
stá cada vez mais difícil classificar o InDesign como 
ferramenta de diagramação. Há várias versões o pro
grama vem trazendo inovações para publicação on-li

ne, mas a versão CS5 realmente superou qualquer expectativa 
neste sentido. Como o leitor verá, a nova versão do paginador 
da Adobe atenderá muito bem aos profissionais que atuam 
na criação de materiais para múltiplas mídias. Ainda assim é 
bom salientar que a Adobe não descuidou dos profissionais 
do design impresso e inseriu ferramentas que eram aguarda
das praticamente desde os tempos do velho PageMaker. 

Aliás, o conjunto de novidades desta versão permite 
criar, editar e publicar documentos mais rapidamente do 
que jamais foi possível com o InDesign. Outro ingrediente 
muito bom foi o aperfeiçoamento de diversas ferramentas 
de automação. Pode-se dizer que o programa deu um gran
de salto em termos de produtividade e facilidade de uso, 
como o leitor poderá constatar no decorrer deste review. 

Tamanhos de página diferentes 
Esta era uma velha solicitação dos designers, que precisavam 
produzir layouts mais complexos e, até a versão CS4, tinham 
necessidade de fazer diversos arquivos para realizar seus tra-

balhos. Agora, com o InDesign CS5, os usuários podem agi
lizar a produção e o design de projetos, inserindo e editan
do vários tamanhos de páginas em um único arquivo (assim 
como no CorelDRAW), além de aplicar, de forma muito inte
ligente, a mesma página mestra a cada uma das páginas, inde
pendentemente de seu tamanho. Imagine aquela publicação 
com dobras especiais e encartes, que agora podem ser feitos, 
sem o menor esforço... Ponto para a Adobe! 

Com a cara do Photoshop 
Uma constatação que ficará evidente para qualquer usuário é 
o esforço da Adobe em tornar o InDesign muito mais próximo 
das outras ferramentas do pacote CS5. A prova disso é o novo 
painel Layers, que é muito semelhante ao do Illustrator CS5 e 
do Photoshop CS5. Neste painel renovado, o usuário poderá 
encontrar, selecionar, bloquear, ocultar, nomear e alterar rapi
damente a ordem de empilhamento de qualquer item em uma 
página. Assim como no Photoshop, é possível arrastar objetos 
de um grupo para outro, fundir vários grupos em apenas um 
(merge), além de um recurso muito inteligente herdado do 
Illustrator. Trata-se do 'Paste Remembers Layers' que faz exa
tamente o que o nome diz. Ou seja, se você copiar um objeto 



de uma camada e depois cola-lo em outra página, o InDesign 
vai se "lembrar" do nome da camada original daquele objeto, 
mesmo em outra página ou até mesmo outro documento. Nes
te caso, o InDesign vai criar uma camada com o mesmo nome 
(desde que o documento esteja salvo), assim como poderá eli
minar camadas não utilizadas. E, é claro, pode-se reduzir o nú
mero de camadas, utilizando-se subcamadas, unindo diversos 
objetos em uma mesma camada. 

Acelerando a produção 
Para quem já tentou apertar um parafuso simples com uma chave 
Philips, sabe exatamente a importância de se utilizar a ferramenta 
certa. Estou usando esta metáfora para que o leitor entenda que 
algumas ferramentas são insubstituíveis. Quer ver um exemplo? 

Comecemos com a novíssima Gap Tool. Ela ajusta de 
forma dinâmica os espaços em branco entre os objetos, 
frames ou imagens mantendo a relação entre os quadros. 
Quando a Gap Tool detecta uma diferença ou espaço en
tre dois itens em uma página, tal espaço fica marcado em 
cinza claro. Daí é só clicar no vão entre os objetos e arrastar 
para a direita ou para a esquerda. O mesmo princípio pode 
ser utilizado para ampliar dois objetos ao mesmo tempo. E, 
pressionando a tecla Control (command no Mac) você pode 
ampliar ou reduzir o tamanho do vão entre os objetos. 

Experimente usar a Gap Tool com as teclas Shift, Al t 
(option) e as setas do teclado. 

Talvez você sinta um pouco de dificuldade de utilizar 
esta ferramenta no princípio, mas tenho certeza de que qual
quer pessoa vai pensar: porque não inventaram isso antes? 

