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Introdução ao CorelDRAW® Graphics Suite X6

O CorelDRAW® Graphics Suite X6 é uma solução 
confiável e completa para a criação de comunicações 
visuais para qualquer meio. Quer você seja um 
designer amador ou experiente, o fluxo de trabalho 
intuitivo e o ambiente rico em conteúdo ajudarão 
você a expressar a sua criatividade de forma 
eficiente. Você pode começar calmamente, aprender 
rapidamente e criar com confiança.

Trabalhe com mais rapidez e eficiência

Desenvolvido nativamente para processadores de 
64 bits, o CorelDRAW Graphics Suite X6 continua 
a oferecer suporte a processadores de 32 bits. A 
suíte fornece ferramentas robustas de ilustração 
vetorial, layout de página, edição de fotos, 
rastreamento, gráficos para Web e criação de 
sites que ajudam você a trabalhar com mais 
rapidez e eficiência. O fluxo de trabalho refinado 
do Corel® CONNECT™ X6 facilita a aquisição de 
conteúdo e a organização dos seus projetos. É 
também o seu ponto de entrada para uma ampla 
biblioteca de conteúdo personalizável, que 
ajudará você a economizar tempo, dando vida 
aos seus conceitos em qualquer tela.

Com o Corel® Website Creator™ X6 e suas dezenas 
de modelos e Site Styles®, você pode desenvolver, 
criar e manter uma presença na Web facilmente, 
sem ter que aprender a codificar. Além disso, o 
CorelDRAW® X6 fornece quatro novas ferramentas 
de forma (Mancha, Espiralado, Atrair e Repelir) que 
expandem as suas possibilidades criativas ao refinar 
objetos, e a janela de encaixe Propriedades do 
objeto economizará tempo ao revelar 
dinamicamente apenas opções de formatação 
disponíveis para o objeto selecionado no momento.

O Corel® PHOTO-PAINT™ X6 introduz o Smart 
Carver™, uma nova ferramenta que faz um 
trabalho rápido de redimensionar fotos ou 
remover áreas indesejadas. Além disso, as novas 
opções Criar máscara de aparagem e Modo de 
mesclagem Passagem permitem aplicar efeitos ou 
lentes a grupos de objetos, sem modificar os 
objetos individuais dentro do grupo.

Crie layouts com facilidade

Com o CorelDRAW X6, você criará layouts com 
facilidade graças às ferramentas robustas de 
ilustração vetorial, aos comportamentos melho-
rados da Camada principal e ao novo suporte para 
OpenType® avançado, que ajudará a produzir uma 
tipografia elegante. Além disso, o suporte 
aprimorado a scripts complexos facilita o trabalho 
com textos em idiomas estrangeiros, para que 
você crie layouts que repercutam e atraiam o 
interesse do público, onde quer que residam.

Agora você pode adicionar numeração de página 
instantaneamente em vários formatos e estilos de 
letras. As novas linhas-guia de alinhamento 
temporárias economizarão tempo durante o 
posicionamento de objetos na página. Além 
disso, o novo comando Inserir texto de 
placeholder e a funcionalidade de molduras 
interativas tornam mais rápido e fácil criar 
maquetes das suas ideias de design, o que é 
especialmente útil para fornecer aos clientes uma 
variedade de opções.

Crie com estilo e criatividade

O CorelDRAW Graphics Suite X6 também fornece 
vários recursos que ajudam você a criar com estilo 
e criatividade. Um mecanismo reformulado de 
estilos, a nova janela de encaixe Estilos de 
objetos, a nova funcionalidade Estilos de cor e a 
introdução da harmonização de cores permitem 
que você se concentre na criação de designs 
expressivos e cativantes.

O CorelDRAW Graphics Suite X6 também 
apresenta compatibilidade com formatos de 
arquivo líderes do mercado, com suporte 
avançado para Adobe® Illustrator®, Adobe® 
Photoshop®, Adobe® Acrobat® e Microsoft® 
Publisher, para que você possa trocar arquivos com 
clientes e colegas de forma segura. Além disso, um 
manual atualizado e visualmente sofisticado está 
incluído para enriquecer a experiência tanto de 
usuários novos como experientes.
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Perfis de cliente

Profissionais de design gráfico

Os profissionais de design gráfico que trabalham 
nos setores de publicidade e de impressão 
passam grande parte do tempo criando e 
editando gráficos, trabalhando com texto e 
retocando fotos. Com recursos que economizam 
tempo, como tabelas de layout interativas, 
formatação de texto em tempo real e camadas 
independentes de página, o CorelDRAW Graphics 
Suite X6 oferece ferramentas inovadoras de 
design que otimizam o fluxo de trabalho.

Outros profissionais de design gráfico se 
concentram principalmente na criação de sinais, 
serigrafia e gravação. Esses usuários 
frequentemente adaptam e combinam conteúdo 
como designs gráficos, logotipos digitalizados, 
imagens de clipart e fontes. Com eficientes 
recursos de edição de imagem, fontes 
especializadas, conteúdo de alta qualidade e 
software de rastreamento que transforma 
bitmaps em gráficos vetoriais editáveis, o 
CorelDRAW Graphics Suite X6 oferece uma 
solução completa, versátil e acessível. 

Os profissionais criativos se concentram 
principalmente em design gráfico para impressão 
e para a Web. Além de suas intuitivas ferramentas 
de design e de layout de página, o CorelDRAW 
Graphics Suite X6 apresenta compatibilidade líder 
no mercado com os formatos de arquivo mais 
usados. A suíte também oferece vários recursos 
desenvolvidos especificamente para a criação de 
gráficos para a Web, como a nova visualização 
Pixels, suporte a valores de cores hexadecimais 
e muito mais.

Usuários ocasionais do design gráfico

Para empresários e empresas de pequeno ou 
médio porte interessadas em criar material de 
marketing e de comunicação internamente, o 
CorelDRAW Graphics Suite X6 oferece eficientes 
ferramentas de layout de página e de texto que 
garantem resultados com aparência profissional. 
Autodidatas em design gráfico, esses usuários 
ocasionais podem recorrer, com segurança, ao 
CorelDRAW Graphics Suite X6 para modificar 
designs existentes, retocar fotos e criar anúncios, 
folhetos e outros materiais de marketing.

Os usuários de médias e grandes empresas 
valorizam a capacidade de trabalhar com mais 
de 100 formatos de arquivo, bem como de criar 
projetos profissionais ricos em ilustrações 
gráficas, desde apresentações de vendas até 
gráficos para a Web. Eles também gastam 
bastante tempo trabalhando com designs 
existentes e retocando fotos para usar nos seus 
materiais de marketing e de comunicação. 

Amadores 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. Com uma ampla coleção de 
ferramentas de aprendizagem, o CorelDRAW 
Graphics Suite X6 facilita a criação de resultados 
impressionantes, sem a necessidade de 
treinamento intensivo em software gráfico.
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O que está incluído?

