


O Q U E M U D O U N A A U T O M A T I Z A Ç Ã O ? 

Se for analisada a automatização apenas como XML e 

Dados Variáveis, pode-se dizer que nada foi alterado. A 

matéria estaria encerrada por aqui e o assunto só seria 

abordado novamente quando fosse lançada a versão CS6. 

Porém, o que deve estar claro é que esses recursos são 

apenas de importação e exportação de dados, e que 

outros recursos implementados para outros fins podem 

ser aliados aos fluxos de trabalho automatizados. 

Abaixo alguns novos recursos que podem ser agrega 

dos aos processos de automatização e que são capazes 

de reduzir t empo de produção e evitar a repetibilidade 

de tarefas. 

S P A N / S P L I T C O L U M N S 

Span: Permite que o texto ocupe diversas colunas de 

uma só caixa sem a necessidade da criação de uma nova 

caixa de texto para a aplicação de um título. 

A grande vantagem desse recurso é que ele pode fazer 

parte de um estilo de parágrafo. 

Sendo assim, até a versão CS4, para fazer um título, uma 

linha fina ou um olho de duas, três ou quatro colunas, o 

mesmo deveria ser separado do texto e inserido em uma 

caixa à parte. Essa separação gerava alteração na hierar

quia de um arquivo XML. Agora, com todos os elemen

tos dentro de uma só caixa, a hierarquia é mais simples, 

deixando todos os elementos (Título,Texto, Linha Fina, 

etc.) dentro de uma só Tag. 

B A L A N C E C O L U M N 

Ao clicar em uma caixa de texto com o botão direito do 

mouse ou acessando pelo menu Object, você encontra 

o velho conhecido TextFrameOptions. Dentro dele, uma 

nova opção também chama a atenção por sua praticida-

de. É o Balance Column. Veja o antes e o depois. 



Para alinhar a base de uma caixa de texto com diversas 

colunas, era necessário fechar a caixa de texto, ou fazer 

o al inhamento vertical total do Box. Agora é desneces

sário. O próprio software divide o texto entre colunas 

e alinha pela sua base. Em uma entrada de dados XML, 

isso pode poupar um bom tempo de trabalho com 

esse refinamento que antigamente só era possível 

manualmente. 

F R A M E F I T T I N G O P T I O N S 

OAuto-Fit é um novo recurso para ajustar automatica

mente o conteúdo do frame quando o seu tamanho for 

alterado. 

A grande vantagem é que esse recurso pode estar inclu

so dentro de um estilo de objeto. Se muitos ou todos os 

frames do documento carregarem este estilo, a alteração 

do mesmo, seria automática sem a necessidade de fazê-

-la um a um. Considero isso também como uma forma 

de automatização. 

A grande decepção para o XML é que o estilo de objeto 

ainda não pode ser associado a uma Tag, porém utilizan

do o Data Merge, todas as entradas de dados repetiriam 

a matriz tornando mais fácil as alterações posteriores. 

Esse recurso não impacta diretamente o processo de 

automatização tanto para entrada de dados em XML 

como para a entrada de dados via Data Merge. Porém, 

já criando o frame com essa característica, o ajuste de 

detalhes existente, após toda diagramação automatiza

da, fica muito mais simples e rápido. 

C O R N E R O P T I O N S 

O que era um caminho tortuoso até o InDesign CS4 pas

sou a ser fácil demais nesta nova versão. Criar um canto 

arredondado agora necessita poucos cliques e seu ajuste 

pode ser feito visualmente sem a necessidade de entrar 

em alguma caixa de dialogo. Nesse ponto, muita gente 

"invejava"o CorelDraw que carrega essa opção desde 

suas primeiras versões. Mas isso é passado, e entrando 

em Object > Comer Options, pode-se caracterizar o frame 

com quatro cantos diferentes tanto nos valores quanto 

na sua aparência. 

C A P T I O N S 

Captions é uma forma do InDesign buscar os Metadados 

de um arquivo e publicar algum elemento armazena

do nele. Seu uso será basicamente para a aplicação de 

legendas e créditos, porém muitos outros dados podem 

ser configurados com o detalhe do diagramador poder 

inserir um texto fixo antes e depois do metadado. 



Esse recurso não é exatamente novo no InDesign. 

Por padrão, em outras versões era possível encontrar 

um script chamado Label Graphic Menu que fazia algo 

semelhante ao Captions. Porém, o script era muito mais 

limitado que o novo recurso. Diretamente para entrada 

de dados em XML ou Data Merge, nada muda. Porém, 

a inserção dos metadados no fluxo antes da entrada 

dos arquivos no InDesign pode facilitar a paginação das 

legendas/créditos. Como elas carregam estilo de pará

grafo, podem ser associadas automaticamente a Tags do 

documento e exportadas para um novo XML ou até para 

atualização de um existente. 

O U T R O S R E C U R S O S 

Nesta nova edição, o InDesign trouxe novos recursos, 

além dos citados, que apesar de não estarem ligados 

diretamente aos processos de automatização, podem 

ajudar após o trabalho diagramado.Veja a alguns deles: 

Step and Repeat: a novidade deste recurso é a dupli

cação de vários objetos calculando por linhas e colunas. 

Anteriormente era possível somente aplicar desloca

mento vertical e horizontal. Agora ele tem o recurso de 

fazer a duplicação por colunas e linhas. Um grid poderia 

ser pré-ajustado para receber imagens do Data Merge 

por exemplo. 

Margins e Column: para ajustar as margens e colunas 

do documento alterando seu conteúdo, era necessário 

habilitar uma opção dentro de Layout > Layout Adjust

ment. Agora essa opção está disponível diretamente no 

menu de alteração de margens e colunas. 

Background Tasks: este recurso permite gerar tarefas 

como fechamento de arquivo e continuar trabalhan

do com o software normalmente. Uma janela discreta 

é aberta no local que o Workspace do diagramador 

determinar para acompanhar em tempo real como anda 

o fechamento de arquivo. Mesmo assim, não é um impe

ditivo para continuar executando outras tarefas. 

Infelizmente, esse recurso não pode ser utilizado para a 

importação de XML e Data Merge. Seria extremamente 

útil realizar outra tarefa enquanto realizamos uma impor

tação de grande massa de dados. 

Outros recursos como Track Changes seriam interessan

tes, porém precisa de mais testes com arquivos XML. Os 

novos recursos para Internet também podem entrar em 

processos automatizados, mas ainda têm alguns limitan

tes que deixa a maior parte do trabalho manual. 

Encerro por aqui, deixo um grande abraço a todos e nos 

vemos na próxima edição. 

Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 20, n. 117, p. 46-50, ago./ set. 2010.




