alinhamento (Alt+Q) 
ou para desativar o alinhamento enquanto reposiciona, sem ter de soltar o cursor 
(Q). Isso permite que você mova objetos continuamente na janela de desenho, sem 
se preocupar com as restrições do alinhamento. E quando há necessidade de 
precisão do alinhamento, você pode restaurá-lo rapidamente usando os mesmos 
controles.

Novo!  Aviso de incorporação de fontes: outra economia de tempo é um novo 
aviso que aparece quando você salva um arquivo que lista as fontes que não 
podem ser incorporadas. Isso simplifica os fluxos de trabalho colaborativos, 
identificando as fontes que um colega precisará para continuar trabalhando no 
documento.
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Novo!  Filtro de fonte Direitos de incorporação: você pode economizar tempo e se 
livrar de inconvenientes de compartilhamento de arquivos, graças ao novo filtro de 
fonte Direitos de incorporação. Ele permite classificar fontes com base nas quatro 
permissões comuns de incorporação de fontes, para que você saiba desde o início 
quais fontes usar ou evitar ao escolher estilos de texto. O filtro dá a você uma noção 
do que outros usuários poderão fazer com textos e fontes em um projeto que você 
compartilha com eles. Você poderá ver quais fontes não podem ser incorporadas 
ou quais podem ser instaladas em outros computadores, permitem a edição de 
texto ou podem ser somente exibidas e impressas.

Novo!  Locais de pasta padrão: para simplificar a localização e o compartilhamento 
de ativos de design, você pode escolher onde deseja armazenar conteúdo em vez 
de usar as pastas padrão. Em resposta às solicitações dos usuários, o CorelDRAW e 
o Corel PHOTO-PAINT agora permitem que você personalize onde preenchimentos, 
fontes, listas de imagens, molduras de fotos, modelos e bandejas estão 
armazenados, inclusive os que você criou ou adquiriu on-line de provedores de 
conteúdo.

Novo!  Indicador de salvamento de arquivo: se você trabalha em vários 
documentos simultaneamente no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT, agora está 
mais fácil ver quais arquivos contêm alterações não salvas. Um asterisco aparece ao 
lado do nome de arquivos não salvos, no menu Janelas, na barra de título e na guia 
Documento, para que você possa identificar o status de seu trabalho rapidamente.

Novo!  Zoom bilinear: o Corel PHOTO-PAINT 2018 oferece outra opção de 
ampliação com a introdução do zoom bilinear. Ele adiciona pixels calculando uma 
média dos valores de cor dos pixels circundantes ao aplicar menos zoom, o que 
evita bordas irregulares e melhora a qualidade de exibição de imagens nítidas com 
alto nível de detalhe.

Novo!  Efeito Ajustar objetos ao caminho: no CorelDRAW 2018, você ajusta 
qualquer tipo e quantidade de objetos a um caminho de sua escolha. As 
configurações inteligentes de espaçamento e de rotação ajudam você a 
personalizar a disposição dos objetos no caminho.
(Agora, esse efeito é um recurso padrão do CorelDRAW 2018.)
 

Você pode facilmente ajustar objetos a qualquer caminho para criar designs atraentes.

Aprimorado!  Personalização da visualização e da edição de curvas: a 
personalização de nós no CorelDRAW 2018 foi aprimorada para que seja mais fácil 
trabalhar com nós até mesmo nos projetos mais complexos. Quando nós e alças 
ficam difíceis de ver, pois a cor da visualização é muito parecida com a cor do 
fundo, você pode usar uma tecla de atalho (Ctrl+Shift+I) para substituir a cor 
principal pela cor secundária e vice-versa. Você também pode optar por mostrar os 
nós não selecionados sem um preenchimento, depois alternar o preenchimento do 
nó entre ativado e desativado, usando uma tecla de atalho (Ctrl+Shift+G).

