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Nem os mais otimistas acreditariam que um tipo de 
dispositivo de mídia eletrônica invadiria o mercado de 
forma tão rápida que pudesse fazer com que muitos tro
cassem a boa e velha publicação impressa pela digital. 
Recentemente, uma edição impressa de um jornal de 
grande circulação em São Paulo veiculou um anúncio 
em sua capa com alguns vídeos do produto anunciado. 
Ainda não se está falando de papel digital, mas não 
dá para negar que a evolução tecnológica permitiu 
que uma tela de LCD fizesse parte de uma publicação 
impressa. É um avanço muito grande, considerando 
que, há 10 anos, um cartão de natal musical chamava a 
atenção e fazia muito sucesso. 
Comparando a ficção com a realidade, o filme De Volta 
Para o Futuro 2, gravado em 1989, contava a história de 
um cientista e seu amigo que viajava pelo tempo indo 
até o longínquo ano de 2015. Lá, era possível ver skates 
vodores, produções com hologramas e outras excen
tricidades que, hoje, estão muito próximas de se tornar 
realidade. Em uma das cenas, o protagonista abre um 
jornal totalmente interativo, com concepção diferente 
dos tablets, mas com a mesma finalidade que os dis
positivos apresentam. Nesse quesito, o filme acerta em 
sua previsão, sem esquecer que a data prevista ocorrerá 
somente daqui a quatro anos. 
Já que os tablets são realidade, e já tem muita gente 
publicando, os métodos de geração de conteúdo são 
diversificados. O não tão velho e nem tão novo formato 
PDF é um deles. Com a tecnologia de WYSIWYG, ele é a 
forma mais fácil de se publicar algo em qualquer disposi
tivo móvel que tenha um leitor desse t ipo de arquivo. 
Então, a partir de agora, tudo será publicado em PDF, já 
que é fácil, moderno e ainda conta com uma excelente 
capacidade de interatividade. Sim, tudo isso é verdade, 
mas o PDF é frágil quando se fala em adaptabilidade. 
Girar a tela 90° para um lado ou outro, não faz com que 
um PDF se adapte ao formato do dispositivo na horizon
tal e vertical. Mesmo que ele tenha opções de acessibili
dade, falando em termos visuais, o PDF não é perfeito. 

O grande destaque vai para o XHTML, cuja tecnolo
gia está disponível para todos os dispositivos e seus 
respectivos browsers. A linguagem é simples, interativa, 
dinâmica e gratuita, precisando apenas de um bloco de 
notas e conhecimento técnico do web designer para 
gerar um conteúdo do básico ao avançado. Além disso, 
ela aceita incrementações por meio de linguagem de 
programação e interações com banco de dados, sem 
contar a sua fácil capacidade de adaptação. Trabalha d i 
retamente com Feed 's por meior de RSS, tornando tudo 
mais "tempo real" em seu dispositivo. 
Sem dúvida, trabalhar com XHTML é uma excelente 
opção, desde que respeitados todos os conceitos de 
qualidade recomendados pela W3C (www.w3c.br). 

Bons conhecimentos em CSS eTableless são requisitos 
básicos para quem quer trabalhar com essa linguagem e 
compatibilizar com qualquer dispositivo. Uma pequena 
fragilidade do formato é a dificuldade que se tem em 
trabalhar offline. Porém, se considerarmos que o propó
sito de um dispositivo móvel é ser "móvel", o uso dele 
sem internet ocorrerá apenas em ocasiões como uma 
viagem aérea, por exemplo. 

Mesmo com todas as vantagens do XHTML, a responsa
bilidade de criar revistas digitais não ficou com o Dream-
weaver e, sim, com o InDesign. Foi criado um formato 
e um browser específico (Adobe Viewer) para rodar as 
publicações criadas por ele. A ideia é excelente, pois 
mesmo o XHTML sendo mágico ele limita a capacidade 
de criação do designer. Haveria uma perda considerável 
de qualidade no design de layouts caso o Dreamweaver 
tivesse esse t ipo de responsabilidade. 