Aplicativos
• CorelDRAW® X6: este aplicativo intuitivo de 

layout de página e ilustração vetorial atende às 
demandas de profissionais e de amadores de 
design gráfico no movimentado ambiente dos 
dias de hoje.

• Corel® PHOTO-PAINT™ X6: este aplicativo pro-
fissional de edição de imagem permite que você 
retoque e aprimore fotos de forma fácil e rápida.

• Corel® PowerTRACE™ X6: este utilitário 
permite converter, com rapidez e facilidade, 
bitmaps em gráficos vetoriais editáveis.

• Corel® Website Creator™ X61: este aplicativo 
oferece uma maneira rápida e fácil de 
desenvolver, criar e gerenciar sites.

• Corel CAPTURE™ X6: este utilitário de captura 
de tela com um único clique permite capturar 
imagens da tela do computador.

• Corel® CONNECT™ X6: este navegador de tela 
cheia permite examinar, detalhadamente, o 
conteúdo digital da suíte e pesquisar em seu 
computador ou rede local para encontrar, 
rapidamente, o complemento perfeito para um 
design. Totalmente integrado, ele também está 
disponível como uma janela de encaixe no 
CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT.

• PhotoZoom Pro 2: este plug-in permite 
ampliar imagens digitais e exportá-las do Corel 
PHOTO-PAINT X6.

Aplicativos de suporte
• Assistente de código de barras: este assis-

tente permite gerar códigos de barras em uma 
ampla variedade de formatos padrão no setor.

• Assistente frente e verso: este assistente 
ajuda a otimizar o trabalho para impressão de 
documentos frente e verso.

• Bitstream® Font Navigator®: este premiado 
gerenciador de fontes para o sistema 
operacional Windows® ajuda a gerenciar, 
encontrar, instalar e visualizar fontes.

Conteúdo
• 10.000 imagens e cliparts de alta qualidade

• 1.000 fotos digitais profissionais de alta 
resolução totalmente novas

• 1.000 fontes OpenType®, incluindo fontes 
especiais como Helvetica® 

• 2.000 modelos de veículos

• 350 modelos criados por profissionais

• 800 molduras e padrões

Documentação
• Um Manual atualizado e visualmente sofisticado 

apresenta a área de trabalho de cada aplicativo e 
inclui dicas e técnicas para usuários de todos os 
níveis de habilidade, tutoriais avançados e dicas 
de vários especialistas do setor.

• Cartão de referência rápida.

• Arquivos de Ajuda

Treinamento
• Mais de 2 horas de vídeos de treinamento em 

DVD e no canal da Corel no YouTube™ 

Requisitos mínimos de sistema
• Windows® 7 (edições de 32 bits e 64 bits), 

Windows Vista® (edições de 32 bits e 64 bits) ou 
Windows® XP (32 bits), com os service packs mais 
recentes instalados 

• Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 ou AMD 
Opteron™

• 1 GB de RAM

• 1 GB de espaço no disco rígido para instalação 
sem conteúdo

• Monitor com resolução de 1.024 x 768 ou 
melhor (768 x 1.024 em um Tablet PC)

• Unidade de DVD para instalação por disco

• Mouse ou mesa digitalizadora

• Microsoft® Internet Explorer® 7 ou superior

1. É necessária uma conta Corel.com para baixar o 
aplicativo.
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Principais recursos novos e aprimorados

O CorelDRAW Graphics Suite X6 é um software 
confiável de ilustração e design. Seu ambiente 
intuitivo e repleto de conteúdo se ajusta 
perfeitamente ao seu fluxo de trabalho para 
ajudá-lo a expressar suas ideias criativas de forma 
convincente. Você pode começar imediatamente, 
aprender enquanto trabalha e criar designs com 
confiança para qualquer mídia.

Trabalhe com mais rapidez e eficiência

Desde organizar ativos de projetos e acessar 
a vasta biblioteca de conteúdo da suíte, até 
identificar as opções de formatação disponíveis 
e remover áreas indesejadas de fotos mais 
rapidamente, o CorelDRAW Graphics Suite X6 
oferece várias inovações no fluxo de trabalho que 
ajudam você a ser mais eficiente e produtivo.

Novo! Suporte nativo a 64 bits: ainda que a 
suíte tenha sido desenvolvida nativamente para 
processadores de 64 bits, ela continua a oferecer 
suporte a processadores de 32 bits. Os usuários 
de processadores de 64 bits agora podem 
trabalhar mais rápido do que nunca com arquivos 
grandes no CorelDRAW e com imagens grandes 
no Corel PHOTO-PAINT.

Aprimorado! Suporte a processadores de 
vários núcleos: o CorelDRAW Graphics Suite X6 
foi otimizado para os processadores de vários 
núcleos mais recentes. O maior suporte permite 
que você continue a trabalhar enquanto a suíte 
executa tarefas que consomem muitos recursos 
em segundo plano. O resultado é um desempenho 
rápido e responsivo, o que significa menos espera 
quando você exporta arquivos, imprime vários 
documentos ou copia e cola objetos grandes.

Novo! Várias bandejas no Corel® CONNECT™: 
o Corel CONNECT agora permite que você trabalhe 
com várias bandejas simultaneamente, o que 
proporciona uma maior flexibilidade para organizar 
ativos de vários projetos. As bandejas ajudam a 
reunir conteúdo de várias pastas ou fontes on-line e 
são compartilhadas entre o CorelDRAW, o Corel 
PHOTO-PAINT e o Corel CONNECT.

Com a capacidade de mantar várias bandejas, você 
pode usar bandejas separadas para tipos diferentes 
de conteúdo. Por exemplo, você pode estar 
trabalhando em um projeto que requer fotos, 
gráficos vetoriais e ícones de bitmap. Ao manter 
esses tipos de conteúdo em bandejas separadas, 
você pode organizar ativos de projetos para uma 
descoberta eficiente. Como uma conveniência 
adicional, você pode abrir arquivos de qualquer 
bandeja para obter uma visualização em tamanho 
real. Você também pode renomear bandejas ou 
alterar a pasta padrão na qual as bandejas são salvas.

Você pode manter várias bandejas abertas 
no Corel CONNECT X6.

Novo! Recurso de pesquisa do Corel® 
CONNECT™: a nova barra de ferramentas de pes-
quisa do Corel CONNECT permite que você extraia 
imagens instantaneamente do site de um cliente. 
Além de pesquisar o iStockphoto®, o Fotolia e o 
Flickr®, agora basta digitar um endereço da Web na 
caixa Pesquisar e o Corel CONNECT reunirá, imedia-
tamente, todas as imagens definidas com um iden-
tificador <img> HTML do site. Isso agiliza e facilita 
o aproveitamento dos ativos de conteúdo das fontes 
on-line. Você também pode digitar termos de 
pesquisa ou um caminho de pasta para que o Corel 
CONNECT explore o seu computador, a rede ou 
outros recursos on-line em busca de conteúdo.

