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Design 

Logo de início, você tem acesso a belos temas 

widescreen que podem ser facilmente modificados para 

coincidir com o seu estilo.  Cada tema vem com muitas 

variações de cores que você pode misturar e adaptar. 

Novos recursos, como Mesclar Formas e um Conta-

gotas compatível com a cor, abrem novas 

possibilidades para os seus designs. 

Alinhe layouts, fotos e diagramas com perfeição e em 

questão de segundos com as guias de alinhamento e 

as guias inteligentes. 

 



Impressione 

O Modo de Exibição do Apresentador foi melhorado e tem novas ferramentas para 

manter você no controle. O novo recurso Extensão Automática aplica instantaneamente 

as configurações corretas ao seu caso, assim, você pode se concentrar mais no que está 

falando do que no que está exibindo. 

 

• Zoom de slide: ajuda a audiência a se concentrar nas suas ideias.  Basta clicar para 

ampliar e reduzir um determinado diagrama, gráfico ou elemento gráfico. 

 

• Navegador de slides: um recurso que habilita o usuário a fazer uma busca visual e 

navegar para outros slides, sem sair do modo de exibição Apresentação de Slides.  A 

audiência vê apenas o slide que você está apresentando. 

 



Trabalhe em conjunto 

Edite simultaneamente com outras pessoas 

localizadas em outros computadores e melhore 

as conversas com o recurso aprimorado de 

comentário.  

O compartilhamento online é simples. Mesmo 

que a audiência não tenha o PowerPoint, basta 

usar o recurso Apresentar Online para projetar 

a apresentação no navegador dos usuários. 

Trabalhe simultaneamente com outras pessoas 

de outros locais, esteja você usando o 

PowerPoint na área de trabalho ou o 

PowerPoint Web App. 



PowerPoint 2013 

Crie intuitivamente belas apresentações, 

compartilhe e trabalhe facilmente com 

outras pessoas e obtenha um desempenho 

profissional usando ferramentas avançadas 

de apresentação. 

Saiba mais no PowerPoint Getting Started Center 

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1046
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1046