Aprimorado!  Visualizações, cursores e indicadores do Corel PHOTO-PAINT: 
o CorelDRAW Graphics Suite 2018 simplifica a pintura, aplicando efeitos e editando 
imagens com visualizações aprimoradas, que são mais fáceis de ver e manipular. As 
ferramentas de vetores no Corel PHOTO-PAINT, como as ferramentas Caminho e SOLO
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Linha, também foram atualizadas com uma aparência mais clara e nós e alças mais 
definidos. Visualizações aprimoradas ajudam a editar com mais eficiência, 
assegurando que as pontas dos pincéis e as alças do efeito se destaquem em 
relação às cores de fundo em seu design. Ficou mais fácil do que nunca trabalhar 
com preenchimentos interativos, transparências, sombras e muito mais, graças aos 
controles deslizantes interativos aprimorados que estão mais visíveis.

Aprimorado!  Tela de boas-vindas: a Tela de boas-vindas repaginada ajuda a dar 
o pontapé inicial no seu fluxo de trabalho quando você inicia o CorelDRAW ou o 
Corel PHOTO-PAINT. Ela permite que você inicie um novo documento rapidamente 
a partir do zero nos dois aplicativos, a partir de um modelo no CorelDRAW ou do 
conteúdo da área de transferência no Corel PHOTO-PAINT. Você também pode 
procurar para abrir um arquivo ou usar uma lista reformulada de documentos 
recentes, que exibe miniaturas e propriedades do arquivo. Todas as opções de área 
de trabalho estão ao seu alcance, para que você possa começar a trabalhar 
imediatamente no layout da interface que melhor atender às suas necessidades. Os 
recursos avançados da Tela de boas-vindas também fornecem acesso com um 
clique a informações sobre novos recursos, recursos de aprendizagem on-line, uma 
galeria de trabalhos artísticos originais criada com o CorelDRAW Graphics Suite, 
assim como ativos de design, fontes, aplicativos e plug-ins.

Aprimorado!  Tempo de inicialização: o tempo de inicialização foi reduzido 
graças aos aprimoramentos de desempenho, para que você possa começar a 
trabalhar mais rápido do que nunca. 

Aprimorado!  Visualizações de vetor: o CorelDRAW Graphics Suite 2018 aumenta 
a sua produtividade com a renderização rápida de visualizações de ferramentas, 
visualizações de curvas, nós e alças, controles de efeitos e controles deslizantes, 
além de textos. Você também pode abrir arquivos grandes com mais rapidez e 
aproveitar a edição mais suave de curvas complexas. Além disso, você pode 
trabalhar com mais eficiência, graças às visualizações de objetos e de ferramentas 
que são mais visíveis e de fácil utilização.

Aprimorado!  Desempenho de fontes e texto: a renderização rápida de texto, 
principalmente textos artísticos, ajuda a acelerar o fluxo de trabalho do design. 
Além do mais, o desempenho da lista de fontes no CorelDRAW 2018 foi aprimorado 
para que você possa localizar rapidamente o que procura.

Aprimorado!  Trabalhar com fontes armazenadas em uma rede: encontrar a 
fonte certa para o trabalho está mais fácil do que nunca, graças às melhorias do 
Corel Font Manager, que melhora o monitoramento de fontes armazenadas em 
uma rede.
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Inovador
Tire o máximo proveito de recursos inovadores e melhorias para criar projetos e 
designs impressionantes.

Aprimorado!  Efeito Adicionar perspectiva: o CorelDRAW 2018 permite que você 
use o efeito Adicionar perspectiva em bitmaps com a mesma facilidade que sempre 
teve ao aplicá-lo a objetos vetoriais. Nunca foi tão fácil criar a ilusão de distância e 
profundidade ao adicionar perspectiva a bitmaps, objetos vetoriais ou aos dois 
simultaneamente. Você pode trabalhar com velocidade e precisão, pois o aplica de 
maneira interativa direto pela janela de desenho. O efeito Adicionar perspectiva é 
uma excelente ferramenta para profissionais gráficos que querem apresentar seus 
trabalhos artísticos em cenários do mundo real. Ele permite que os clientes 
realmente vejam como um design ficará em um outdoor, folheto, embalagem, 
painel de estande de feira, e muito mais. E se você quiser experimentar e brincar, 
sem problemas. O efeito é aplicado de forma não destrutiva, para que você possa 
editá-lo ou removê-lo e reverter para a imagem original a qualquer momento.