Novo! Entalhador inteligente: o Corel 
PHOTO-PAINT X6 inclui o novo Entalhador 
inteligente, que facilita a remoção de áreas 
indesejadas de uma foto e ajusta, simultaneamente, 
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a proporção da foto. Por exemplo, você pode querer 
definir uma área de uma foto que gostaria de 
manter ou remover, como uma pessoa na foto. O 
versátil pincel Remoção de objeto permite que você 
opte por pintar a área da foto que deseja preservar 
ou a área que deseja remover.

Você também pode usar o Entalhador inteligente 
para alterar a proporção da foto sem distorcer nada 
nela. Por exemplo, se quiser redimensionar uma 
foto para a imprimir em um determinado tamanho, 
você poderá imprimir os objetos e as pessoas da 
foto e depois usar as predefinições do Entalhador 
inteligente para contrair ou expandir o fundo da 
foto vertical ou horizontalmente.

O novo Entalhador inteligente facilita a remoção de áreas 
indesejadas de uma foto e o ajuste da proporção da foto.

Novo! Ferramentas de forma: o CorelDRAW 
X6 apresenta quatro ferramentas adicionais de 
forma que fornecem novas opções criativas para 
refinar os seus objetos vetoriais. A nova ferramenta 
Mancha permite que você dê forma a um objeto 
ao puxar extensões ou ao fazer recuos por todo o 
seu contorno. O tamanho da ponta do pincel e a 
configuração Pressão permitem controlar a 
intensidade do efeito e você pode escolher entre 
curvas suaves ou curvas com cantos pontiagudos. 
Como alternativa, você pode usar a pressão da 
caneta digital para determinar a intensidade do 
efeito de mancha.

A nova ferramenta Espiralado permite aplicar 
efeitos de espiralado aos objetos. O tamanho da 
ponta do pincel permite que você determine o 
tamanho dos espiralados e a configuração Taxa 
permite que controle a velocidade do efeito. Você 
também pode escolher um espiralado no sentido 
horário ou anti-horário.

Além disso, você pode usar as novas ferramentas 
Atrair e Repelir para modelar curvas ao atrair nós 
ou afastá-los de outros nós próximos. Para 
controlar o efeito de forma, você pode variar o 
tamanho da ponta do pincel e a velocidade com 
que os nós são atraídos ou repelidos.

As novas ferramentas de forma fornecem opções 
criativas para refinar os objetos vetoriais; por exemplo, 

manchar um objeto (parte superior esquerda), 
adicionar um efeito espiralado (parte superior direita), 
usar a ferramenta Atrair (parte inferior direita) e usar a 

ferramenta Repelir (parte inferior esquerda).

Experimente
Usar o Entalhador inteligente

1 No Corel PHOTO-PAINT X6, abra uma foto que 
contém uma área que você deseja remover, e 
clique em Imagem  Entalhador inteligente.

2 Na área Remoção de objeto, clique no botão 

Remover .

3 Na janela de visualização, pinte as áreas da 
imagem que você deseja remover.
Para um controle preciso, você pode usar a 
caixa Tamanho da ponta para ajustar o 
tamanho da ponta do pincel.

4 Na área Entalhamento inteligente, clique no bo-
tão Contrair automaticamente na horizon-

tal  ou Contrair automaticamente na 

vertical  para dimensionar a imagem e 
remover, simultaneamente, a área coberta pela 
sobreposição vermelha. 

5 Clique em OK.
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Novo! Ferramenta Seleção à mão livre: 
esta nova ferramenta ajuda a economizar tempo 
ao proporcionar um controle maior sobre a 
seleção e a transformação de um objeto. Útil 
especialmente para selecionar objetos curvos e 
formas não-lineares, a ferramenta Seleção à mão 
livre permite que você arraste uma marca de 
seleção à mão livre em torno dos objetos ou das 
formas que deseja selecionar.

Novo! Criar máscara de aparagem: com 
o Corel PHOTO-PAINT X6, você pode ajustar as 
propriedades de um grupo de objetos de tal 
forma que não sejam destrutivas para objetos 
individuais do grupo. Por exemplo, você pode 
ajustar os níveis de transparência do grupo todo 
sem alterar os pixels dos objetos individuais.

A nova opção Criar máscara de aparagem oferece um 
maior controle na aplicação de efeitos a grupos de 

objetos.

Novo! Desenvolvimento integrado para 
a Web: a área de trabalho do Corel Website 
Creator X6 suporta uma ampla variedade das mais 
recentes tecnologias de desenvolvimento para a 
Web, como feeds RSS, CSS, XHTML, PHP, ASP.NET, 
ColdFusion® e JSP. Você pode tirar proveito de um 
ambiente de design WYSIWYG que oferece a 
simplicidade de assistentes, juntamente com 
inspetores CSS e objetos HTML avançados.

Novo! Designs da Web de arrastar e soltar: 
o Corel Website Creator X6 oferece o recurso de 
design de arrastar e soltar. Você pode colocar 
imagens, texto ou outros elementos de página 
exatamente onde quiser.

Novo! Modo de mesclagem Passagem: 
o Corel PHOTO-PAINT X6 apresenta o novo modo 
de mesclagem Passagem, que você pode aplicar a 
grupos e, assim, obter mais controle ao aplicar uma 
lente ou um efeito. Por exemplo, se você ligar o 
modo de mesclagem Passagem, a lente ou o efeito 
será aplicado a todos os objetos, inclusive àqueles 
nas camadas abaixo do grupo.

Novo e aprimorado! Conteúdo: o Corel 
CONNECT refinado fornece acesso rápido e fácil a 
todo o conteúdo do CorelDRAW Graphics Suite X6 
e, ao mesmo tempo, ajuda você a adquirir 
conteúdo adicional de fornecedores on-line. Mil 
fotos inteiramente novas de alta resolução com 
qualidade profissional estão incluídas.

Experimente
Usar a ferramenta Mancha

1 No CorelDRAW X6, crie um objeto de qualquer 
tipo.

Por exemplo, escolha a ferramenta Elipse  
para criar um forma circular.

2 Clique na ferramenta Mancha .

3 Para ajustar o raio da ponta do pincel, digite 
um valor na caixa Raio da ponta na barra de 
propriedades.

4 Na barra de propriedades, clique no botão 

Suavizar mancha  ou Manchar 

significativo .
A diferença entre uma mancha suave e uma 
mancha significativa só é perceptível com 
valores mais altos de pressão. 

