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A demanda por mídia digital feita especialmente para 
dispositivos móveis é uma constante crescente. Até 
pouco tempo atrás, muitos apostavam que a migração do 
produto impresso para o eletrônico geraria uma queda de 
produção. Quem está se adaptando à nova realidade não 
teme mais pela falta de trabalho. Reformulando a frase: 
quem está se adaptando teme, na verdade, pelo aumento 
de trabalho. Esse aumento ocorre devido à composição 
de dois ou mais layouts de um mesmo produto. 
O mercado está dando lugar a um novo modelo de 
publicação. Essa nova demanda é capaz de resgatar o 
designer/diagramador da mídia impressa além de dar 
oportunidade a manipuladores de vídeos, animadores, 
especialistas em 3D, webdesigners, programadores etc. 
Esses profissionais têm perfis para atuar cada um em um 
trecho de uma revista digital, dando sua contribuição e 
inovando cada vez mais o produto. 
Como todos sabem, o trabalho desenvolvido por esses 
profissionais são unidos e inseridos todos em um soft
ware centralizador, o InDesign. Ele é responsável por 
mesclar um plano de fundo a um vídeo, a um texto 
descritivo, logo ou título de uma matéria e por aí vai. 
Infelizmente, ninguém trouxe uma fórmula mágica 
dizendo que é possível construir apenas um layout, 
virar o tablet em 90° e ter o resultado horizontal em um 
passe de mágica. O resultado é prazeroso, mas, para 
chegar até ele, exige dedicação e muita, muita atenção. 
A atenção é essencial pois, antes, a preocupação era 
apenas com um layout. Agora, o que é feito para uma 
página vertical, deve ser repetida para a horizontal tam
bém. O XML é uma excelente opção para auxiliar nesse 
tipo de publicação. Quando se diz excelente opção, 
tenha em mente que nem sempre será fácil dar uma 
solução com a utilização desse recurso. Nem sempre, 
também, ele será o método mais rápido de se produzir. 
O que é garantido é que o XML dará a segurança de 
manter dois layouts com o mesmo conteúdo. Vejam a 
seguir como funciona. 

CRIAÇÃO DO LAYOUT 

O primeiro passo é criar o layout da página, ou na 
horizontal ou na vertical. Não importa o formato que 
vai iniciar a produção, o que importa é que seja criado 
apenas um e, a partir dele, deriva-se o segundo. A ut
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Com as tags geradas, é o momento de fazer a associa
ção. Do modo como foi construído o modelo desse 
tutorial, é possível fazer a associação automática. Porém, 
por motivos de organização estrutural do XML, duas 
tags serão inseridas manualmente. São elas: TituloStory e 
TextoStory. Essas tags serão associadas pelo frame, e não 
pelo texto. Clique no frame e, posteriormente, na tag. 

Os frames associados devem assumir como contorno a 
coloração de suas respectivas tags. Caso isso não aconte
ça, entre em View > Structure > Show Tagged Frames. 
Agora que os frames estão associados, vá para o painel 
Tags e clique no botão de opções. Entre em Map Tags to 
Styles. Nesse momento, os elementos de texto serão as
sociados ao XML do documento. Se o nome das tags for 
igual ao nome dos estilos, basta clicar em Map by Name 
para fazer a associação automática. Caso não sejam 
idênticos, faça a associação manualmente. 

Para conferir no layout se a associação dos estilos foi 
feita de forma correta, verifique se em cada negrito e 
itálico há a demarcação por [colchetes] com a cor da 
tag determinada. 

VINCULAÇÃO 

Após o documento ter sido mapeado, é o momento de 
gerar um vínculo entre ele, o arquivo de InDesign e um 
novo arquivo de XML. 
Apesar das tags geradas, ainda não existe um arquivo 
XML criado, muito menos vinculado ao InDesign. Para 
isso, clique em View > Structure > ShowStructure. 
Com a janela de estrutura aberta, clique no botão de 
opções e, posteriormente, em ExportXML... 

Escolha um local para o seu arquivo e clique em Save. 
Logo depois, aparecerá uma janela com as configu
rações de XML. Elimine todas as opções e selecione a 
opção UTF-16 para o Encoding. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Clique em Export. Para gerar o vínculo entre o XML e o 
arquivo de InDesign, é necessário que o primeiro seja 
importado no segundo. Com o Structure aberto, dique 
no botão de opções e, posteriormente, clique em 
Import XML... 
Na janela XML Import Options, deixe apenas a opção 
Create link habilitada. Ela que vai manter o vínculo entre 
os dois arquivos. 

CRIAÇÃO DO 
LAYOUT OPOSTO 

Esse é o momento de criar o layout oposto ao anterior. No 
caso do exemplo, o horizontal. Para isso, gere uma cópia 
do documento e faça a alteração sobre ele mesmo. 
Gerar pela cópia do próprio documento é necessário 
para que ele mantenha a mesma configuração de tags. 

Clique em Ok. O arquivo XML estará vinculado ao arqui
vo de InDesign. 

ATUALIZAÇÃO 

Manter estilos e tags atualizados é a preocupação que 
o diagramador tem que ter para que esse processo 
funcione corretamente. No passo anterior, você deve ter 
notado que a diagramação foi alterada ao importar o 
XML novamente. Para resolver esse problema já espe
rado, entre em Window > Utilities > Tags. No botão de 
opções dentro da paleta, entre em Map Tags to Styles... 

A diferença entre a opção clicada anteriormente e essa 
é que a anterior criava tags de acordo com o estilo de 
parágrafo. Essa opção agora associa as tags aos estilos 
do documento. Clique em Map byname para associar 
automaticamente, ou associe um a um caso os esti
los não tenham o mesmo nome que as tags. Por fim, 
clique em Ok. 

Com os dois layouts prontos, caso queira fazer alteração 
de texto em um ou em outro, basta alterar e exportar o 
XML, substituindo o anterior. 

Após as alterações, a paleta de Links vai solicitar que atu
alize o documento. Basta atualizar e ambos os documen
tos estarão alterados. 

Quando alterar um texto com nova aplicação de estilos, 
faça o procedimento de Map Styles to Tags antes de 
exportar o arquivo XML. Automaticamente, o outro 
documento também será atualizado quando você clicar 
em Update no link. 
Adquira o DVD - InDesign & XML e aprenda muitos 
truques para a manipulação de seus arquivos. Ele está à 
venda no seguinte endereço: www.loja.photopro.com.br. 
Para a próxima edição, continuaremos nesse assunto 
utilizando o Book para facilitar ainda mais esse trabalho. 
Um grande abraço a todos e boas experiências. 
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http://www.loja.photopro.com.br
Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 124, p. 44-47, out./ nov. 2011.




