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PREPARANDO SEU
ARQUIVO EM COREL DRAW

1 - Definindo o tamanho
    é muito importante que saiba o tamanho em que você quer imprimir seu arquivo. Você pode defini-lo na hora em que fizer um novo 

projeto (FIG. 1), ou depois, com o projeto já aberto (fig. 2). O corel também oferece tamanho de papéis padrões (a4, A3, Carta, ofício) (fig. 3)
Também é muito importante saber que, para impressão, o sistema de cores precisa ser em cmyk, pois a maioria das impressoras 

trabalham com esse sistema (FALAREMOS MAIS SOBRE ELE NO PRÓXIMO TÓPICO).

FIG. 1
Tamanhos padrões de folhas
(A4, A4, Carta, ofício, etc...)

LARGURA do arquivo
unidade de medida

(MM, CM, M, POL.)
Altura do arquivo

RESOLUÇÃO DO ARQUIVO: 300DPI

SISTEMA DE CORES: CMYK

FIG. 2 FIG. 3

2 - PADRÃO (SISTEMA) DE CORES - CMYK
    O padrão de cores cmyk (CIAN, MAGENTA, YELLOW E BLACK) é o padrão utilizado pelas impressoras para reproduzir as 

cores vistas em seu monitor, que utiliza o padrão rgb (RED, GREEN E BLUE). No Padrão cmyk, as 4 cores são misturadas e 
formam a cor desejada. As impressoras, utilizam o padrão cmyk, por isso é sempre muito importante utilizar o padrão 
cmyk nos seus arquivos, garantindo uma fidelidade maiores nas cores.

OBS: AS CORES PODEM VARIAR DE TOM, não sendo sempre 100% fiéis ao monitor.
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PREPARANDO SEU
ARQUIVO EM COREL DRAW

3 - resolução - 300 dpi
    Muita gente confunde pixels (px) com pontos por polegada (dpi), duas medidas que afetam a resolução das imagens.
Para começar, pixel é uma unidade bruta que equivale ao dado mínimo da imagem, independentemente do meio em que ela está; é uma 

unidade puramente virtual. Já dpi é a relação entre os pontos que a imagem contém e a área concreta que eles ocuparão quando a imagem 
for impressa ou mostrada na tela; em outras palavras, dpi é a medida espacial da densidade de pontos.

Arquivos que serão exibidos somente em tela, podem ter resolução de 72 DPI, agora arquivos que serão impressos, precisam ter uma 
resolução de 300 dpi, garantindo dessa forma que fique com bastante pontos e tenha uma boa definição na impressão.

abaixo um exemplo de arquivos impressos com 72 dpi e com 300 dpi:

3.1 - identificando quantos dpi tem a imagem
podemos identificar de 2 formas, pelo corel draw, ou pelo windows.
Pelo COREL DRAW, basta que selecionemos a imagem desejada e ele nos dá a informação na barra de status, localizada abaixo da tela
como nas figuras abaixo:

imagem com 300 dpi imagem com 72 dpi
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O Windows também nos dá a opção de verificarmos quantos dpi tem a imagem, abaixo imagens que explicam como podemos ver essa 
informação: basta clicar com o botão direito do mouse na imagem desejada e ir na opção propriedades, em seguida, clique na aba detalhes 
e abaixe a barra de rolagem até achar as opções resolução horizontal e resolução vertical.

4 - Convertendo em curvas
a conversão das fontes em curvas é necessária pois nem sempre temos instalada em nossos computadores a fonte utilizada no seu 

arquivo, dessa forma, para que não ocorra mudanças nas fontes (que geralmente descaracterizam totalmente a arte), pedimos que 
convertam todas as fontes utilizadas no seu arquivo em curvas, mantendo o aspecto desejado.

o processo é bastante simples, basta que clique com o botão direito do mouse sobre o escrito e vá na opção converter em curvas.
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5 - EXPORTAR EM PDF
exportar um arquivo para PDF do corel Draw, é muito simples, fácil e rápido. Basta ir em ARQUIVO, e em seguida publicar em pdf e 

escolha o local onde o arquivo será salvo.

6 - COLETAR PARA SAÍDA
existe uma opção que é muito útil para nos enviar seu arquivo em corel DRAW sem que aconteçam erros nos arquivo. clique em arquivo, 

em seguida em coletar para saída. uma janela será aberta, escolha a opção coletar automaticamente todos os arquivos associados ao 
documento (Recomendado) e clique em aVançar.