A perspectiva de dois pontos (parte inferior esquerda) é 
aplicada a um bitmap (parte superior esquerda).

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). 

Aprimorado!  Ferramenta Envelope: este favorito de longa data de profissionais 
de artes gráficas permite que você modele um objeto interativamente colocando-o 
em um envelope e arrastando seus nós. E agora o CorelDRAW 2018 oferece a 
mesma potência e liberdade criativa para modificar bitmaps que você sempre teve 
ao trabalhar com objetos vetoriais. Você pode integrar um bitmap com rapidez e 
perfeição a uma ilustração usando envelopes predefinidos, ou pode elaborar um 
desde o início e salvá-lo para usar depois. A ferramenta Envelope pode ser usada 
em um grupo de objetos, seja de vetor, de bitmap ou ambos, todos de forma não 
destrutiva. Todos os controles de que você precisa estão diretamente na tela e na 
barra de propriedades, para que não seja preciso gastar tempo navegando por uma 
série de caixas de diálogo. Os designers podem rapidamente trocar os bitmaps 
usados em um envelope com a opção Copiar propriedades de envelope, portanto, 
experimentar e obter o visual perfeito é muito simples. Além do mais, você pode 
transformar qualquer objeto vetorial em um envelope, com a opção Criar envelope 
a partir de.

O bitmap original (à esquerda) com um envelope (à direita). O envelope é aplicado de forma 
não destrutiva, para que você possa editá-lo ou removê-la e reverter para a imagem original 
a qualquer momento.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). SOLO
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Aprimorado!  Ferramenta LiveSketch: os usuários adoram a ferramenta 
LiveSketch pela liberdade que ela oferece para desenhar usando curvas de vetor 
desenhadas à mão desde o início. E, no CorelDRAW 2018, essa ferramenta 
revolucionária foi aprimorada. A forma como o CorelDRAW analisa e ajusta seus 
traços foi refinada, produzindo resultados mais precisos do que nunca. Você pode 
aproveitar esse aumento da precisão para acelerar o seu fluxo de trabalho e se 
concentrar no processo criativo, o que torna ainda mais fácil transferir uma ideia 
para a tela na sua frente.

A ferramenta LiveSketch aprimorada oferece resultados mais precisos.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). 

Novo!  Publicação no WordPress: no CorelDRAW 2018 e no Corel PHOTO-PAINT 
2018, você pode enviar seu trabalho diretamente para uma biblioteca de mídia 
WordPress de dentro do aplicativo. Essa nova funcionalidade permite converter os 
objetos selecionados ou todo um projeto em um arquivo JPEG, GIF ou PNG e, em 
seguida, carregar a imagem em um conta WordPress, sem precisar deixar o 
CorelDRAW. Se tiver vários sites ou contas WordPress, você poderá especificar 
facilmente onde seu conteúdo será carregado.

Clique aqui para ver como funciona (videoclipes em inglês). 

Novo!  Combinação HDR: agora você pode acessar o módulo Combinação HDR 
(High Dynamic Range) no AfterShot 3 HDR diretamente do Lab de arquivos de 
câmera RAW do Corel PHOTO-PAINT 2018 para combinar duas ou mais fotos da 
mesma cena que foram tiradas com diferentes configurações de exposição. Isso 
permite que você tenha acesso a uma ampla variedade de tons para criar uma 
imagem final que pode ser deslumbrante.
Aprimorado!  Suporte para dispositivos de rolagem: o CorelDRAW Graphics 
Suite 2018 oferece formas alternativas de trabalho graças ao suporte aprimorado 
para dispositivos de rolagem, como o Microsoft Surface Dial. Deixe o teclado de 
lado e aproveite as vantagens da UI contextual na tela. Desenhe de forma mais 
natural usando uma combinação de ferramentas ergonômicas, como dispositivos 
de rolagem, toque ou uma caneta. Você pode usar a roda para ajustar propriedades 
contextuais de objetos e ferramentas em tempo real. Esse fluxo de trabalho permite 
que você alterne facilmente entre ferramentas e tarefas com a mão não dominante 
enquanto esboça ou desenha com a outra.