Mas este é apenas um exemplo... 
Outro recurso que não é propriamente uma novidade, 

mas sim um aprimoramento, é a melhoria do quadro Corner 
Options, que agora permite a aplicação de diferentes medidas 
e desenhos a cantos de qualquer quadro selecionado. Ou seja, 
cada canto com um estilo e tamanho diferente. O que ajuda 
muito a construir visuais muito mais atraentes e moderninhos. 

E, para os usuários que queriam conjuntamente ampliar 
imagens e quadros, sem ter de pressionar nenhum comando 
especial, há uma boa novidade. Na barra de controles superior 
pode-se deixar marcada a opção "auto-fit" que deixa automáti
co o redimensionamento conjunto de conteúdo e quadros. 

Finalmente, em se falando de facilidades no manuseio 
de objetos, para ajustar imagens dentro de seus frames não 
é mais necessário utilizar a ferramenta Direct Selection Tool 
(setinha branca). A partir da versão CS5 basta passar o cur
sor sobre uma imagem, que o cursor muda para a 'mãozinha 
e surge um sinal transparente no centro da imagem, similar 
aos círculos que aparecem nas objetivas de máquinas foto
gráficas. Daí então, basta clicar e arrastar com o mouse para 
reposicionar a imagem dentro do quadro. 

Preview antes de importar 
Para facilitar a vida dos usuários, a Adobe incorporou o Mini 
Bridge, que permite localizar e arrastar imagens para seus 
documentos, com muito mais facilidade. Também é possível 
identificar, de uma só vez, todos os vínculos de um documento, 
permitindo seu uso em outro documento do InDesign. O Mini 



Bridge permite a classificação e o filtro de qualquer conteúdo, 
facilitando a seleção de elementos que farão parte de um layout. 

E, falando de imagens, o InDesign CS5 traz alguns efei
tos incorporados do Photoshop e pode-se notar que os con
troles de transparência estão mais precisos, além de oferecer 
suporte a imagens 3D do Photoshop. 

Agora, mais do que nunca, os metadados das imagens 
são valorizados, uma vez que, através do recurso Live Cap-
tions, é possível criar legendas dinâmicas baseadas em infor
mações da própria imagem. 

Controles de texto 
Os usuários experientes de InDesign podem contar agora 
com a facilidade de "espalhar" uma palavra, frase ou pará
grafo em duas ou mais colunas. Recurso ideal para estilos de 
título, subtítulo e legenda. 

Para equipes que atuam na produção e revisão conjunta 
de documentos, o InDesign CS5 traz ferramentas colabora-
tivas que permitem visualizar em tempo real as alterações 
propostas por revisores e definir posteriormente se tais alte
rações serão aceitas ou não. Este recurso, chamado de Track 
Changes, funciona como um verdadeiro "dedo duro" indi
cando alterações no texto sem nenhum esforço, permitindo 
controle total nas fases de revisão de textos e documentos. 

Além disso, o InDesign CS5 e o Adobe InCopy estão 
mais integrados do que nunca, facilitando muito os fluxos 
de trabalho editoriais. 

E isso não é tudo... A integração com o serviço on-line 
Adobe CS Review permite criar e compartilhar análises de 
documentos on-line, de modo a convidar parceiros e clien
tes a participar da criação e revisão de textos, usando apenas 
um navegador. Este serviço é gratuito por tempo limitado, 
passando a ser cobrado posteriormente. 

Para além do impresso 
O usuário experiente notará que nunca foi tão fácil inserir 
interatividade, animação, filmes e sons aos seus documentos 
digitais. Mas o que realmente impressiona são as novas ferra
mentas de animação de objetos, que incluem diversos efeitos e 
permitem o preview em formato SWF, sem sair do InDesign. 

Ou seja, o criador de documentos tem agora no InDe
sign poderosas ferramentas para envolver, atrair e informar 
leitores, com muito mais recursos. Depois de pronto, qual
quer documento pode ser exportado para o formato Flash 
Professional CS5, mantendo animações, vídeo e áudio. E 
este não é o único formato para quem pensa em aderir ao 
mundo digital. Os eBooks podem ser gerados diretamente 
do InDesign CS5, permitindo sua leitura em dispositivos 
como o Apple iPad e o Sony Reader, além de celulares ê 
outros aparelhos. 

Atualização para InDesign CS5 7.0.3 
É importantíssimo fazer download de uma atualização que 
corrige problemas na exportação para formato SWF e para 
formato PDF interativo. Esta atualização também resolve 
problemas de reconhecimento de arquivos com vários usuá
rios em um ambiente misto Windows/Mac OS. 
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