VELHOS HÁBITOS 
A criação de publicações eletrônicas é um novo caminho 
para todos aqueles que sempre se acostumaram com 
trapping, somatória de tinta, fechamento de arquivo, 
CMYK etc. Se você é um desses "dinossauros"das artes 
gráficas e pretende produzir seu primeiro conteúdo 
para iPad, revise seus conceitos, pois há 10 anos JPG era A ut
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abominado nas artes gráficas e a regra hoje é trabalhar 
com ele. Além disso, não esqueça de mantê-lo em RGB. Se 
quiser fundo transparente, nada deTiff ou EPS com Path; 
dê a oportunidade ao formato PNG. 
Com certeza, as coisas mudaram. O fechamento de 
arquivo não existe mais. Para muitos, somente recente
mente com a adoção do PDF que essa tarefa deixou de 
ser um "bicho de sete cabeças". Mas não se anime muito. 
As atenções e tarefas apenas mudaram de figura, e a 
publicação para dispositivos móveis exige um arquivo 
correto, composto perfeitamente, sem brechas para 
possíveis erros no envio de arquivo ao tablet. 

A D O B E D I G I T A L PUBL ISH ING SUITE 
O Adobe Digital Publishing Suite trouxe a solução 
completa para quem quer publicar e comercializar con
teúdo criado no Adobe InDesign CS5.5 ou até mesmo 
da versão CS5 necessitando apenas de uma pequena 
atualização. Lógico que para tudo tem um preço e nem 
sempre esse preço é o que se quer pagar. Ainda não se 
destina um produto apenas para a mídia digital. Ainda 
há uma geração de leitores/consumidores potenciais 
que não tem a mínima intenção de fazer essa migração 
e não dispensa, de forma alguma, a sensação tátil que o 
papel proporciona. 
Voltando ao dispositivo móvel, agora as revistas podem 
dispor de vídeos, áudios, imagens panorâmicas, 3D, 
conteúdo web dinâmico e outros. Alguns ficam maravi
lhados, mas, se comparado com o impresso, está muito 
aquém do que o mercado disponibiliza como chamariz. 
Não se esqueça de que os impressos têm como recurso 
o verniz, verniz de reserva, verniz com textura, verniz 
odorizado, plastificação, laminação, hot stamping, rele
vos em geral, dados variáveis, entre outros, para quem 
quer um destaque em sua publicação. 

Mesmo com essa desvantagem, o mercado corre atrás 
para iniciar paralelamente ao impresso a produção e 
publicação de arquivos digitais.Tudo é festa e alegria até 
o momento em que é preciso desenvolver dois layouts. 
Para quem reclamava do trabalho extra que havia para 
construir um simples verniz de reserva, não tinha nem 
noção que uma revista teria que ser diagramada tanto 
na vertical quanto na horizontal. 
Se raciocinar corretamente, a construção é de três 
layouts: impresso, digital vertical e digital horizontal. É 
possível até melhorar ou piorar esse número, depen
dendo do ponto de vista. Pode-se chegar a nove layouts 
se pensarmos da seguinte forma: um impresso, um 
iPad vertical, um iPad horizontal, um Xoom vertical, um 
Xoom horizontal, um GalaxyTab vertical, um GalaxyTab 
horizontal, um Playbook vertical e um Playbook horizon
tal. Isso vai ocorrer apenas se você quiser total fidelidade 
a cada dispositivo, mas não se pode fechar os olhos em 
relação à necessidade de um formato diferente para 
cada tipo e tamanho de dispositivo. 

MAIS TRABALHO OU MAIS PRODUÇÃO 
0 mais interessante em todo esse procedimento é que o 
tempo de produção do designer ou paginador conti 
nua o mesmo. Nenhuma revista deixará de ser mensal 
para ser bimestral por causa da publicação digital. Se o 
trabalho quadruplica, o número de diagramadores não 
sofrerá a mesma alteração. 
Diante dessa nova demanda, utilizar o máximo dos re
cursos do InDesign e de seus plug-ins será fundamental 
para uma diagramação rápida, sem erros e, o principal, 
sem perder a qualidade e confiabilidade no processo. 
Algumas coisas no fluxo de trabalho devem ser repensa
das e algumas atitudes devem ser tomadas para que os 
objetivos sejam alcançados. 
Na próxima edição, irei mostrar como manter vários 
layouts compartilhando conteúdo. Irei exibir as limita
ções que o processo tem e mostrar como deverá funcio
nar o fluxo de revisão de conteúdo para que um layout 
sofra alteração junto com todos os outros. Os resultados 
serão otimização de tempo sem a perda de qualidade 
dentro de um processo de produção confiável. 
Deixo um grande abraço a todos e até a próxima edição. 
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Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 123, p. 48-50, ago./ set. 2011.