5 Para ajustar a quantidade de mancha, digite 
um valor na caixa Pressão na barra de 
propriedades.

6 Clique dentro do objeto, perto da sua borda e 
arraste para fora.
Para manchar o lado externo do objeto, clique 
fora dele, perto da sua borda, e arraste para 
fora.
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O Corel CONNECT ajuda você a acessar a vasta 
biblioteca de conteúdo da suíte.

Novo e aprimorado! Janela de encaixe 
Propriedades do objeto: no CorelDRAW X6, 
a janela de encaixe Propriedades do objeto 
reformulada agora apresenta apenas opções 
e propriedades de formatação específicas do 
objeto. Ao agrupar todas as configurações de 
objeto em um só lugar, essa janela de encaixe que 
economiza tempo ajuda você a ajustar os seus 
designs mais rápido do que nunca. 

Por exemplo, se você criar um retângulo, a janela 
de encaixe Propriedades do objeto apresentará, 
automaticamente, opções de formatação de 
contorno, preenchimento e canto, assim como as 
propriedades do retângulo. Caso você crie uma 
moldura de texto, a janela de encaixe exibirá, 
instantaneamente, as opções de formatação de 
caractere, parágrafo e moldura, assim como as 
propriedades da moldura de texto.

A janela de encaixe Propriedades do objeto 
reformulada agrupa todas as configurações de objeto 

em um só lugar.

Novo e aprimorado! Suporte para Adobe® 
CS e Microsoft® Publisher: o suporte aprimorado 
à importação e à exportação de arquivos do Adobe® 
Illustrator®, do Adobe® Photoshop® e do Microsoft® 
Publisher, bem como o suporte à importação de 
arquivos do Adobe® Acrobat®, garantem que você 
possa trocar arquivos com colegas e clientes.

O suporte avançado a arquivos do Adobe Creative 
Suite, do Adobe Acrobat e do Microsoft Publisher 
facilita a troca de arquivos com colegas e clientes.

Aprimorado! Suporte a plug-ins Adobe®: 
o CorelDRAW Graphics Suite X6 agora oferece suporte 
a plug-ins de 32 e de 64 bits para Adobe Photoshop.

Aprimorado! Janela de encaixe Dicas: 
a janela de encaixe Dicas agora inclui uma guia 
Vídeos, que fornece uma coleção de vídeos 
instrutivos que cobrem uma ampla variedade de 
tópicos, desde criar formas básicas e transformações 
básicas de objetos até aplicar transparências e 
contornos interativos. Essa útil janela de encaixe de 
aprendizagem aparece no CorelDRAW e no Corel 
PHOTO-PAINT e fornece informações contextuais 
sobre a ferramenta selecionada. Com isso, fica mais 
fácil para os novos usuários aprender como usar as 
ferramentas da caixa de ferramentas.

A janela de encaixe Dicas fornece informações sobre 
como utilizar a ferramenta selecionada no momento.
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Crie layouts com facilidade

Com a funcionalidade Camada principal nova e 
aprimorada, novas linhas-guia de alinhamento 
temporárias, novo suporte a OpenType avançado 
e suporte aprimorado a scripts complexos para 
trabalhar com textos em idiomas estrangeiros, o 
CorelDRAW Graphics Suite X6 torna mais fácil do 
que nunca preparar o layout do seu projeto.

Novo! Suporte avançado a OpenType®: com 
o CorelDRAW Graphics Suite X6, o mecanismo 
remodelado de texto permite que você tire mais 
proveito dos recursos de tipografia OpenType® 
avançada, como alternativas de estilo e de contexto, 
frações, ligaturas, ordinais, ornamentos, versaletes, 
caracteres ornamentados e muito mais. As fontes 
OpenType são baseadas em Unicode, o que as torna 
ideais para trabalho de design multiplataforma, e os 
conjuntos estendidos de caracteres oferecem um 
excelente suporte a idiomas.

Acessíveis na janela de encaixe Propriedades do 
objeto, os recursos OpenType permitem a escolha de 
aparências alternativas para caracteres individuais, ou 
glifos, de acordo com as suas preferências de estilo, 
desde que a fonte suporte OpenType avançado. Por 
exemplo, você pode aplicar um número, uma fração 
ou um glifo de ligatura diferente para dar um 
determinado visual ao seu texto. Além disso, com o 
recurso OpenType interativo, o CorelDRAW X6 sugere 
recursos OpenType qualificados que você pode 
aplicar ao seu texto.

O suporte para OpenType avançado oferece acesso a 
aparências alternativas para os caracteres selecionados.

Novo! Linhas-guia de alinhamento: com o 
CorelDRAW X6, as novas Linhas-guia de alinhamento 
ajudam a posicionar objetos mais rapidamente, 
sugerindo, de forma instantânea, alinhamentos para 
o trabalho artístico existente na página. Essas linhas-
guia temporárias aparecem quando você cria, 
redimensiona ou move objetos em relação ao centro 
ou às bordas de outros objetos próximos. As linhas-
guia de alinhamento conectam os centros e as 
bordas dos objetos interativamente e você também 
pode optar por exibir linhas-guia de alinhamento das 
bordas de um objeto para o centro de outro.

Você pode modificar as configurações padrão das 
linhas-guia de alinhamento de acordo com as suas 
necessidades. Por exemplo, se estiver trabalhando 
com um grupo de objetos, você poderá exibir 
linhas-guia de alinhamento para objetos individuais 
do grupo ou para a delimitação do grupo como 
um todo. Além disso, você pode especificar 
margens para as linhas-guia de alinhamento, a fim 
de ajudar a alinhar objetos a uma distância 
definida. Você também pode optar por exibir as 
linhas-guia de alinhamento seguindo apenas as 
margens ou seguindo as bordas reais do objeto.

As novas linhas-guia de alinhamento aparecem à 
medida que você move um objeto, ajudando a 

posicionar os objetos mais rapidamente.

Experimente
Usar as novas linhas-guia de alinhamento

1 No CorelDRAW X6, clique em Exibir  Linhas-
guia de alinhamento.

2 Crie um objeto de qualquer tipo.
Por exemplo, escolha a ferramenta Retângulo 

 para criar um retângulo.

3 Mova o objeto pela página e observe a linha-
guia de alinhamento aparecer.
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Novo! Molduras interativas: o CorelDRAW X6 
fornece molduras interativas para ajudar a gerar 
maquetes de ideias de design de forma eficiente. 
A nova funcionalidade de molduras de texto e 
recipientes vazios do PowerClip permite preencher os 
designs com molduras de texto e recipientes do 
PowerClip de placeholder, o que facilita a 
visualização do layout antes da finalização dos 
componentes individuais do conteúdo. 