Após clicar em avançar, será aberta mais uma janela, escolha as 2 opções (incluir pdf e incluir cdr). dependendo da versão do seu 
corel draw, as informações apresentadas no incluir cdr podem mudar, mas opte sempre por deixar a versão 17, e clique em avançar.
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na janela seguinte, você será perguntado se deseja incluir as fontes utilizadas no documento, selecione a opção incluir fontes do 
documento e lista de fontes, repare que na janela abaixo, aparecem as fontes utilizadas no seu arquivo. após isso, clique em avançar para 
ir à próxima janela. 

nessa etapa o corel draw nos pergunta se queremos incluir o perfil de cor, basta clicar em incluir perfis de cores e em seguida, 
clicar em avançar. 

estamos na última etapa do processo. nessa janela escolha o lugar em que seus arquivos serão salvos (importante: escolha uma 
pasta, pois serão salvos vários arquivos, evitando, dessa forma, que seja feita bagunça e faltem arquivos na hora de enviar).

dEPOIS DESSA ETAPA, O COREL DRAW IRÁ SALVAR TODOS OS ARQUIVO NUMA PASTA. prONTO! NOE ENVIE TODOS OS ARQUIVO SALVOS NESSA PASTA.
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7 - cONSIDERAÇÕES FINAIS
SEMPRE QUE ENVIAR SEUS ARQUIVOS ATRAVÉS DO E-MAIL, NÃO SE ESQUEÇA DE NOS INFORMAR A QUANTIDADE DESEJADA, O TIPO DE PAPEL, O FORMATO 

(TAMANHO) QUE SEU MATERIAL DEVE SER IMPRESSO, E SEMPRE NOS ENVIE UM TELEFONE PARA CONTATO, DESSA FORMA CASO TENHAMOS ALGUM TIPO DE 
PROBLEMA NA HORA DA IMPRESSÃO DE SEU MATERIAL, CONSEGUIMOS AGILIZAR A RESOLUÇÃO DO MESMO.

 tODOS OS E-MAILS QUE NÃO INFORMAREMA QUANTIDADE, PAPEL E FORMATO, NÃO SERÃO IMPRESSOS.
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PREPARANDO SEU
ARQUIVO EM PHOTOSHOP

1 - Definindo o tamanho
    é muito importante que saiba o tamanho em que você quer imprimir seu arquivo. Você pode defini-lo na hora em que fizer um novo 

projeto (FIG. 1). O PHOTOSHOP também oferece tamanho de papéis padrões (a4, A3, Carta, ofício).
Também é muito importante saber que, para impressão, o sistema de cores precisa ser em cmyk, pois a maioria das impressoras 

trabalham com esse sistema (FALAREMOS MAIS SOBRE ELE NO PRÓXIMO TÓPICO).
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Tamanhos padrões de folhas
(A4, A4, Carta, ofício, etc...)

largura do arquivo
ALTura do arquivo
resolução do arquivo (300DPI)
SISTEMA DE CORES (CMYK)

    NOTA: DIFERENTE DO CORELDRAW, NO PHOTOSHOP, DEPOIS QUE COMEÇAMOS UM PROJETO, não é mais possível alterar a resolução e tamanhos 
sem que perca a resolução do mesmo, portanto, é muito importante começar o projeto no tamanho desejado, com a resolução correta (300 
DPI) e com o sistema de cor em cmyk.

2 - PADRÃO (SISTEMA) DE CORES - CMYK
    O padrão de cores cmyk (CIAN, MAGENTA, YELLOW E BLACK) é o padrão utilizado pelas impressoras para reproduzir as 

cores vistas em seu monitor, que utiliza o padrão rgb (RED, GREEN E BLUE). No Padrão cmyk, as 4 cores são misturadas e 
formam a cor desejada. As impressoras, utilizam o padrão cmyk, por isso é sempre muito importante utilizar o padrão 
cmyk nos seus arquivos, garantindo uma fidelidade maiores nas cores.

OBS: AS CORES PODEM VARIAR DE TOM, não sendo sempre 100% fiéis ao monitor.



3 - resolução - 300 dpi
    Muita gente confunde pixels (px) com pontos por polegada (dpi), duas medidas que afetam a resolução das imagens.
Para começar, pixel é uma unidade bruta que equivale ao dado mínimo da imagem, independentemente do meio em que ela está; é uma 

unidade puramente virtual. Já dpi é a relação entre os pontos que a imagem contém e a área concreta que eles ocuparão quando a imagem 
for impressa ou mostrada na tela; em outras palavras, dpi é a medida espacial da densidade de pontos.

