


Em eventos, visitas a clientes e em aulas que ministro abordando soft 
wares da Adobe Creative Suite, em especial o InDesign, o Photoshop e 
o lllustrator, sempre existe um pedido de uma função, automatização 
de uma tarefa c o m u m ao dia a dia e até mesmo uma comparação en
tre softwares, em especial entre os aplicativos Corel Draw e o Adobe 
lllustrator, por exemplo. 
Discutir o uso de ferramentas é complicado - sempre vai existir uma 
função que um software executa de uma forma que você acha melhor 
que o outro - mas existem recursos sobre os quais, ao migrar para um 
software, pensamos:"Puxa, bem que isto poderia existir!" Um exemplo: 
no Core! Draw, há um atalho para aumentar/diminuir a espessura de 
uma borda e muitas pessoas já perguntaram se no Adobe lllustrator 
havia o mesmo atalho! A resposta, infelizmente, é não - mas, na versão 
padrão, com scripts, o céu é o limite! 
Só tenho um aviso sobre os scripts: programar seus próprios scripts 
não é uma tarefa para os fracos! É preciso ter intimidade com lógica de 
programação, linguagens scripts e disposição para escrever várias linhas 
de código. Mas não se preocupe: nós, designers mortais, podemos fazer 
uso dos scripts geniais criados e compartilhados por outros usuários e, 
com alguma disposição, até alterar e adaptar os scripts para atenderem 
às nossas necessidades. 
Neste artigo, mostrarei como utilizar os scripts para automatizar tarefas 
do InDesign, lllustrator e InCopy. 

AUTOMATIZAÇÃO: 
SCRIPTS VERSUS ACTIONS 
Actions (Photoshop e lllustrator): os actions fazem parte de uma 
biblioteca do Photoshop/lllustrator na qual você pode gravar funções 
para que o software repita o processo em uma ou mais imagens/ 
ilustrações. Não é necessário programar para criar um action: tudo o 
que você precisa é gravar os comandos que deseja aplicar de maneira 
sequencial. 
Scripts (InDesign, lllustrator e InCopy): o script é utilizado para de
signar uma sequência de comandos e tarefas a serem executadas. Os 
scripts são escritos usando linguagens de programação e, no caso dos 
softwares Adobe, você pode usar a l inguagem Javascript, AppleScript 
e/ou VbScript. 
A diferença entre as linguagens está na sintaxe, mas eu particularmente 
prefiro o Javascript e explico o motivo: o AppleScript só funciona no 
Mac e o Vbscript só no Windows. Em contrapartida, os scripts programa
dos em Javascript funcionam no Mac e no Windows, ou seja, são mais 
democráticos e fáceis de compartilhar! 
Os scripts são pequenos arquivos de texto, e são encontrados nos 
formatos: *.jsx ou *.js (Javascript), *.vbs (VbScript) e *.applescript 
(AppleScript). 
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Importante: todos os scripts para Adobe InCopy funcio
nam no Adobe InDesign , porém, somente os scripts que 
envolvem formatação e edição de texto funcionam no 
InCopy. Scripts que envolvem páginas, layouts e frames 
não funcionam no aplicativo. 

C O M O U S A R S C R I P T S N O 
I N D E S I G N E N O I N C O P Y 
Para executar um script no Adobe InDesign /Adobe In
Copy, abra a paleta Scripts em Window > Utilities > Script, 

e clique duas vezes no script que deseja executar. O In
Design e o InCopy armazenam os scripts em uma pasta 
na paleta Script chamada Application: os que vêm como 
padrão ao instalar o software e em uma pasta chamada 
User para os scripts de usuário (importante para quem 
não é administrador do computador e não pode alterar 
pastas de programa). 
Importante: não existe um manual nem regra para o fun
cionamento dos scripts. O ideal é testar! Como o script 
é desenvolvido pelo próprio usuário, depende muito do 
programador que o desenvolveu a sofisticação! Existem 
scripts que executam as funções sem nenhuma caixa de 
diálogo, orientando o usuário, ou simplesmente geram 
um erro se você não tiver o objeto onde ele aplicará as 
funções selecionadas. Porém, existem scripts extrema
mente sofisticados que possibilitam ao usuário controlar 
onde e como serão aplicadas as funções, e apresentam 
caixas de diálogo para orientar o usuário. 

C O M O C O P I A R S C R I P T S P A R A O 
A D O B E I N D E S I G N E A D O B E I N C O P Y 
Clique com o botão direito sobre a pasta onde deseja 
armazenar os scripts e selecione Reveal In Finder (Mac) ou 
Reveal In Explorer (Windows). Ele direcionará até a pasta 
do sistema onde ficam armazenados os scripts. Para 
que eles sejam visualizados ao iniciar os softwares, é só 
copiá-los para esta pasta. 
Alguns scripts que estão disponíveis no Adobe InDesign, 
na pasta Applications da paleta Scripts, são: 
AddGuides: selecione um objeto e ele adiciona guias, 
podendo você optar se quer as guias acima, abaixo ou 
dos lados direito e esquerdo do objeto. 
Breakframe: você seleciona dois frames com texto 
fluindo entre eles e quebra o fluxo mantendo o conteú
do no frame. 

CropMarks: este script adiciona marcas de corte aos 
objetos selecionados. 
Findchangebylist: esse é o meu script predileto. Ele faz 
buscas e trocas de texto e pode ser facilmente customi
zado através do arquivo FindChangeList.txt. Por padrão, 
ele remove todos os espaços duplos, tabulações duplas, 
marcas de parágrafo duplas. É perfeito para limpar textos 
do Word, onde os usuários abusam dos espaços. 

PlaceMultipagePDF: você pode inserir de uma vez só 
várias páginas de um arquivo PDF em várias páginas 
de um documento de Adobe InDesign (insere como 
imagem). Facilita a vida de quem precisa reaproveitar um 
layout em PDF e não precisa editar o texto. 
A quantidade de scripts que vem no software é grande: 
explore e descubra se um script vai atender exatamente 
sua necessidade! 

C O M O USAR SCRIPTS 
NO ADOBE ILLUSTRATOR 
Para executar um script, clique em File > Scripts e selecio
ne o script que deseja usar. Para que o script apareça na 
lista de scripts do menu File, copie o arquivo do script na 
pasta C:\Arquivos de programas (Windows) ou Applica-

tions\Adobe lllustrator CS5\Presets\en_GB\Scripts (Mac). 
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O Adobe lllustrator guarda, na pasta de programas, uma 
série de Scripts legais que você pode testar. Eles estão em: 
C:\Arquivos de programas (Windows) ou Applications 

(Mac) \Adobe lllustrator CS5\Scripting\Sample Scripts 

(Scripts de Amostra). 
A lista de scripts para lllustrator também é vasta. Você 
pode testar e descobrir funções incríveis como: 
CollectforOutuput: parecido com o Package do Inde-
sign (sem as fontes) ele empacota em uma pasta o arqui
vo de lllustrator e as imagens linkadas. 
Freehandtoai: adapta o arquivo do Freehand para o 
lllustrator. 

RemoveArtboards: importante para quem deseja 
compartilhar o arquivo com pessoas que tem versões 
anteriores ao CS4, quando o Ai passou a ter múltiplas 
Artboards. 

DESENVOLVIMENTO DE SCRIPTS 
Se você quiser se aventurar no mundo dos scripts, a 
Adobe disponibiliza uma documentação completa com 
a descrição das funções das linguagens, exemplos de 
códigos etc. 
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