Acrobat 9:
uma versão em linha com a Web 2.0
O software evoluiu de
um simples criador de
documentos em PDF para
um aplicativo com recursos
de produtividade
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Adobe anunciou recentemente o
lançamento do Acrobat 9. O novo
pacote está disponível em três diferentes versões: Standard, Pro e Pro Extended. A versão Standard é direcionada
para o uso em ambientes de menor demanda como doméstico e escritórios. A
versão Pro se destina a mercados com
exigências específicas, especialmente o
de pré-impressão na indústria gráfica. Já
o Pro Extended seria o sucessor do Adobe Acrobat 3D versão 8.0. Nesse produto, que é o topo da linha, se encontram
acumuladas todas as funcionalidades das

versões anteriores, além de outras que se
direcionam ao mercado corporativo.
Nas atualizações precedentes, o fabricante da Califórnia (EUA) focou seus
esforços no redesenho da interface e na
expansão das capacidades na área gráfica e na gestão de documentos eletrônicos (GED). Dessa vez, o foco foi na atualização do pacote para estar em linha com
a Web 2.0, assim como fez a Apple com
seu MacBook Air. Nos tempos da Web 2.0
uma das palavras chave é a colaboração,
e o Acrobat 9 inclui muitas capacidades
de se editar, aprovar, corrigir e publicar

documentos de maneira colaborativa, entremeando a sua interface com o uso de
um Browser, ou do Adobe Reader (gratuitos) para os colaboradores.
Algumas capacidades foram expandidas, como no caso do preflight, e outras
como a de edição e distribuição de formulários foram melhoradas, adquirindo uma
importante inovação com o apoio da internet: o site www.adobe.com funciona como
base de apoio para as ações de colaboração. O usuário cadastrado pode depositar
seus arquivos e formulários para verificação e preenchimento, e receber os resultados através da ferramenta do Acrobat, o
tracker, que recebe avisos do site quando
algum fato relevante ocorreu com algum
dos documentos custodiados lá.

Acrobat de cara nova?
Num primeiro olhar o Acrobat 9 não parece ter mudado a já bem consolidada interface do seu predecessor. Rodando as duas versões lado a lado parecem muito semelhantes,
uma vez que as principais diferenças estão
nas
funcionalidades,
especialmente nas capacidades de integração entre usuários via
site, e-mail ou servidores corporativos. Visivelmente, apenas os
novos ícones "Collaborate", "Upload Documents to Acrobat.
com" e "Multimedia",
evidenciam que estamos diante da nova
versão. Porém, "por
baixo do pano" há
muito mais no novo
Acrobat.

Disseminando informações de maneira
interativa e organizada: portfólios de PDF
A estrutura e concepção de um arquivo PDF sempre se prestaram bem para
ser um container de informações. Porém,
até agora, as implementações da Adobe se restringiram aos attachment e aos
packages. Agora, com o Acrobat 9, a líder do setor de documentos digitais entrou com uma nova implementação muito mais elaborada e bem acabada de se
empacotar informações de um mesmo assunto juntas, a fim de serem disseminadas, utilizando-se o formato Portfolio. Os
portfólios PDF possuem ferramentas de
navegação e interface inovadoras.
Os portfólios em PDF permitem que se
criem coleções de informação de um mesmo assunto, porém de naturezas diferentes, como fotos, vídeos, planilhas e arquivos de texto, assim como (logicamente)
PDFs. A interface de acesso que integra o
pacote de informação pode ser customizada de diferentes maneiras, dando um ar de
conjunto significativo à coleção de documentos, e ainda com uma aparência sofisticada. Tudo isso leva a crer que essa habilidade será bastante utilizada, uma vez que
enriquece a comunicação e simplifica o
acesso às informações, já que qualquer dos
documentos contidos no portfolio pode ser
aberto diretamente do Acrobat, sem a necessidade de se ter o pacote Office instalado naquela máquina.
Nessa versão dos pacotes Acrobat, a Adobe finalmente conseguiu implementar
o suporte ao Flash e filmes ou anima-
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ções em Flash, assim como vídeos em
H.264 podem ser visualizados também a
partir do Adobe Reader, sem necessidade
de um media player
externo.
As novidades no
Preflight
Para os leitores da
revista Publish, acho
que essa seção do artigo tem um interesse especial. Antes do
Acrobat 6, quem trabalhava profissionalmente no mundo gráfico tinha que
possuir, além do
Acrobat e as aplicações que geravam o
PostScript, um software de preflight do
PDF gerado pelo Distiller, a fim de verificar se o PDF correspondia fielmente ao
projeto desenvolvido na aplicação de editoração ou ilustração. A partir do Acrobat
6, a Adobe incorporou o produto de preflight de uma empresa alemã, e deu um
verdadeiro presente aos compradores do
Acrobat Professional. O preflight foi levemente melhorado desde então. Porém,
agora, com interface simplificada, podese executar tarefas corriqueiras de préimpressão, como verificar se há imagens
RGB ou cores especiais em um PDF, sem
ter que executar um perfil complexo.
Com o painel de padrões de Preflight
há uma ferramenta de auxílio para geração dos PDFs que se tornaram normas: o
PDF/X da indústria gráfica, o PDF/A das
escolas, governos e corporações e o PDF/
E das empresas de projetos de engenharia e arquitetura.
Além de suportar, para a indústria
gráfica, os padrões PDF/X-1a e PDF/X3, agora o Acrobat 9 tem implementado
o suporte às novas normas PDF/X-4 (que
é um PDF/X-3 com versão 1.6 e suporte