Com o CorelDRAW X6, agora você também pode 
arrastar um conteúdo sobre um recipiente do 
PowerClip e, depois, escolher se deseja adicionar 
o conteúdo ao recipiente ou substituir qualquer 
conteúdo existente no recipiente. Os recipientes 
do PowerClip agora também oferecem a opção de 
centralizar o conteúdo no recipiente ou dimensioná-
lo para ajustá-lo proporcionalmente ao recipiente. 
Além disso, agora você pode criar molduras de texto 
facilmente a partir de qualquer objeto de curva 
fechado e, depois, editar a moldura para que 
assuma qualquer forma imaginável. 

O recurso de recipiente vazio do PowerClip ajuda você 
a visualizar um layout antes de adicionar conteúdo.

Novo! Suporte a scripts complexos: com o 
CorelDRAW X6, o suporte aprimorado a scripts 
complexos incorporado ao mecanismo de texto 
reformulado garante composições adequadas aos 
glifos usados por idiomas da Ásia e do Oriente Médio.

O suporte a scripts complexos garante que os glifos 
multilíngue apareçam corretamente nos documentos.

Novo! Numeração de página: com o 
CorelDRAW X6, o novo comando Inserir número 
de página ajuda você a adicionar números de 
página instantaneamente a todas as páginas de 
um documento, começando em uma página 
específica ou em um determinado número. Essa 
flexibilidade é ideal para trabalhar com vários 
arquivos do CorelDRAW que, no fim, se tornarão 
uma única publicação.

Você pode escolher formatos alfabéticos, numéricos 
ou romanos e pode exibir os números de página 
com letras minúsculas ou maiúsculas. Você também 
pode inserir um número de página em um texto 
artístico ou de parágrafo existente.

Novo! Texto de placeholder: com o 
CorelDRAW X6, o novo comando Inserir texto de 
placeholder permite que você clique com o botão 

Experimente
Usar molduras interativas

1 No CorelDRAW X6, crie um objeto que você 
queira usar como um recipiente do PowerClip.
Por exemplo, escolha a ferramenta Polígono 

 para criar um recipiente de polígono.

2 Clique com o botão direito do mouse no 
objeto, escolha Tipo de quadro e clique em 
Criar recipiente vazio do PowerClip.

3 Para adicionar conteúdo, basta arrastar um 
objeto até o recipiente.
O recipiente ficará realçado quando o objeto 
for colocado sobre ele.

4 Solte o objeto no recipiente, liberando o botão 
do mouse.

Experimente
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direito do mouse em qualquer moldura de texto 
e a preencha imediatamente com texto de 
placeholder. Com isso, fica mais fácil avaliar a 
aparência do documento antes de finalizar o 
conteúdo.

Por questões de conveniência e flexibilidade, 
você também pode usar texto de placeholder 
personalizado em qualquer idioma suportado 
pelo CorelDRAW. Basta criar um arquivo RTF 
contendo o texto que você deseja usar, salvá-lo 
na pasta padrão de texto de placeholder e o 
CorelDRAW X6 usará esse texto sempre que você 
acionar o comando Inserir texto de placeholder. 
Para obter mais informações sobre como criar um 
arquivo de texto de placeholder personalizado, 
consulte a Ajuda on-line.

Você pode adicionar um texto de placeholder 
instantaneamente para visualizar os layouts antes de 

finalizar o conteúdo.

Novo e aprimorado! Camadas principais: 
com o CorelDRAW X6, as novas camadas 
principais aprimoradas de páginas pares, de 
páginas ímpares e de todas as páginas facilitam 
a criação de designs específicos da página para 
documentos de várias páginas. Agora ficou 
simples incorporar cabeçalhos, rodapés e 
números de página específicos da página, o que é 
particularmente útil para criar panfletos de várias 
páginas, bem como brochuras de 16 e de 32 
páginas. Por exemplo, você pode querer que o 
design do cabeçalho de páginas pares seja 
diferente do que aparece em páginas ímpares.

Layouts de página do CorelDRAW X6 com camadas 
principais diferentes para páginas pares e ímpares.

Experimente
Inserir texto de placeholder

1 No CorelDRAW X6, clique na ferramenta Texto 

.

2 Arraste na janela de desenho para dimensionar 
a moldura de texto.

3 Clique com o botão direito do mouse na moldura 
de texto e escolha Inserir texto de placeholder.

SOLO NETWORK (11) 4062-6971 (21) 4062-6971 (31) 4062-6971 (41) 4062-6971 (48) 4062-6971 (51) 4062-6971 (61) 4062-6971

SO
LO

 N
ETW

O
R

K



Visão geral do produto [ 15 ]

Crie com estilo e criatividade

Com o seu mecanismo de estilos incrivelmente 
aprimorado, a nova janela de encaixe Estilos de 
objetos, a nova implementação Estilos de cor, a 
nova funcionalidade Harmonização de cores e as 
molduras de imagem prontas para conteúdo, o 
CorelDRAW Graphics Suite X6 ajuda você a se 
concentrar em expressar a sua criatividade e o seu 
estilo exclusivos nos seus designs.

Novo! Mecanismo e janela de encaixe 
Estilos: o mecanismo de estilos completamente 
reformulado apresenta uma nova janela de 
encaixe Estilos de objetos que simplifica a criação, 
a aplicação e o gerenciamento de estilos. Um 
estilo é um conjunto de propriedades que 
controla a aparência de objetos em um 
documento. O CorelDRAW X6 também apresenta 
novos conjuntos de estilos, que são grupos de 
estilos que facilitam uma formatação consistente 
em vários objetos, produzem versões iterativas e 
aplicam formatação com velocidade e 
consistência.

Você pode usar conjuntos de estilos para modificar, 
rapidamente, objetos que compartilham atributos de 

formatação.

Você pode criar e aplicar estilos e conjuntos de 
estilos a objetos gráficos, textos artísticos e de 
parágrafo, objetos de legenda e de dimensão e 
objetos criados com ferramentas Mídia artística. 
Por exemplo, você pode definir um estilo de 

contorno ao especificar atributos como espessura, 
cor e tipo de linha do contorno. Para objetos de 
texto, você pode definir um estilo de caractere ao 
especificar o tipo da fonte, o estilo e o tamanho 
da fonte, a cor do texto, a cor de fundo, a posição 
dos caracteres, maiúsculas ou minúsculas e muito 
mais. 

Com conjuntos de estilos, você pode combinar 
vários estilos, o que lhe permite combinar 
propriedades de tipos diferentes de estilos ao 
mesmo tempo. Por exemplo, você pode usar um 
conjunto de estilos para definir as propriedades de 
preenchimento e de contorno de um objeto 
gráfico, ou pode definir estilos de caractere e de 
parágrafo para configurar a aparência do texto de 
parágrafo. Isso agiliza e facilita o ajuste posterior 
dessas propriedades, o que é especialmente 
conveniente para criar design iterativos.

