


Uma das possibilidades para o acompanhamento de 

alterações de forma digital é usar o formato PDF para a 

revisão. Utilizando o Acrobat ou qualquer outro softwa

re que habilite marcação em arquivos PDF, é possível 

introduzir o formato em um fluxo de revisão de docu

mentos mantendo as marcações e versões do documen

to como histórico no final do processo (ao contrário do 

que muitas pessoas pensam, não é apenas o Acrobat 

que permite a marcação em arquivos PDF, existem no 

mercado vários outros softwares que permitem marcas 

de revisão em um documento PDF). 

Em um arquivo PDF os revisores adicionam comentá

rios usando as ferramentas de marcação e anotação. 

Utilizando o formato PDF como suporte para revisão, o 

processo de correção de um documento é praticamente 

o mesmo que o feito com papel; a diferença é que, no 

lugar de ter uma página impressa com as marcações de 

revisão, existirá um documento eletrônico no formato 

PDF. O diagramador terá que abrir o documento, nave

gar pelas anotações e transpor as alterações no docu

mento InDesign. 

F L U X O D E T R A B A L H O C O M O I N C O P Y 
Outra possibilidade é utilizar o InCopy no processo de 

produção editorial Com ele, o editor e o revisor fazem 

as anotações e alterações diretamente sobre o arquivo 

InDesign, no mesmo arquivo criado pelo diagramador, 

utilizando as ferramentas de texto do InCopy. Além de 

alterar diretamente o texto, o editor/revisor também 

pode usar a ferramenta de notas e escrever diretamente 

no documento instruções para o diagramador. Essas 

instruções são acompanhadas pelo diagramador através 

do painel Notes no InDesign. 

Esse procedimento tem a vantagem de o diagrama

dor não ter que se preocupar com o texto.Todas as 

correções ou alterações feitas no InCopy são refletidas 

automaticamente na página diagramada no InDesign. 

Dessa forma, o diagramador se concentra no trabalho de 

arte, de organização visual da página. Mesmo depois de 

finalizado, quando o arquivo é aberto no InCopy, todo o 

histórico de alterações de texto continua disponível. 

O único problema nos dois procedimentos comentados 

anteriormente é que, para utilizar o InCopy ou o Acro

bat em um processo de edição e revisão de texto, são 

necessários outros softwares e, na maioria dos fluxos, 

para utilizar o InCopy também é necessário um software 

de fluxo editorial. 

MONITORAMENTO DAS ALTERAÇÕES DE 
EDIÇÃO DIRETAMENTE NO INDESIGN 
Com o InDesign CS5, a Adobe incorporou o controle de 

alterações diretamente no InDesign. Esse monitoramento 

funciona muito bem para os casos em que o próprio edi

tor ou revisor editam diretamente usando o InDesign.To

das as alterações de texto ficam "arquivadas" no documen

to e podem ser revisadas, aceitas ou rejeitadas utilizando o 

Story Editor, o editor de texto embutido no InDesign. 

Com a opção de controle de alterações ativo, quando 

há edições de texto, o InDesign destaca as linhas e as 

palavras que foram alteradas, excluídas ou adicionadas 

em todo o bloco de texto. As alterações não são exibidas 

na página diagramada; para visualizá-las, é necessário 

abrir o Story Editor. 

C O M O CONFIGURAR 
O MONITORAMENTO DE ALTERAÇÕES 
Use o painel TrackChanges para ativar e desativar a 

opção de monitoramento de alterações, bem como para 

exibir, ocultar, aceitar ou rejeitar as alterações feitas pelos 

colaboradores. 



Para abrir o painel vá ao menu Window > Editorial > Track 

Changes. Um detalhe importante: o monitoramento 

de texto só pode ser ativado quando o cursor de texto 

estiver ativo em uma caixa de texto. Então, mude para 

a ferramenta de texto e clique para criar um ponto de 

inserção no texto, e siga um destes procedimentos: 

• Para ativar o monitoramento de alterações somente 

na caixa de texto que está selecionada, clique no 

ícone Enable Track Changes in Current Story. 

• Para ativar o monitoramento em todo texto de um 

documento, escolha EnableTrackChangesinAIIStories 

no menu do painel TrackChanges. 

Após ser ativado o monitoramento de alterações, todas 

as alterações feitas no texto serão marcadas conforme o 

tipo de alteração e serão exibidas no Story Editor. 

PREFERÊNCIAS DAS ALTERAÇÕES 
Por padrão, todas as alterações feitas em um texto serão 

destacadas com uma tarja laranja por baixo do texto. O 

texto que foi apagado, além da tarja, também terá uma 

linha preta sobre o texto. Além disso, uma barra de altera

ção (linha vertical) do lado esquerdo da coluna de texto 

indica o local onde houve alguma alteração no texto. 

Essas cores são o padrão de fábrica do InDesign, mas é 

possível alterar essas configurações. Por exemplo, alterar 

a cor do texto que foi apagado por outra. Para fazer isso 

basta ir ao painel de preferências Edit > Prefereces > Track 

Changes e configurar a exibição de marcação da forma 

que for mais adequada. Além de permitir a personaliza

ção da aparência da exibição das marcações, nas prefe

rências é possível selecionar qual tipo de alteração será 

exibido. É possível também escolher se deseja mostrar 

ou ocultar as barras de alteração e também especificar a 

cor que será usada para essas barras. 