a transparência e layers), assim como o
PDF/X-5p e PDF/X-5pg (que podem não
ter presentes no momento do envio dos
arquivos o perfil das imagens ou as imagens, como o velho padrão OPI).
Inteligência no Preview
Uma nova ferramenta foi introduzida na
versão 9, o Object Inspector. Uma das maneiras de se utilizar essa novidade é através do Output preview, criado para verificar as cores dos objetos, a somatória de
tintas e seus overprints. O velho comando de prever o Overprint é agora ativado
quando necessário.
Conversões de cores sem suporte a
perfis DeviceLink
Sempre desaconselhamos as conversões
de cores feitas de maneira automática ou
feitas no interior do Adobe Acrobat. Na
versão 9, parece que a Adobe deu um
pouco de atenção ao assunto, porém,
deixou de fora as tecnologias que se tornaram a coqueluche do momento em
termos de conversão de cores. As conversões de CMYK para outra condição
de impressão também CMYK são muito
mais bem feitas por aplicativos que suportam os chamados perfis DeviceLink.
Infelizmente, o fabricante ainda deixou
de fora esta possibilidade, mantendo o
pessoal das gráficas ainda dependente
das excelentes ferramentas especializadas da GMG, Callas e AlwanColor. A interface de conversão de cores ainda é um
pouco confusa e sua utilização requer
cuidados. É sempre mais aconselhável a
utilização de objetos previamente convertidos por profissional que conhece as
condições de impressão, do que deixar
as conversões ocorrerem de maneira automática e sem controle.
O Acrobat 9: em linha com a Web 2.0
Uma das grandes tendências da computação como um todo é a migração de
aplicações que se compram como caixas de software, e se instalam em cada
computador para o que se está chamando de "Rich Internet Applications"

(RIAs), como o Adobe AIR. No entanto,
o que se chamou de Web 2.0, ou seja,
um ambiente totalmente residente em
servidores Web que conectados por browsers (Internet Explorer, Safari ou Firefox), com uma pequena camada Java
ou Flash, teria todas as funcionalidades
que os programas de hoje têm (InDesign,
Quark, Corel, Photoshop, etc.)
Estas promessas ainda estão nos seus
primeiros passos e os casos mais interessantes são dos aplicativos da Google
ou Google Does, que os usuários de seu
sistema de e-mail podem editar arquivos.doc, .xls e .ppt no próprio ambiente
Google, sem ter aplicativos Office, através do browser. Há também o Photoshop
Express, da própria Adobe, onde é possí-