O suporte aprimorado para dispositivos de rolagem garante 
que você possa fazer mais com dispositivos periféricos.SOLO
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Novo!  Suporte para borracha de stylus: se você trabalha com uma caneta ou um 
stylus, pode aproveitar vários fatores de entrada em tempo real para apagar com a 
facilidade e a precisão de uma borracha de lápis. Agora você pode usar pressão 
para variar o tamanho da ponta da borracha, além de vincular inclinação e 
rolamento à sua constância e rotação. A inversão da caneta ativa a ferramenta 
Borracha, de modo que você possa apagar dinamicamente sem precisar acessar a 
caixa de ferramentas. Além disso, você pode usar a ferramenta Borracha na maioria 
dos tipos de objeto, e é mais fácil apagar por grupos de objetos. 

Novo!  Visualizações de vetor aceleradas por GPU: reposicionar e editar formas de 
vetor complexas pode consumir recursos do sistema, especialmente quando as 
visualizações são exibidas. Por padrão, a unidade de processamento central (CPU) 
do computador é usada para gerar visualizações de vetor, mas agora você pode 
optar por usar a unidade de processamento gráfico (GPU) em vez disso. GPU é um 
processador especializado que acelera consideravelmente a exibição, a edição e a 
manipulação de gráficos. Usar a GPU oferece renderização rápida de visualizações 
de ferramentas, curvas e outros efeitos no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. 
Como as GPUs variam entre máquinas, essas melhorias podem ser mais perceptíveis 
para alguns usuários do que outros.
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Recursos favoritos dos usuários do CorelDRAW® Graphics Suite
Os usuários do CorelDRAW Graphics Suite continuam a aproveitar muitos dos 
recursos a seguir que constituem a base da suíte há muitos anos.

CorelDRAW
Ferramenta Faca: com a ferramenta Faca, você pode dividir objetos vetoriais, texto 
e bitmaps ao longo de linhas retas, à mão livre ou Bézier. Você pode criar um 
espaço entre os objetos divididos ou fazer com que se sobreponham. Também 
existem opções para converter contornos em objetos de curva, que podem ser 
manipulados, ou mantê-los como contornos. Se estiver em dúvida, o CorelDRAW 
poderá eliminar o trabalho de "adivinhação" ao escolher, automaticamente, a opção 
que melhor preserva a aparência do contorno. 

A ferramenta Faca permite que você divida objetos 
vetoriais, texto e bitmaps ao longo de qualquer caminho.

Corel Font Manager: quando o número de fontes no seu sistema se torna mais 
uma complicação do que um benefício, o Corel Font Manager é a solução. Ele 
permite manipular, organizar e explorar as coleções de fontes e tipos facilmente ao 

oferecer as ferramentas para controlar todos os aspectos do fluxo de trabalho de 
tipografia. Se você quiser encontrar fontes para seus projetos, organizar fontes para 
facilitar o acesso ou gerenciar fontes desnecessárias, o Corel Font Manager tem as 
ferramentas de que você precisa. Ele permite acessar as fontes on-line do Centro de 
conteúdo, que pode ser instalado ou baixado para uso posterior. Você pode 
procurar e pesquisar fontes on-line e locais, visualizar conjuntos de glifos de fontes, 
adicionar coleções de fontes personalizadas e muito mais.

