
No mundo digital 
Q u a r k X P r e s s 9 está p r o n t o p a r a a diagramação do novo século 
Por Pedro Pavanato (@pedropavanato) 

Hoje, com iPads, iPhones, Kindles, 
celulares com Android e outras 

tablets e smartphones no mercado, o 
mundo editorial passou por mudanças. 
Jornais e revistas se modernizaram para 
se adequar aos novos meios de leitura e 
alguns, mais ousados, estão lançando edi
ções exclusivamente digitais. Para que a 
publicação chegue às mãos, ou melhor, às 
telas, dos leitores, ela deve ser diagramada 
pensando nas inovações que os gadgets 
proporcionam: transições de páginas, 
slide shows e vídeos no meio de um artigo, 
integração com a Web e outras inúmeras 
vantagens que farão a leitura ficar muito 
mais atraente e dinâmica. 

O Quark 9 já está pronto para esse 
novo mundo. Com o App Studio, que será 
incorporado nessa versão, é possível dia-
gramar para iPad sem precisar ser espe

cialista em programação. Publicações 
inteiras podem ser transformadas em 
conteúdos interativos em alguns cliques. 
Porém, a pressa em lançar a atualização 
fez com que essa novidade do programa 
ficasse para mais tarde. 

Como o iPad não é o único suporte 
para leituras digitais, o Quark 9 também 
exporta seus projetos nos formatos 
ePUB e eBook. Este último é o formato 
criado para leitura no software Blio, que 
já tem versão para iOS, mas ainda não 
para Mac OS. No caso do ePUB, o Quark 
tem uma ferramenta para ajustar seu 
projeto (no ePUB, tudo é colocado em 
um fluxo linear). Com a Identificação de 
Repaginação, definimos de qual maneira 
os leitores de ePUB entenderão o leiaute, 
reposicionando os textos e as imagens. 
Também é possível, durante a exporta

ção do documento, criar um índice para 
seu projeto automaticamente. 

Outra novidade no Quark 9 são os 
Estilos Condicionais, que é uma função 
parecida com os Estilos Aninhados do 
InDesign. Com ela, é possível aplicar autp-
maticamente estilos de parágrafo criados 
pelo usuário a um bloco de texto, baseado 
em seu conteúdo. Na janela dos Estilos 
Condicionais, definimos regras que apon
tam onde os estilos devem ser aplicados, 
para que o Quark possa fazer o trabalho 
automaticamente. E com o ShapeMaker 
ficou mais fácil modelar uma caixa de 
texto ou imagem em qualquer forma. 

Além disso, o QuarkXPress 9 vem, 
agora, com um Editor de Texto embutido, 
Linkster, ImageGrid, Âncoras de Legen
das, Cloner, aprimoramentos em tipogra
fia, maior compatibilidade com arquivos 
PSD e AI, novas extensões, entre outras 
novidades. Mesmo com a grande disputa 
com o InDesign no mercado, o Quark 9 
vem mostrar que está vivo e pensando no 
futuro da editoração eletrônica. 
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