vel se vislumbrar como será o Photoshop
para Web 2.0.
A Adobe entrou com suas tecnologias, e sua aposta é em cima do Acrobat.
com, uma coleção de serviços web gratuitos para se criar e compartilhar documentos on-line. O Acrobat.com inclui um
processador de texto baseado em flash
chamado Adobe Buzzword, um serviço de
compartilhamento de arquivos chamado
de Adobe Share, e um quarto de encontros virtuais chamado ConnectNow. Para
se acessar estes serviços, pode-se utilizar
um browser ou, de maneira mais completa, o Acrobat 9.
O Acrobat.com pode ser utilizado para
se compartilhar e revisar em grupo documentos, formulários e suas respostas, e
colaborar em tempo real.
O Buzzword permite que inúmeras
pessoas (autorizadas ou não) acessem um
determinado arquivo de texto e participem de sua autoria ou revisão, de graça
e de qualquer parte do mundo. O sistema
controla os acessos a edições e versões.
Já no Adobe Share, o serviço de colaboração do Adobe.com, pode-se reunir pessoas
em tempo real e compartilhar documentos,
desktop e apresentações, chat, voz e vídeo.
Este serviço também é de graça.
Outras melhorias do Acrobat 9
No Acrobat 9 Pro surgiram ferramentas
que eram realmente necessárias, entre
elas a de comparação de dois documentos, com relatório completo, no seus mínimos detalhes, inclusive diferenças nos
conteúdos das imagens. Outra área de desenvolvimento real é na criação de formulários, muito utilizados nos processos
corporativos e em B2B. Temos agora incorporado o Live Cycle Designer (somente na versão Windows), a fim de editar
e criar campos em formulários. Uma vez
criados os formulários, estes serão distribuídos para o público alvo, e se aguarda
o recebimento das respostas. O acompanhamento das respostas pode ser feito por
e-mail, servidor corporativo ou pelo site
da Adobe. A maneira de tabular os dados
e gerar relatórios e arquivos para Excel
também melhorou muito com a adição de
novas ferramentas intuitivas.
Uma outra evolução se deu na habilidade
de se censurar certas partes de um documento que será distribuído, chamada de
Redaction. Com essa ferramenta, podese esconder textos, logos, gráficos e imagens na versão pública de um documento
corporativo ou privado.
O Acrobat 9 foi acrescido também de
maior segurança: o algoritmo de cripto-
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grafia agora é de 256 bytes - 256-bit AES
encryption. Isso dá aos documentos salvos
uma segurança extremamente robusta.
Outra melhoria de interface e de funcionalidade foi no comando usado para
capturar páginas da Web e transformálas em um arquivo PDF. O Web Capture é
mais ágil e mais prático de se utilizar.
Um produto maduro e inovador ao
mesmo tempo
O produto Adobe Acrobat atinge a sua

maturidade e estabilidade na versão
9. Os usuários de todo o planeta adotaram o formato PDF, que nasceu para
representar páginas estáticas que seriam impressas posteriormente. Em seguida, estes documentos em PDF foram
se movendo para a internet e hoje formam a maioria dos arquivos (em espaço
em disco) dos servidores. Profissionais
de todos os ramos passaram a usar, gerar, enviar e trocar documentos no formato PDF, e, para tanto, aprenderam a
usar o Acrobat, que por muito tempo foi
a única ferramenta para lidar com estes arquivos. Os profissionais de pré-impressão não podem viver sem o Acrobat,
desde sua versão 4, pelo menos. Desde
a versão 6 eles se beneficiam do Preflight, que ainda dava muito espaço para
utilitários importantes como o Enfocus
PitStop.
Nessa versão o Adobe Acrobat se
consolida na sua vertente mais tradicional, a indústria gráfica, através de melhorias importantes nas funções de preflight e comparação de arquivos, além de
ter conseguido uma velocidade muito boa
nas plataformas profissionais.
Para os usuários corporativos as novidades são muito interessantes e abrangentes, especialmente no quesito de colaboração. Na cultura corporativa o
trabalho em equipe e a mobilidade exigem ferramentas como estas que a Adobe disponibilizou, junto ao upgrade do
Acrobat: Buzzword, ConnectNow e Share. São ferramentas de produtividade em
um mundo cada vez mais rápido e complexo e que exige respostas articuladas,
organizadas e em grupo.
O Acrobat 9 Pro é o produto correto
para os profissionais gráficos e de préimpressão, assim como para criadores de
conteúdos digitais e disseminadores de
informação.
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