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1. Introdução
O Canva é uma ferramenta online de criação de designs personalizados de modo simples, fácil e
rápido. Acessível a todos, a ferramenta disponibiliza um grande número de layouts que podem ser
utilizados na criação. Você pode selecionar figuras, formas, ícones, imagens, fundos e frames em um
banco de imagens, como também inserir textos com diferentes fontes juntamente com outras
pessoas. Para ter acesso ao recurso, acesse o seguinte endereço: https://www.canva.com/pt_br/ .

2. Criando uma conta


Acesse o endereço do Canva fornecido previamente e escolha uma opção de registro.



Na tela seguinte, serão exibidas duas opções de registro. A primeira possibilita registrar-se
utilizando sua conta do Google. Para tanto, clique no local indicado na imagem abaixo e selecione a
conta para realizar o cadastro.



Para registrar-se com seu e-mail, preencha os campos solicitados com o seu nome e sobrenome,
sua conta de e-mail e uma senha desejada.



Ao concluir o registro, informe sua ocupação para que a ferramenta selecione as melhores opções
de templates para o seu perfil.



Em seguida, você será redirecionado a uma tela com a opção de convidar membros para colaborar
na edição/criação do seu design. Para isso, use uma das opções de convite: “Enviar convites
gratuitos à equipe” ou “Convidar contatos do Gmail”.



Caso você não deseje convidar membros para compartilhar seu trabalho, clique em “Não convidar
membros da equipe”.



O próximo passo é escolher o que se deseja criar. Para isso, selecione a opção que mais se adequa
ao seu objetivo. Neste aplicativo há várias opções para criação de design.

3. Criando um Infográfico


Nesse tutorial, focaremos na criação de um infográfico personalizado. Para tanto, clique em Mais
tipos de design.



Em seguida, na tela inicial da ferramenta, role a página até a seção “Marketing” e clique em
Infográfico.



Você será redirecionado para a seguinte página para conhecer as possibilidades de edição.

Nessa tela, você poderá escolher entre editar um modelo sem formatação (template em branco) ou
editar um modelo disponibilizado pela plataforma em Templates.


No canto superior esquerdo da tela você encontrará as seguintes opções de edição: Templates,
Elementos, Texto, Fundo, Uploads, Pastas e Aplicativos.



Na opção Templates você poderá escolher entre uma variedade de modelos de designs prédefinidos para editar. Para isso, procure o modelo que mais se adequa ao seu objetivo e clique
sobre ele.



Em Elementos você poderá inserir imagens, grades, quadros, formas, linhas, ícones e gráficos. Para
isso, basta clicar na opção desejada e, então, posicionar e redimensionar conforme desejar.



Na opção Texto, você poderá inserir caixas de texto para títulos, subtítulos e pequenos textos. Além
disso, a ferramenta também disponibiliza caixas de texto personalizadas com diferentes fontes.



Em Fundo você poderá colorir o plano de fundo do seu infográfico ou escolher um fundo
personalizado disponibilizado pela ferramenta. Para tanto, basta clicar na opção desejada.



Na opção Uploads, você poderá importar imagens do seu próprio computador, do Facebook ou de
trabalhos realizados anteriormente na ferramenta.



Em Pastas você poderá organizar suas imagens e designs em pastas. No entanto, esse recurso é
destinado apenas aos usuários que possuem o plano pago da ferramenta.



No item Aplicativos você irá encontrar diversos aplicativos que poderão contribuir na criação do
seu infográfico. Porém, para utilizá-los, é necessário possuir o plano pago da ferramenta.



Para dar um título ao seu infográfico, clique em Infográfico - Sem título, no canto superior da tela,
e digite o título desejado.



Após inserir todas as informações (imagens, ícones, textos, gráficos e outras) no seu infográfico,
você poderá baixar a imagem ou compartilhá-la.



Para baixar a imagem, clique em Baixar, escolha o formato do arquivo e clique em Baixar
novamente.



Para compartilhar virtualmente seu infográfico, clique em Compartilhar e escolha a opção que
melhor se adequa ao seu objetivo.



A ferramenta apresenta opções que estão disponíveis apenas nos planos pagos. Caso deseje obter
um plano pago, clique em Fazer upgrade para saber mais.

