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O Filmora Video Editor é o editor de vídeos simplificado que tem como objectivo elevar a qualidade da narrativa num nível 
superior ao oferecer uma experiência de edição de vídeos poderosa e intuitiva. Renovado e relançado pela Wondershare 
Technology Co., Ltd em 2014, 
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Suivez les liens suivants pour plus d'informations :

http://filmora.wondershare.fr et https://www.wondershare.fr/

Contact Media :
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Visite essas páginas para obter mais informações:

 

https://filmora.wondershare.com.br/
  

https://www.wondershare.com.br/

 

  
          

  press_portuguese@wondershare.com

O Filmora contém uma interface de usuário organizada e agradável que permite aos usuários criarem vídeos em 
poucos minutos. Oferece quatro modos de edição: Recursos Completos, Action Cam, Cortador Instantâneo e Modo 
Fácil.

                    
                

                
               

 

 
              

         

 
                

                

  
                    

    

    
Veja os preços do Filmora aqui: https://filmora.wondershare.com.br/shop/buy/buy-video-editor.html

  
               

https://www.facebook.com/filmora.wondershare.com.br/

o Filmora já conta com mais de 50 milhões de usuários felizes em todo o mundo.

Enorme coleção de efeitos e sobreposições, textos e títulos deslumbrantes, 
biblioteca de músicas sem direitos de autor, interface maravilhosa e preços 
econômicos.

O Filmora Video Editor é perfeito usuários iniciantes  e intermédios  criarem vídeos estilosos com a ajuda de uma interface 
de usuário intuitiva e efeitos integrados. O software contém efeitos criativos como filtros, transições, títulos, textos, efeitos 
de vídeos avançados como Picture-in-Picture, multi-tela, tela verde, entre outros. Adicionalmente, o Editor de Vídeos 
Filmora permite exportar facilmente vídeos para redes sociais como Instagram, YouTube, Facebook e Vimeo.

Recursos Básicos
O Filmora fornece aos criadores de vídeos todos os recursos de edição de vídeos básicos para tirarem o melhor 
partido dos seus vídeos. Ferramentas como Cortar, Aparar, Combinar vídeos, Dividir e Cortar estão disponíveis 
no editor de vídeos.

Ferramentas Avançadas 
O Filmora inclui ferramentas de edição avançadas como Picture-in-Picture, tela verde, gravação da tela, multi-tela, 3
D LUT, inclinação e aproximação, deteção de cena e funções avançadas de edição de áudio.

Efeitos Criativos
O Filmora vem com uma coleção enorme de filtros, sobreposições, introduções, títulos, animações, transições e 
músicas sem direitos de autor. Todos os efeitos são cuidadosamente criados por artistas reais e talentosos.

Exportar e Compartilhar
Com o Filmora é extremamente conveniente para criar e carregar DVDs em apenas alguns segundos em diversas 
redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook, entre outras.

A versão de teste gratuita está disponível com uma marca d'água nos vídeos exportados.
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