Caixa de listagem Fonte: encontrar a fonte correta para o seu projeto é fácil no 
CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT. Ao usar a caixa de listagem Fonte, você pode 
visualizar, filtrar e encontrar a fonte específica necessária rapidamente. Também é 
possível classificar as fontes com base na espessura, na largura, nos scripts 
compatíveis e muito mais. Além disso, qualquer pasta ou coleção de fontes 
adicionada ao Corel Font Manager pode ser acessada a partir da caixa de listagem 
Fonte do CorelDRAW e do Corel PHOTO-PAINT, permitindo que você use, em seus 
desenhos e documentos, fontes que não estão instaladas.

A caixa de listagem Fonte ajuda a encontrar a fonte perfeita com rapidez.SOLO
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Suporte a OpenType para texto asiático: ao trabalhar com texto asiático, você 
pode usar recursos avançados de tipografia OpenType, como larguras, formas, 
medidas verticais, alternativas de glifo kana, alternativas verticais e rotação.

Os usuários podem acessar recursos OpenType avançados para texto asiático.

Sombreamentos com enevoamento de desfocagem gaussiana: no CorelDRAW, 
você pode criar sombreamentos realistas, com bordas enevoadas de aparência 
natural em um instante, graças ao botão Direção do enevoamento da barra de 
propriedades.

É possível ajustar o enevoamento das bordas dos sombreamentos.

Inclinação, rolamento e rotação do stylus: graças ao CorelDRAW Graphics Suite, 
ficou mais fácil tirar o máximo proveito do seu stylus e explorar as possibilidades 
criativas de uma série de fatores de entrada em tempo real. Uma interface de 
usuário intuitiva dá acesso instantâneo a controles relevantes e oferece a opção de 
escolher rapidamente as propriedades do stylus que você deseja utilizar. 
A potente flexibilidade de edição facilita o aperfeiçoamento de tudo o que você 
desenhou com um stylus. Você pode usar a barra de propriedades para ajustar uma 
curva existente com precisão ou usar a ferramenta Forma para ajustar apenas um 
segmento da curva ao arrastar nós, mas ainda mantendo todos os valores de 
inclinação e de rolamento usados quando ela foi criada. Você pode tirar mais 
proveito da ferramenta Borracha ao controlar a largura, o nivelamento e a rotação 
da ponta com o stylus. Você também pode especificar os valores de rolamento e de 
inclinação antes de usar qualquer ferramenta para definir uma ponta de pincel com 
rotação e nivelamento fixos.
O Corel PHOTO-PAINT também oferece suporte versátil a stylus. Você pode 
aproveitar a pressão, o rolamento, a inclinação e a rotação das ferramentas de 
retoque, da ferramenta Efeito, da ferramenta Borracha e de diversas ferramentas de 
pincel. Além disso, você pode aproveitar as configurações de rotação, de 
nivelamento e de alongamento para obter uma variedade ainda maior de 
possibilidades artísticas.

O suporte a fatores de entrada em tempo real permite que você obtenha mais de seu stylus.SOLO
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Suporte para Real-Time Stylus (RTS): você pode usar o seu tablet ou dispositivo 
com caneta eletrônica compatível com RTS para capturar na hora tudo o que lhe 
inspirar. O suporte ao Windows Real-Time Stylus oferece sensibilidade à pressão e 
inclinação realmente ágeis, bem como controle total das pinceladas no CorelDRAW 
e no Corel PHOTO-PAINT. Além disso, como não é necessário instalar nenhum 
driver de stylus, você pode começar a trabalhar imediatamente.

Você pode usar o dispositivo compatível com RTS para controlar as pinceladas.

Interface do usuário fácil de usar com toque: o suporte ao modo Tablet facilita a 
criação de esboços de forma dinâmica e permite realizar ajustes rápidos usando o 
toque ou um stylus. A área de trabalho Toque, ativada quando se alterna para o 
modo Tablet, simplifica a interface do usuário para maximizar o tamanho da janela 
de desenho, exibindo apenas as ferramentas e os comandos que você 
provavelmente usa com mais frequência no campo em um tablet. Todos os outros 
recursos ainda podem ser acessados com alguns toques. E, quando você reconectar 
o teclado, a interface de usuário retornará à configuração de área de trabalho 
padrão. Se preferir trabalhar com uma das áreas de trabalho do desktop quando 

estiver no modo Tablet, você poderá escolher qual configuração da interface do 
usuário funciona melhor para você.