As configurações de preferências permitem controlar 

muitas opções de monitoramento. Pode-se escolher 

uma cor para identificar as alterações e selecionar quais 

alterações serão monitoradas: adição, exclusão e/ou 

movimentação de texto.Também pode-se definir a 

aparência de cada tipo de alteração monitorada, e que 

as alterações sejam identificadas com barras de alteração 

coloridas nas margens. 

Selecione Edit > Prefereces > Track Changes (Windows) ou 

InDesign > Prefereces > Track Changes (Mac OS). Na janela 

Track Changes Preferences, selecione o tipo de altera

ção que deseja monitorar. Para cada tipo de alteração, 

especifique a cor do texto, a cor de fundo e o método 

de marcação. Selecione Prevent Duplicate UserColors para 

garantir que todos os usuários sejam atribuídos com 

cores diferentes. Essa preferência refere-se à identifi

cação de usuário que é feita no menu File > User. Esse 

comando abre uma janela onde se define o nome e a 

cor do usuário. Isso é importante porque no painel Track 

Changes, quando se está verificando as alterações feitas 

em um texto, além de localizar a alteração, também é 

informado o usuário que a está sugerindo e quando foi 

feita a alteração. 

Para mostrar as barras de alteração, selecione a opção 

ChangeBars. Escolha uma cor no menu Change BarCo-

lors e especifique se as barras de alteração serão exibidas 

na margem esquerda ou direita. A opção Include Deleted 

Text When Spellchecking faz a verificação ortográfica 

também do texto marcado para exclusão. 



OCULTAR ALTERAÇÕES 
No painel TrackChanges, o botão do lado direto do 

botão de ativação de monitoramento permite ocultar 

ou exibir as alterações no bloco te texto. Quando as al

terações estão ocultas, o texto aparece como apareceria 

com o recurso de monitoramento de alterações desati

vado. Ou seja, o texto adicionado fica visível, o texto ex

cluído fica invisível, e o texto movido ou colado aparece 

onde foi inserido. Lembre-se de que essas alterações 

somente aparecem no Story Editor. Quando o monitora

mento de alterações está ativado, a edição é monitorada 

independentemente de você trabalhar no Story Editor ou 

no layout do documento. 

DESATIVAR O MONITORAMENTO DE TEXTO 
Para desativar o monitoramento de alterações, coloque 

o cursor de texto em algum ponto do texto e siga um 

destes procedimentos: 

• Para desativar o monitoramento de alterações somen

te no texto selecionado, clique no ícone Disable Track 

Changes in Current Story (o mesmo ícone utilizado 

para ativar o monitoramento). 

• Para desativar o monitoramento em todas as maté

rias, escolha Disable Track Changes in All Stories, no 

menu do painel TrackChanges. 

Após desativar o monitoramento, nenhuma alteração 

futura será monitorada. As alterações previamente moni

toradas não são afetadas. 

Para rejeitar a alteração destacada e revertê-la ao 

texto original, clique no botão RejectChange (rejeitar 

alteração). 

Para aceitar ou rejeitar a alteração realçada e avançar 

para a próxima alteração, pressione Alt (Windows) ou 

Option (Mac OS) e clique no botão AcceptChange ou 

Reject Change. 

Para retornar à alteração anterior ou ignorar uma 

alteração e avançar para a seguinte, clique no botão 

Previous Change (alteração anterior) ou Next Change 

(próxima alteração). 

Para aceitar ou rejeitar todas as alterações sem 

revisá-las, clique no botão Accept all Changes in Story 

(aceitar todas as alterações no texto) ou no botão 

Reject all Changes in Story (rejeitar todas as alterações 

no texto). 

Para aceitar ou rejeitar todas as alterações no texto ou 

no documento escolha a opção apropriada no menu 

do painel TrackChanges. 

ACEITAR E REJEITAR ALTERAÇÕES 
Quando um texto foi alterado o recurso de monitoramen

to de alterações permite a revisão de todas as alterações 

e a decisão de se serão incorporadas no texto ou não. É 

possível aceitar ou rejeitar alterações individuais, somente 

partes de uma alteração monitorada ou todas as altera

ções simultaneamente. Quando uma alteração é aceita, 

ela se torna parte normal do texto e não fica mais destaca

da como uma alteração. Quando se rejeita uma alteração, 

o texto é revertido para o que era antes da mesma. 

Para aceitar ou rejeitar as alterações, abra o Story Editor, 

clique com a ferramenta de texto sobre o bloco de texto 

e no painel TrackChanges clique no botão Next Change 

(próxima alteração) e siga um destes procedimentos: 

• Para aceitar a alteração destacada e incorporá-la no tex

to, clique no botão Accept Change (aceitar alteração). 

Caso seja necessário alterar um comando de aceitação 

ou rejeição de uma alteração, pode se desfazer a alte

ração escolhendo Edit > Undo ou pressionando Ctrl+Z 

(Windows) ou Command+Z (Mac OS). 

CS REVIEW 
O CS Review é" um serviço online que a Adobe lançou 

juntamente com as versões CS5. Ele permite compar

tilhar projetos na internet para que outras pessoas en

volvidas na produção possam opinar e fazer anotações. 

Ao criar um processo de revisão usando o CS Review, 

instantâneos do arquivo são carregados na área de 

trabalho do Acrobat.com. Na próxima edição explicarei 

o funcionamento e o uso do CS Review. 

http://Acrobat.com
Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 20, n. 117, p. 42-45, ago./ set. 2010.




