
C O N V O C A Ç Ã O P A R A 

U M A R E U N I Ã O urgente 
chega logo depois do al
moço. Ao entrar na sala, 
a luz está apagada e um 

slide de PowerPoint já desponta na pa
rede. O apresentador, num tom mono-
córdio, logo se mostra um mestre em 
repetir exatamente o que está escrito 
em cada slide. Má notícia: pelo menos 
50 deles serão mostrados na próxima 
hora. Os minutos passam e o grande 
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a novela das 8, mas sonolento como um 
documentário russo. Instalado em 750 
milhões de computadores em todo o 
mundo, o PowerPoint, hoje espécie de 
sinônimo de ferramenta de apresenta
ção, acaba de completar 25 anos de 
vida. Para comemorar, o americano Ro-
bert Gaskins, criador do software, está 
lançando um livro sobre seus primeiros 
anos. "O PowerPoint foi projetado para 
fazer transparências", diz Gaskins, que 
vendeu sua invenção à Microsoft em 
1987 pelo equivalente, hoje, a 28 mi
lhões de dólares. "Agora os jovens usam 
o programa sem ter ideia do que seja 
uma transparência." Ao longo das dé
cadas, o PowerPoint evoluiu e se tor
nou um software eclético: é usado tan
to para a divulgação de resultados de 
companhias como para correntes 
motivacionais enviadas por amigos. Só 
nas empresas, estima-se que sejam fei
tos 30 milhões de apresentações no 
mundo todos os dias. 

tem outras formas de atrair a atenção 
das pessoas durante as reuniões", dis
se em um vídeo oficial sobre o partido 
no ano passado. Segundo ele, o flip-
chart — espécie de quadro de papel — 
aumenta a eficiência das apresentações 
na maior parte dos casos. 

O L H O N A T E L A 

Há tantos livros sobre o PowerPoint, 
muitos deles críticos, que dá até para 
dizer que formam um gênero literário. 
Para o francês Franck Frommer, autor 
de Como o PowerPoint Torna asPessoas 
Estúpidas, a ferramenta da Microsoft 
ajuda a espalhar a ignorância — frases 
sem nexo e expressões repetitivas. Já 
para o americano Chris Witt, espe
cialista em oratória e autor de Líderes 
de Verdade Não Usam PowerPoint, o 
programa virou uma forma de camu
flar a falta de preparo dos que estão 
fazendo uma apresentação. "É como 
se as pessoas pensassem: 'Não olhem 

desafio é manter-se minimamente aten
to. O cérebro vai perdendo a capacidade 
de analisar gráficos e números. Os olhos 
então começam a pesar — e, se seu che
fe estiver na sala, você acaba de entrar 
numa zona perigosa. A menos, claro, 
que ele já esteja no quinto sono. 

Atire a primeira pedra quem nunca 
passou por uma experiência semelhan
te. Se fosse um programa de televisão, 
o PowerPoint, software de apresenta
ções da Microsoft, seria popular como 

O preço de tanto sucesso foi a fama 
de vilão. O uso exagerado do software 
levou Matthias Poehm, especialista 
suíço em oratória, a criar o Partido 
Anti-PowerPoint. Registrado oficial
mente e com quase 60 000 integrantes, 
o grupo não quer disputar eleições. Sua 
missão "política", afirma Poehm, não 
é defender o fim do PowerPoint, mas 
fazer um alerta contra o excesso de 
apresentações, algumas sem pé nem 
cabeça. "É preciso lembrar que exis-

para mim, que estou nervoso, olhem 
para a tela'", diz. Exageros à parte, o 
histórico do PowerPoint é cheio de 
casos bizarros. Em 2003, uma comis
são de engenheiros da Nasa apontou 
as apresentações feitas com o softwa
re como uma das culpadas pela morte 
dos sete astronautas do ônibus espa
cial Columbia. Depois de um dano 
grave ocorrido na asa esquerda da es-
paçonave, uma operação de emergên
cia foi montada. As causas do proble-
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ma foram mostradas em PowerPoint. 
As informações estavam todas lá. mas, 
para colocar tudo nos slides, os res
ponsáveis pela apresentação esquece
ram de dar destaque ao que mais im
portava. Sem uma proposta clara para 
resolver a situação, nada foi feito, e o 
ônibus espacial acabou se desintegran
do quando entrou na atmosfera. 

Para os fãs do PowerPoint, o proble
ma não é a ferramenta em si, mas a 
forma como ela é usada. Quem não 
sabe explorar os recursos do Power
Point, sustentam esses defensores, 
provavelmente repetirá os mesmos 
erros com as outras ferramentas de 
apresentação que estão surgindo, co
mo o Air Presenter, software criado 

pela inglesa So touch. O Air Presenter 
mistura recursos do Kinect, sensor de 
movimentos da Microsoft, com as tra
dicionais ferramentas do PowerPoint. 
Há também quem tenha optado por 
abolir o uso de slides, como o softwa
re online Prezi. Nesse caso, as apre
sentações podem ser montadas em 
formato de árvore genealógica. 

Independentemente do software 
que se use, apresentações bem plane
jadas e bem executadas podem funcio
nar com as pessoas mais carentes de 
carisma, como Al Gore, ex-vice-presi-
dente dos Estados Unidos. Gore fez 
uma turnê pelo país para alertar sobre 
os perigos do aquecimento global. No 
meio do caminho, percebeu que pre
cisava de ajuda e contratou uma em
presa especializada em apresentações, 
usuária do Keynote, programa da Ap
ple similar ao PowerPoint. O resultado 
foi tão surpreendente que as palestras 
viraram filme, Uma Verdade Inconve
niente, vencedor do Oscar de melhor 
documentário em 2007. Graças, em 
parte, a essa repercussão, Gore acabou 
recebendo o prêmio Nobel da Paz no 
mesmo ano. Em vez de dar sono, as 
apresentações de Gore ajudaram seu 
público a acordar. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 10, p. 164-166,  30 maio 2012.