A área de trabalho Toque oferece um ambiente fácil 
ao toque com acesso a todos os itens essenciais.

Suporte para telas UltraHD: profissionais de criação podem visualizar 
confortavelmente o CorelDRAW e o Corel PHOTO-PAINT até mesmo nos monitores 
de mais alta definição disponíveis, incluindo telas UltraHD. Isso permite que você 
edite fotos em sua resolução nativa e veja os detalhes mais sutis na imagem. Além 
disso, com mais pixels disponíveis, você pode abrir várias janelas lado a lado para 
obter um fluxo de trabalho eficiente.

Suporte para vários monitores: o suporte para a mudança de escala da interface 
de usuário por monitor e o suporte a vários monitores permitem que os 
profissionais de design gráfico tirem proveito da nitidez e da fidelidade dos 
monitores e laptops de alta DPI, embora ainda usando monitores de DPI mais baixa 
para maximizar o espaço de design (requer hardware compatível e Windows 8.1 ou SOLO
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posterior). Isso garante que os elementos da interface do usuário sejam 
dimensionados corretamente e apareçam nítidos e legíveis em telas de todas as 
resoluções. Por exemplo, você pode arrastar um documento para fora da janela do 
aplicativo e colocá-lo em uma segunda tela, dedicando um monitor a um desenho 
ou uma imagem e o outro às janelas de encaixe e às barras de ferramentas mais 
usadas.

Importação de áreas de trabalho de versões anteriores: o CorelDRAW Graphics 
Suite 2018 permite reutilizar áreas de trabalho criadas nas versões X6, X7, X8 e 2017 
do CorelDRAW e do Corel PHOTO-PAINT. Você tem a flexibilidade de importar 
alguns elementos da área de trabalho e excluir outros. Você também tem a opção 
de adicioná-los à sua área de trabalho atual ou criar uma configuração de interface 
do usuário totalmente nova.
 

Você pode importar áreas de trabalho que foram criadas nas versões X6, X7, X8 e 2017.

Corel PHOTO-PAINT

Ferramenta Clone de restauração: graças à nova ferramenta Clone de 
restauração, é fácil garantir que os objetos de suas fotos fiquem sempre com a 
melhor aparência possível. Ela remove discretamente manchas e imperfeições 
indesejadas de uma imagem, pintando com texturas por amostra e combinando-a 
com a cor da área que você está retocando. Com alguns cliques, marcas ou 
cicatrizes podem ser reparadas e integradas com perfeição ao resto da foto.

A ferramenta Clone de restauração ajuda você a 
refinar fotos ao pintar com uma textura por amostra. 

Lente Desfocagem gaussiana: o efeito especial Desfocagem gaussiana do Corel 
PHOTO-PAINT está disponível como uma lente, o que permite desfocar as imagens 
sem substituir a imagem original. Quando você cria uma lente, as alterações feitas 
são não destrutivas, por isso, as edições são exibidas na tela por meio da lente em 
vez de aplicadas aos pixels da imagem. A lente é criada como um objeto separado 
em uma camada acima do fundo da imagem, para que seja possível editar a lente e 
a imagem do fundo separadamente, mantendo os dados e a qualidade da imagem 
original.SOLO
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 Você pode desfocar uma imagem sem a substituir.

Ferramenta Máscara de Plano: a ferramenta Máscara de Plano do Corel PHOTO-
PAINT permite que você defina uma área editável enevoada ao longo de linhas 
paralelas. Em combinação com um efeito de desfocagem, essa ferramenta permite 
simular a profundidade de campo, focalizando um objeto específico, enquanto 
desfoca áreas fora da máscara de plano. Para modificar o efeito da máscara de 
plano, mova ou gire as linhas. Você também pode usar modos de máscara com a 
ferramenta Máscara de Plano.