Você também pode criar estilos secundários ou 
conjuntos de estilos secundários que retêm 
algumas, mas não todas as propriedades do estilo 
principal ou do conjunto de estilos principais. Isso 
é bastante útil em documentos longos. Por 
exemplo, você pode atribuir um estilo principal de 
caractere a títulos e um estilo secundário de 
caractere a subtítulos.

Novo! Estilos de cor: a nova janela de encaixe 
Estilos de cor permite adicionar as cores utilizadas 
em um documento como estilos de cor, o que 
torna mais fácil do que nunca implementar uma 
mudança de cor em todo o projeto. Para criar um 
estilo de cor a partir de um objeto, basta arrastar o 
objeto para a janela de encaixe Estilos de cor. Caso 
aplique esse estilo de cor a outros objetos, você 
poderá alterar a cor rapidamente e fazer com que 
ela seja aplicada instantaneamente a todos os 
objetos vinculados a ela.

Além disso, você pode quebrar o vínculo entre 
um objeto e seu estilo de cor a qualquer 
momento, para que possa editar o objeto 
independentemente. Além disso, você também 
pode converter estilos de cor em diferentes 
modos de cor ou em cores exatas, para preparar 
um documento para impressão de produção.
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A nova janela de encaixe Estilos de cor facilita o 
gerenciamento das cores usadas em um documento.

Novo! Harmonização de cores: a nova funcio-
nalidade Harmonização de cores permite agrupar os 
estilos de cor de um documento, para que você 
possa produzir designs iterativos de forma rápida e 
fácil com esquemas variados de cores. Ao combinar 
dois ou mais estilos de cor em uma harmonização, 
você vincula as cores em um relacionamento 
baseado em matiz. Isso permite modificá-las 
coletivamente, alterando a composição de cores do 
trabalho artístico em uma única etapa, para preparar, 
rapidamente, uma variedade de esquemas 
alternativos de cores. Você também pode editar os 
estilos de cor individuais em uma harmonização.

Além disso, você também pode criar um tipo especial 
de harmonização de cores chamado gradiente, que 
consiste em um estilo de cor principal e alguns tons 
variados dessa cor. Quando você altera a cor princi-
pal, as cores de gradiente se ajustam automati-
camente para o mesmo nível de alteração da cor 
principal. Isso é especialmente útil na produção de 
múltiplas variações de cores do mesmo design.

A harmonização de cores facilita a alteração das 
combinações de cores.

Experimente
Criar um estilo de cor

1 No CorelDRAW X6, pressione Ctrl + F6 para 
abrir a janela de encaixe Estilos de cor.

2 Crie um objeto e o preencha com cor.

3 Na janela de encaixe Estilos de cor, clique no 

botão Novo estilo de cor  e escolha Novo 
baseado no selecionado.

4 Na caixa de diálogo Criar estilos de cor, ative 
uma das opções a seguir na área Criar estilos 
de cor de:
• Preenchimento de objeto – cria um 

estilo de cor com base na cor do 
preenchimento do objeto.

• Contorno de objeto – cria um estilo de 
cor com base na cor do contorno do objeto.

• Contorno e preenchimento – cria estilos 
de cor com base nas cores do 
preenchimento e do contorno do objeto.

5 Clique em OK.
A novo estilo de cor aparece como uma 
amostra na janela de encaixe Estilos de cor.

Você também pode criar um novo estilo de cor 
simplesmente arrastando qualquer objeto para 
a parte superior da janela de encaixe Estilos de 
cor.

Experimente
Criar uma harmonização de cores

1 Na janela de encaixe Estilos de cor, clique no 

botão Nova harmonização de cores  e 
escolha Nova harmonização de cores.
Um ícone de pasta para a harmonização de 
cores aparece na parte inferior da área cinza.

2 Arraste qualquer amostra de cor ou amostra de 
estilo de cor para a pasta de harmonização. 
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Aprimorado! Sites interativos: com uma 
coleção de widgets AJAX (Asynchronous JavaScript® 
And XML), o Corel Website Creator X6 facilita a 
criação de sites com interatividade dinâmica do 
usuário. Você pode adicionar elementos de página 
personalizáveis instantaneamente, como sanfonas, 
painéis com guias e painéis de alternância, o que 
proporciona uma experiência mais interativa aos 
visitantes do site.

Aprimorado! Timeline Editor (Editor de 
linha de tempo): o Corel Website Creator X6 
fornece um editor de linha de tempo que ajuda a 
dar vida ao conteúdo estático dos sites, como 
texto, fotos, gráficos e vídeo. Você pode facilmente 
criar animações sofisticadas usando o ambiente já 
conhecido de edição com o recurso de arrastar-e-
soltar.
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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.

Corel® PowerTRACE™: este utilitário permite 
converter bitmaps em imagens vetoriais editáveis 
e escaláveis, de forma rápida e precisa, o que é 
especialmente útil para designs baseados em 
trabalhos artísticos existentes. O PowerTRACE 
gera uma paleta de cores, que permite que você 
edite, mescle ou exclua, instantaneamente, cores 
específicas usadas pelo trabalho artístico original.

Você pode usar o PowerTRACE para converter bitmaps 
em vetores.

Lab de recorte: este utilitário intuitivo simplifica 
o processo de recortar áreas específicas de uma 
imagem de forma precisa. Por exemplo, você 
pode desejar remover o fundo de uma imagem.

Lab de ajuste de imagem: este recurso 
proporciona uma tremenda economia de tempo e 
facilita a correção de problemas comuns de equilíbrio 
de cores e de tons em uma única caixa de diálogo.

Você pode economizar tempo ao corrigir imagens 
com o Lab de ajuste de imagem.

Ajustar texto ao caminho: o CorelDRAW e o 
Corel PHOTO-PAINT permitem adicionar texto ao 
longo do caminho de um objeto aberto (uma linha, 
por exemplo) ou de um objeto fechado (um círculo, 
por exemplo). Você pode facilmente ajustar a 
posição do texto em relação ao caminho.

Objetos do PowerClip: você pode criar objetos 
do PowerClip ao posicionar bitmaps e objetos 
vetoriais, como fotos, dentro de um objeto 
recipiente. O recipiente pode ser qualquer objeto, 
por exemplo, texto artístico ou um retângulo. 
Quando você coloca em um recipiente um objeto 
que é maior do que o recipiente, o objeto, 
denominado conteúdo, é cortado para se ajustar 
à forma do recipiente.

CorelDRAW® ConceptShare™: você pode com-
partilhar os seus projetos de design facilmente com 
participantes convidados para marcação e revisão.

Ferramenta Preenchimento interativo: você 
pode adicionar preenchimentos uniforme, linear, ra-
dial, cônico, quadrado, padrão de duas cores, padrão 
totalmente colorido, bitmap, textura e PostScript 
com a ferramenta Preenchimento interativo.

