
TextMaker 2018 

Seu novo processador de texto para todas as ocasiões 

 
O TextMaker 2018 é rápido, poderoso e compatível. 

Tão bom quanto um programa de processamento de texto deveria ser. 

 

Compatível com o Word. 

Uma linha reta é o caminho mais rápido. 

DOCX é o novo formato de arquivo padrão do TextMaker 2018. 

Esqueça importações e exportações irritantes: você pode abrir documentos criados com o 
TextMaker no Microsoft Word, diretamente e sem conversão. 

Isto é o verdadeiro intercâmbio de documentos sem falhas! 

Com o TextMaker 2018, você também pode editar arquivos DOC e RTF sem problemas, 
assim como criar PDFs de alta-qualidade e e-books a partir de seus documentos. 

 
 
 
 



 
O aplicativo universal 

 

O faz-tudo para utilização em casa, a nível acadêmico ou 

empresarial 

O TextMaker 2018 permite obter os resultados desejados com rapidez e eficácia. 

• A correspondência diária é tratada rapidamente no TextMaker 2018. Economizadores de 
tempo práticos como o livro de endereços para criar cartas individuais, mala direta, rótulos 
e envelopes. 

• Crie folhetos atraentes, convites e pôsteres em um instante, utilizando as 
funcionalidades sofisticadas de editoração eletrônica do TextMaker: seu modo de objeto 
único, guias de objeto inteligentes, molduras de objeto e páginas mestras. 

• O TextMaker 2018 também oferece um extenso conjunto de ferramentas para trabalho 
científico, como notas de rodapé e notas finais, bibliografias, referências cruzadas, 
legendas de imagens, assim como índices, índices remissivos e índice de ilustrações. 

• Você pode navegar com rapidez através de textos extensos com a barra lateral 
confortável e estruturá-los com a visualização de estrutura de tópicos. 

 
 
 
 



 
Ferramentas de idioma para profissionais 

 

Preciso e eloquente: com o TextMaker nunca lhe faltarão 

palavras. 

O verificador ortográfico incluído encontra erros ortográficos em mais de 75 idiomas, 
no momento em que os escreve. 

Graças ao contador de palavras em tempo real, você saberá sempre o tamanho exato 
dos seus documentos, o que é ótimo se você tiver que ficar dentro de determinados 
limites. 

O dicionário de sinônimos integrado ajuda a encontrar as palavras certas e 
a hifenização automática divide palavras em 33 idiomas. 

O SoftMaker Office Professional 2018 traz dicionários Berlitz para um trabalho fácil em 
vários idiomas. 

 
 
 

https://www.softmaker.com/pt/dicionarios


 
Um jogador de equipe 

 

O TextMaker 2018 está preparado para o trabalho em 

equipe. 

Trabalha em documentos com outros colegas? O TextMaker 2018 controla todas as 
alterações que são feitas em um documento. Mais tarde você pode aceitar ou rejeitar 
essas alterações, quer trabalhe com o TextMaker ou com o Word. 

Do mesmo modo, você pode inserir comentários que aparecem, tal como no Word, em 
balões na margem direita. 

 
 
 
 
 
 



 
Desenhe com eficiência 

 

Tremendas opções de desenho 

O TextMaker desperta a sua criatividade! Você pode inserir gráficos, desenhos, molduras 
de texto, etc., livremente no documento, utilizando o modo de objeto. Você não só pode 
recortar imagens diretamente no TextMaker 2018, como também lhes pode dar um pouco 
mais de vida, através de vários efeitos como sombras suaves, efeitos de espelhamento, 
rotação 3D ou molduras de fotografia. 

Com páginas mestras, você pode colocar marcas d'água ou objetos gráficos que 
aparecerão em todos os objetos do seu documento. A funcionalidade de TextArt permite 
criar slogans vistosos rapidamente. 

 




