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Na última edição, mostrei como dividir conteúdo entre 

dois layouts. Utilizar boas práticas em diagramação, e apli

car algumas funcionalidades do InDesign ao XML, pode 

gerar um arquivo mais simples de revisar e mais confiável. 

Infelizmente, neste ramo de atuação, a lei de Murphy 

é aplicável e persistente. É mui to comum encontrar al

guém que detectou algum erro no produto já impresso. 

Muitas vezes o erro é pequeno, mas o impacto é imenso. 

Usar o InDesign de forma correta e aplicar o XML na 

prática é garantia de minimização de erro. O próprio fluxo 

de trabalho corrige automaticamente problemas que de

veriam ser detectados manualmente. Em meio a grande 

quantidade de problemas, essa detecção pode não ser 

totalmente feita, e um erro pode vir à tona tarde demais. 

O fluxo de revisão com base em XML pode garantir que 

as camadas estáticas dos seus documentos horizontais e 

verticais estarão sincronizadas, inserindo em um layout 

as aplicações feitas no layout oposto. Se é maravilhoso 

pensar neste recurso apenas para dois layouts, imagine 

pensar nisto para vários documentos. 

A grande vantagem do XML neste novo mundo de publi

cação digital é que o conteúdo pode não só ser dividido 

entre o arquivo horizontal e vertical, mas também entre 

documentos impressos, e de outros formatos. O mesmo 

arquivo XML, que atualiza arquivos de diversos formatos e 

finalidades, pode também alimentar um banco de dados, 

gerar uma página de Internet, ou deixar a comunicação 

com o público alvo muito mais rápida, utilizando recursos 

de RSS. O mundo globalizado exige essas práticas. 

Esse seria o mundo ideal, mas não se pode dizer que é 

utópico. A ferramenta existe, está pronta para o uso e o in

vestimento é tão somente o conhecimento e a disciplina. 

Observando o tutorial da edição passada, usar o XML para 

confeccionar dois ou mais layouts pode ser considerada 

uma tarefa relativamente simples. Porém, tenha certeza 

de que, mesmo sendo mais simples, ela não é menos 

trabalhosa. Quando se fala em disciplina, é exatamente 

isso que é o requisito básico para o uso desse recurso. Um 

pouco de treino e aplicação elimina todo esse misticismo 

que o XML gera no mundo dos paginadores. 

As alterações nem sempre são baseadas em conteúdo. 

Elas podem ser alterações estéticas que podem partir 

da criação de uma nova tinta até a alteração de um 

estilo de parágrafo. Elas podem variar dentro de u m 

range oferecido pelo InDesign, e podem também pas

sar despercebidas pela revisão. Detalhes podem fazer 

a diferença, sendo assim, por que não utilizar recursos 

para controlá-los? 

O Book é o grande auxiliador nesta tarefa. Ele é capaz de 

sincronizar dois documentos ou mais, mantendo os seus 

elementos idênticos. 

Existe um paradigma dizendo que o Book serve somente 

como gerenciador de documentos extensos divididos 

em partes. É pertinente esse modo de pensar, mas, com 

algumas pequenas alterações, a ferramenta pode ter 

nova funcionalidade sem perder sua grande utilidade. 

Colocando a mão na massa, fica mais fácil de entender 

como o Book é um auxílio poderoso dentro da constru

ção e do fluxo de revisão de arquivos digitais. 

Para gerar um novo Book, entre em File > New > Book. Es

colha um local para salvar e clique em Save. Veja abaixo 

o resultado. 

Antes de inserir qualquer documento, é importante 

informar ao Book que você não deseja que suas listas nu

meradas ou numerações de páginas sejam sequenciais. 

Considere que são documentos com o mesmo conteú

do, então, sendo assim, ambos têm a mesma numeração 

de página e a mesma numeração de lista. 

Para iniciar as configurações e adequações, clique no 

botão de opções da paleta e vá até Book Page Numbe
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A janela abaixo tem como finalidade não deixar que o In

Design automatize o processo de numeração. Para isso, 

desabilite a função Automatically Update Page & Section 

Numbers. Clique em Ok. 

Pronto, o arquivo de Book já pode receber arquivos de 

InDesign. Clicando no sinal de mais (+) na parte inferior da 

paleta, ou indo até o menu de opções dela e clicando em 

Add, insira os documentos que farão parte do projeto. 

Repare, na imagem acima, que ambos os arquivos têm 

o numero " 1 " na frente deles. Esse número está direta

mente relacionado com a numeração de página inicial 

de cada documento. Caso não optasse por desabilitar 

a opção de atualização automática de numeração e 

seção, os arquivos estariam com páginas iniciais nume

radas diferentemente. 

A segunda parte da configuração dessa ferramenta con

siste em selecionar os elementos de sincronização do 

Book. Clique no botão de opções e depois em Synchroni-

se Options... 

A janela aberta a seguir irá selecionar todos os elemen

tos que devem ou não ser sincronizados. São eles: Texto 

condicional; Lista numerada; Referência cruzada; Textos 

variáveis; Páginas mestras; Configurações de trapping; 

Estilos de tabela; Estilos de célula; Estilos de objeto; Estilos 

para geração de sumário; Estilos de caractere; Estilos de 

parágrafo; Swatches. 

Escolha os itens que melhor se adequam ao seu t ipo de 

trabalho. Apenas lembre-se de que páginas-mestras, lis

tas numeradas e referências cruzadas não são aconselha-

velmente sincronizáveis neste caso. Isso ocorre devido a 

esses itens serem únicos e próprios do seu documento 

de origem. São excelentes para o uso em documentos 

contínuos, mas não neste caso. 

Clique em Synchronise para sincronizar os documentos 

do Book. Pronto, o seu Bookjá compartilha os elementos 

de sincronização. Ao alterar algo em algum dos docu

mentos, clique no botão de sincronismo na parte inferior 

da paleta. 

Mesmo com as opções de sincronização, para o bom 

andamento do trabalho, nunca viole um estilo. Qual

quer alteração que deva ser feita, esteja sempre baseado 

em um estilo de caractere ou de parágrafo. O XML está 

diretamente ligado a eles, e, com qualquer violação, ele 

perderá sua re fe rênc ia . A ut
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Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 125, p. 44-46, dez. 2011/ jan. 2012.