A ferramenta Preenchimento interativo ajuda a aplicar 
preenchimentos de bitmap (linha superior), com 

gradiente (linha inferior) e de duas cores.
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Ferramenta Preenchimento de malha: você 
pode criar efeitos exclusivos ao preencher um objeto 
com um preenchimento de malha. Por exemplo, 
você pode criar transições de cores suaves em qual-
quer direção, sem precisar criar misturas ou contor-
nos. A ferramenta Preenchimento de malha permite 
especificar os pontos de interseção da grade, bem 
como o número de colunas e fileiras da grade.

Ferramenta Preenchimento inteligente: 
esta ferramenta prática detecta as bordas de uma 
área e cria um caminho fechado para que a área 
possa ser preenchida. Com a ferramenta 
Preenchimento inteligente, você pode preencher 
praticamente tudo. Por exemplo, se você desenhar 
uma linha à mão livre que se cruza para criar loops, 
a ferramenta Preenchimento inteligente detectará 
as bordas dos loops e os preencherá.

A ferramenta Preenchimento inteligente ajuda a 
preencher áreas fechadas.

Ferramentas de dimensionamento: o 
CorelDRAW inclui várias ferramentas de dimensio-
namento que facilitam o detalhamento de medidas 
precisas no seu design. Por exemplo, linhas de 
dimensão podem ser usadas para exibir o tamanho 
de objetos ou a distância ou o ângulo entre objetos.  
Você pode escolher ferramentas de dimensão angu-
lar, paralela, horizontal, vertical ou de segmento.

Paleta de documentos: quando você iniciar 
um novo documento do CorelDRAW, uma paleta 
de cores personalizada será criada automatica-
mente. A paleta será salva com o arquivo, o que 
proporcionará acesso rápido às cores específicas 
do projeto no futuro.

Área de trabalho do Adobe® Illustrator®: 
o CorelDRAW inclui uma área de trabalho do 
Adobe Illustrator, o que facilita para os novos 
usuários aprender a usar o CorelDRAW em um 
ambiente já conhecido.

Área de trabalho do Adobe® Photoshop®: 
o Corel PHOTO-PAINT inclui uma área de trabalho 
do Adobe Photoshop, o que facilita para os novos 
usuários aprender a usar o PHOTO-PAINT em um 
ambiente já conhecido.

Escala de desenho: a escala de desenho é 
especialmente útil para desenhos técnicos ou 
arquitetônicos que exigem precisão e exatidão. 
O CorelDRAW permite escolher uma escala de 
desenho predefinida ou personalizada para que 
as distâncias em um documento sejam 
proporcionais às distâncias do mundo real. Por 
exemplo, é possível especificar que 1 cm no 
desenho corresponda a um metro no mundo real.

Janela de encaixe Filete/Vieira/Chanfro: esta 
janela de encaixe facilita a modelagem dos cantos de 
objetos curvos. O filete produz cantos arredondados, 
a vieira arredonda e inverte os cantos para criar uma 
reentrância e o chanfro corta em ângulo o canto, 
para que fique com aparência plana.

Você pode usar o recurso de filete, vieira ou chanfro nos 
cantos dos objetos.

Ferramenta Contorno: esta ferramenta ajuda a 
criar efeitos 3D interessantes e contornos recortá-
veis e enviá-los para dispositivos como plotadoras, 
máquinas de gravação e cortadoras de vinil. Ao 
contornar um objeto, você adiciona formas con-
cêntricas com espaçamento uniforme que avançam 
para dentro ou para fora das bordas do objeto.

A ferramenta Contorno ajuda a criar efeitos 3D.
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Ferramenta Sombreamento: você pode criar 
sombreamentos que simulam a luz incidindo em 
um objeto de uma perspectiva plana, da direita, 
da esquerda, da parte inferior ou da parte supe-
rior. Você também pode ajustar, facilmente, atri-
butos do sombreamento, como cor, opacidade, 
nível de dissolução, ângulo e enevoamento.

Janela de encaixe Configurações da prova 
de cor: esta janela de encaixe ajuda a preparar 
o trabalho artístico de forma eficiente para vários 
dispositivos de saída. Nessa janela de encaixe, 
você pode salvar predefinições, escolher em uma 
lista de dispositivos de saída para visualizar a 
saída, exportar provas digitais para aprovação do 
cliente e gerar provas impressas.

Você pode preparar o seu trabalho artístico para vários 
dispositivos de saída com a janela de encaixe 

Configurações da prova de cor.

Mídia artística: A ferramenta Mídia artística 
oferece acesso às ferramentas Pincel, Espalhador, 
Caligráfico e Pressão. Com cada uma dessas 
ferramentas, você pode criar linhas sensíveis à 
pressão com espessura variável.

Transparência: com o CorelDRAW e o PHOTO-
PAINT, você pode criar efeitos interessantes ao 
aplicar transparência a um objeto, para que todos 
os objetos embaixo dele fiquem parcialmente 
visíveis.
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6
Imagem criada por

Katarzyna Kobylkiewicz
Polônia
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Resumo dos recursos novos e aprimorados

Veja abaixo uma lista dos recursos novos e 
aprimorados oferecidos pelo CorelDRAW 
Graphics Suite X6.

Trabalhe com mais rapidez e eficiência
• Trabalhe mais rápido do que nunca com 

arquivos grandes no CorelDRAW e com 
imagens grandes no Corel PHOTO-PAINT 
graças ao suporte nativo para 
processadores de 64 bits.

• Exporte arquivos, imprima vários documentos 
ou copie e cole objetos grandes sem demora, 
graças ao maior suporte para os 
processadores de vários núcleos mais 
recentes.

• Tire proveito de uma maior flexibilidade ao 
organizar ativos para vários projetos, 
trabalhando com várias bandejas 
simultaneamente no Corel CONNECT X6.

• Extraia imagens instantaneamente do site de 
um cliente com a nova barra de 
ferramentas de pesquisa do Corel 
CONNECT.

• Remova áreas indesejadas facilmente de uma 
foto e ajuste a proporção da foto 
simultaneamente com o novo Entalhador 
inteligente do Corel PHOTO-PAINT X6.

• Explore novas possibilidades criativas para 
refinar objetos vetoriais com as novas 
ferramentas Mancha, Espiralado, Atrair e 
Repelir.

• Economize tempo e obtenha mais controle ao 
selecionar objetos com a nova ferramenta 
Seleção à mão livre, que permite que você 
arraste uma marca de seleção à mão livre em 
torno dos objetos ou das formas que deseja 
selecionar.

• Aplique uma máscara de aparagem a um 
grupo de objetos, sem modificar os objetos 
individuais do grupo com a nova opção Criar 
máscara de aparagem do Corel PHOTO-
PAINT X6.

• Obtenha um controle ainda maior ao aplicar 
uma lente ou um efeito a um grupo de objetos 
com o novo Modo de mesclagem 
Passagem do Corel PHOTO-PAINT X6.