A ferramenta Máscara de Plano permite definir uma 
área editável enevoada ao longo de linhas paralelas.

Enevoamento e transparência interativos de pinceladas: com o Corel PHOTO-
PAINT, você pode usar teclas de modificação para ajustar a transparência e o 
enevoamento de pinceladas de forma interativa. Isso permite aplicar transparência e 
enevoamento instantaneamente e funciona com as ferramentas Borracha, Remoção 
de olhos vermelhos, Clone, Pincel de retoque, Pintura, Efeito, Espalhador de 
imagens, Desfazer pincel e Substituir cor do pincel.

Você pode aplicar transparência e enevoamento de pinceladas de forma interativa.

Efeitos especiais: o Corel PHOTO-PAINT apresenta uma ampla variedade de efeitos 
de câmera, como Desfocagem Bokeh, Colorir, Tonificação Sépia e Máquina do 
Tempo, que ajudam a recriar estilos fotográficos históricos, conferindo aparências 
visuais exclusivas às imagens.

O Corel PHOTO-PAINT oferece efeitos de câmera para 
ajudar você a criar imagens com aparências visuais exclusivas.SOLO
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Em toda a suíte
Interface do usuário totalmente personalizável: o CorelDRAW Graphics Suite 
2018 oferece opções de personalização da interface do usuário que permitem 
adaptar o seu espaço de design para criar um ambiente de trabalho exclusivo. É 
possível dimensionar os ícones até 250% e há uma ampla variedade de cores para o 
fundo do aplicativo.

O CorelDRAW Graphics Suite 2018 oferece opções flexíveis de esquemas de cores 
da área de trabalho. Você pode alterar a cor da área ao redor da página de desenho 
no CorelDRAW ou da imagem no Corel PHOTO-PAINT a fim de configurar o 
ambiente ideal para cada projeto, reduzir o contraste geral da área de trabalho ou 
aumentar a legibilidade dos elementos do design.

Também é possível personalizar a cor das bordas da janela no CorelDRAW e no 
Corel PHOTO-PAINT de acordo com a sua preferência pessoal. Se usar os dois 
aplicativos simultaneamente, você poderá definir cores de borda diferentes para 
cada um, o que lhe permite identificá-los rapidamente ao alternar entre os 
programas. 

Você pode personalizar totalmente o seu espaço de design de acordo com as suas necessidades.

Personalização simples:  a caixa de ferramentas, o espaço da janela de encaixe e 
as barras de propriedades contêm práticos botões Personalizar rapidamente , 
que ajudarão a adaptar a interface para adequá-la ao seu fluxo de trabalho. 
Disponíveis no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT, esses botões oferecem uma 
maneira rápida e prática de adicionar janelas de encaixe à área de trabalho, 
adicionar ou remover ferramentas da caixa de ferramentas e adicionar ou remover 
itens de uma barra de propriedades.
 

Os botões Personalizar rapidamente facilitam e agilizam a personalização da área de trabalho.

Opções para abrir documentos: para que você possa configurar a sua área de trabalho 
da maneira que melhor se adapte ao seu estilo, o CorelDRAW Graphics Suite oferece 
opções para abrir arquivos. É possível ter uma série de documentos visíveis 
simultaneamente em janelas flutuantes. Ou, se quiser se concentrar em um documento de 
cada vez, você poderá abrir os arquivos na exibição padrão com guias.

Site da comunidade de desenvolvedores: com o suporte do site da comunidade 
de desenvolvedores, você pode criar as suas próprias ferramentas de automação. 
Há uma variedade de recursos úteis, incluindo artigos avançados sobre 
programação e exemplos de código, que podem ajudar a automatizar tarefas com 
macros e a criar recursos personalizados. Se tiver dúvidas, você poderá recorrer a 
um fórum da comunidade, à base de conhecimento ou à página de perguntas 
frequentes. Para obter informações, visite www.community.coreldraw.com/sdk.SOLO
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