Arquivos que serão exibidos somente em tela, podem ter resolução de 72 DPI, agora arquivos que serão impressos, precisam ter uma 
resolução de 300 dpi, garantindo dessa forma que fique com bastante pontos e tenha uma boa definição na impressão.

abaixo um exemplo de arquivos impressos com 72 dpi e com 300 dpi:

3.1 - identificando quantos dpi tem a imagem
podemos identificar de 2 formas, pelo PHOTOSHOP, ou pelo windows.
Pelo PHOTOSHOP, precisamos abrir a imagem no programa e utilizar o atalho do teclado crtl+alt+i (windows) ou comand+alt+i (MAC), 

ou simplesmente clicando em imagem e depois em tamanho da imagem.

imagem com 300 dpi imagem com 72 dpi
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O Windows também nos dá a opção de verificarmos quantos dpi tem a imagem, abaixo imagens que explicam como podemos ver essa 
informação: basta clicar com o botão direito do mouse na imagem desejada e ir na opção propriedades, em seguida, clique na aba detalhes 
e abaixe a barra de rolagem até achar as opções resolução horizontal e resolução vertical.
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4 - EXPORTAR EM PDF
exportar um arquivo para PDF do PHOTOSHOP, é muito simples, fácil e rápido. Basta ir em ARQUIVO, e em seguida SALVAR COMO e escolha a 

Opção pdf, em seguida escolha o local em que o arquivo será salvo.

5 - OBSERVAÇÕES
NO PHOTOSHOP, não é necessário converter as fontes em curvas, pois ou exportaremos como jpeg, ou pdf, portanto não temos essa 

necessidade.

6 - cONSIDERAÇÕES FINAIS
SEMPRE QUE ENVIAR SEUS ARQUIVOS ATRAVÉS DO E-MAIL, NÃO SE ESQUEÇA DE NOS INFORMAR A QUANTIDADE DESEJADA, O TIPO DE PAPEL, O FORMATO 

(TAMANHO) QUE SEU MATERIAL DEVE SER IMPRESSO, E SEMPRE NOS ENVIE UM TELEFONE PARA CONTATO, DESSA FORMA CASO TENHAMOS ALGUM TIPO DE 
PROBLEMA NA HORA DA IMPRESSÃO DE SEU MATERIAL, CONSEGUIMOS AGILIZAR A RESOLUÇÃO DO MESMO.

 tODOS OS E-MAILS QUE NÃO INFORMAREMA QUANTIDADE, PAPEL E FORMATO, NÃO SERÃO IMPRESSOS.



PREPARANDO SEU
ARQUIVO EM POWER POINT

1 - Definindo o tamanho
    é muito importante que saiba o tamanho em que você quer imprimir seu arquivo. Você DEVE defini-lo na hora em que fizer um novo 

projeto. A iMAGEM ABAIXO MOSTRA COMO FAZER ESSE PROCESSO (UTILIZAMOS O POWEPOINT 2010, MAS ESSAS OPÇÕES SERVEM PARA QUALQUER VERSÃO.
é IMPORTANTE RESSALTAR QUE, CASO UTILIZE IMAGENS EM SEU PROJETO, A MESMA DEVERÁ ESTAR EM ALTA RESOLUÇÃO (300DPI).

1 - CLIQUE NA ABA ‘DESIGN’;
2 - CLIQUE NA OPÇÃO ‘CONFIGURAR PÁGINA’;
3 - DEFINA O TAMANHO (EM CM), DA LARGURA E ALTURA DA SUA IMPRESSÃO;
4 - DEFINA A ORIENTAÇÃO DA IMPRESSÃO (RETRATO OU PAISAGEM);
5 - APÓS REALIZAR AS CONFIGURAÇÕES, CLIQUE EM OK.
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PREPARANDO SEU
ARQUIVO EM POWER POINT

2 - EXPORTANTO EM PDF
    PARA UMA IMPRESSÃO SEGURA, RECOMENDAMOS QUE NOS ENVIE O SEU ARQUIVO EM PDF, DESSA FORMA NÃO TEMOS RISCO DE PERDER FORMATAÇÕES e 

NEM FONTES. TODO O PROCESSO É MUITO SIMPLES:

1 - CLIQUE NA ABA ‘ARQUIVO’;
2 - CLIQUE NA OPÇÃO ‘SALVAR COMO PDF’;
3 - ESCOLHA O LOCAL ONDE SERÁ SALVO, O NOME DO ARQUIVO E CLIQUE EM ‘SALVAR’;
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