• Tire proveito de um ambiente WYSIWYG de 
desenvolvimento integrado para a Web 
com o novo Corel Website Creator X6.

• Crie páginas da Web rapidamente com o 
recurso simples de arrastar e soltar que 
permite colocar texto, imagens e outros 
elementos exatamente no lugar desejado.

• Use o Corel CONNECT refinado para adquirir 
conteúdo de fornecedores on-line e para 
acessar, de forma fácil e rápida, todo o 
conteúdo do CorelDRAW Graphics Suite X6, que 
inclui cliparts, fotos, molduras e muito mais.

• Ajuste os seus designs mais rápido do que 
nunca ao usar a janela de encaixe 
Propriedades do objeto, que apresenta 
apenas opções e propriedades de formatação 
específicas do objeto.

• Troque arquivos de forma segura com colegas 
e clientes graças ao suporte aprimorado à 
importação e à exportação para Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop e Microsoft 
Publisher, além do suporte à importação 
para o Adobe Acrobat.

Crie layouts com facilidade
• Use o mecanismo de texto remodelado 

para tirar maior proveito dos recursos 
avançados de tipografia OpenType®, 
como alternativas de estilo e de contexto, 
frações, ligaturas, ordinais, ornamentos, 
versaletes, caracteres ornamentados e muito 
mais.

• Posicione objetos mais rapidamente com as 
novas Linhas-guia de alinhamento, que 
aparecem instantaneamente e sugerem 
possíveis alinhamentos para o trabalho artístico 
existente na página.
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• Visualize o seu design antes de finalizar os 
componentes individuais de conteúdo ao 
preencher objetos do PowerClip com 
molduras de texto e de gráfico de 
placeholder.

• Clique com o botão direito do mouse em 
qualquer moldura de texto e a preencha 
imediatamente com texto de placeholder ao 
usar o novo comando Inserir texto de 
placeholder.

• Desfrute de composições adequadas aos glifos 
usados por idiomas da Ásia e do Oriente Médio 
graças ao novo suporte a scripts 
complexos incorporado ao mecanismo de 
texto reformulado. 

• Adicione números de página (alfabéticos, 
numéricos ou romanos) instantaneamente a 
todas as páginas de um documento, 
começando em uma página específica ou em 
um determinado número, com o novo 
comando Inserir número de página.

• Tire proveito das novas e aprimoradas 
camadas principais de páginas pares, de 
páginas ímpares e de todas as páginas 
para criar designs específicos da página para 
documentos de várias páginas de uma forma 
mais fácil do que nunca.

Crie com estilo e criatividade
• Crie estilos de contorno, preenchimento, 

caractere e parágrafo facilmente com a nova 
janela de encaixe Estilos.

• Use os novos Conjuntos de estilos para 
criar grupos de estilos, que você pode editar 
posteriormente uma única vez e aplicar as 
alterações instantaneamente a todo o projeto.

• Implemente mudanças de cores em todo o 
projeto mais fácil do que nunca com a nova 
janela de encaixe Estilos de cor para 
adicionar as cores usadas em um documento 
como estilos.

• Produza designs iterativos de maneira rápida e 
fácil com esquemas variados de cores ao usar a 
nova funcionalidade Harmonização de 
cores, que permite agrupar os recursos de 
cores de um documento.

• Adicione elementos personalizáveis de site 
instantaneamente para adicionar 
interatividade dinâmica do usuário aos 
seus design da Web.

• Dê vida ao conteúdo estático dos sites, como 
texto, fotos, gráficos e quadros de vídeo com o 
novo Timeline Editor (Editor de linha de 
tempo) do Corel Website Creator X6.
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Sobre a Corel

A Corel é uma das principais empresas de software do mundo, com mais de 100 milhões de usuários 
ativos em mais de 75 países. Desenvolvemos software que ajuda as pessoas a expressar suas ideias e 
compartilhar suas histórias de maneiras mais interessantes, criativas e persuasivas. Ao longo dos anos, 
ficamos conhecidos por oferecer produtos confiáveis e inovadores que são fáceis de aprender e usar, 
ajudando as pessoas a atingir novos níveis de produtividade. O reconhecimento do setor ocorreu na 
forma de centenas de prêmios por inovação, design e valor agregado na área de software. 

Nosso portfólio de produtos premiados inclui algumas das marcas de software mais populares e 
mais amplamente reconhecidas do mundo, entre elas CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, 
Corel DESIGNER® Technical Suite, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, 
Corel® WordPerfect® Office e WinZip®. Nossa sede mundial é em Ottawa, Canadá, e os principais 
escritórios estão localizados nos EUA, Reino Unido, Alemanha, China, Taiwan e Japão.

Copyright © 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.

Visão geral do produto CorelDRAW® Graphics Suite X6

Protegido pelas patentes norte-americanas 5652880, 5347620, 5767860, 6195100, 6385336, 6552725, 6657739, 6731309, 
6825859, 6633305. Patentes pendentes.

As especificações de produto, os preços, as embalagens, o suporte técnico e as informações (“especificações”) referem-se 
exclusivamente à versão em inglês para venda. As especificações para todas as outras versões (inclusive versões em outros 
idiomas) estão sujeitas a variações.

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. VOCÊ 
ASSUME TODO O RISCO REFERENTE AOS RESULTADOS DO USO DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS. A COREL NÃO SE 
RESPONSABILIZA PERANTE VOCÊ OU NENHUMA OUTRA PESSOA OU ENTIDADE 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 ACUMULADA MÁXIMA PERANTE VOCÊ NÃO DEVERÁ 
EXCEDER O VALOR PAGO POR VOCÊ PARA COMPRAR O MATERIAL. 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.

Corel, o logotipo Corel, CAPTURE, CONNECT, CorelDRAW, Corel DESIGNER, Corel PHOTO-PAINT, CorelTUTOR, PaintShop Pro, 
Painter, PowerTRACE, VideoStudio, Website Creator, WinZip, WinDVD e WordPerfect são marcas comerciais ou marcas 
registradas da Corel Corporation e/ou de suas subsidiárias no Canadá, nos EUA e/ou em outros países.

Outros logotipos e nomes de produtos, fontes e empresas podem ser marcas comerciais ou registradas de suas respectivas 
empresas.
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Contato com a mídia (Brasil):

Via News Comunicação 
Sibelle Freitas 
(55-11) 3865-9990 
sibelle.freitas@vianews.com.br

 

Corel UK Limited
Sapphire Court
Bell Street
Maidenhead
Berkshire SL6 1BU
Reino Unido

Corel Corporation
1600 Carling Ave.
Ottawa, ON
Canadá K1Z 8R7

Corel TW Corp.
7F No. 399, Rueiguang Rd,
Neihu District, Taipei City
114, Taiwan
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