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Nova versão do 
Adobe Acrobat 
traz muitas 
novidades 
importantes
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D
emorou (para ser exato, dois anos e quatro meses), 
mas chegou a nova versão do Acrobat da Adobe, 
a X (de dez). Agora com três versões (Acrobat X 

Pro, Standard e Suite, a mais completa), o aplicativo que 
revolucionou o gerenciamento de documentos digitais 
está mais maduro do que nunca.

Para você ter uma ideia das novidades, vamos falar 
sobre a versão do Adobe Acrobat X Pro, tanto para o Mac 
como para o Windows. Isso porque existe uma série de 
recursos do programa para o sistema operacional da 
Microsoft que não estão presentes em sua versão para a 
plataforma Apple. Se você achar essas funcionalidades 
interessantes, tenha em mãos um Windows rodando vir-
tualmente em seu Mac (com o Parallels, VMWare Fusion 
ou VirtualBox) ou use o Boot Camp.

Nova interface
Houve uma mudança drástica no visual do Acrobat X. Até 
a versão anterior, o programa tinha uma série de menus 
que continham muitas opções – eram nove no Acrobat 
9 (sem contar os menus Acrobat e Help). Agora, no X, 
passaram para apenas quatro.

O objetivo dos desenvolvedores foi facilitar a vida dos 
novos usuários. O problema é que isso provocou um nó 
na cabeça de quem já usa o Acrobat há mais tempo. Os 
comandos que estávamos acostumados a acessar usando 
um menu A ou B mudaram de lugar e agora estarão con-
textualizados nas ações que você faz dentro do programa. 
É meio difícil de explicar, mas apenas a título de exemplo, 
no Acrobat 9, a fim de enviar um PDF para uma revisão 
compartilhada, o usuário acessava o menu Comments e 
clicava no comando Send for Shared Review. Agora, no 
Acrobat X, o usuário apenas clica na aba Share e escolhe 
como quer compartilhar seu PDF. Nem sempre as coisas 
serão tão claras assim, mas com o uso diário do progra-
ma, o usuário rapidamente se adaptará à nova interface.

É importante informar que diversos comandos foram 
colocados em uma das três abas existentes, que se locali-
zam à direita da janela do programa.

Por conta dessa nova disposição, monitores widescre-
en levam clara vantagem sobre os demais, pois as fer-
ramentas de uso diário do programa ocuparão uma boa 
parte horizontal da tela, deixando usuário de notebooks, 
principalmente o MacBook Pro de 13 polegadas com uma 
área de trabalho um pouco restrita. 

Do seu jeito
Ao abrir o programa, o usuário vai se deparar com uma 
tela, denominada pela Adobe de Welcome Screen. Nessa 
tela aparecem os últimos PDFs abertos, o comando Open 
para abrir um documento de sua escolha e, à direita, 
você pode acessar outras funções, como criar um PDF, 
um PDF Portfolio, combinar arquivos distintos em um 
documento e criar um PDF a partir de outro arquivo 
compatível. Na parte de baixo dessa janela, o software 
mostra uma dica – uma possibilidade de ação para o usu-

Nova Interface  A Adobe fez uma grande mudança em como se interage com o Acrobat X: novos botões e paletas obrigam os antigos usuários a reverem seus 
conceitos e aprenderem novamente a usar o programa
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ário, diferente a cada vez que se carregar o aplicativo, 
explicando do que se trata e ensinando como executá-la, 
a partir do comando See How. Caso o usuário prefira 
não visualizar essa tela ao abrir o Acrobat X, basta que 
ele desmarque a opção “Show welcome screen” do tópico 
Application Startup, da categoria General, nas preferên-
cias do programa (em Acrobat > Preferences).

O usuário pode arrastar, a partir das mencionada 
abas, as ferramentas/comandos que usa com mais fre-
quência para a primeira linha abaixo do menu, onde se 
encontram as funções que estão ativas por padrão. Para 
tanto, passe o mouse sobre o comando desejado e clique 
sobre os dois traços verticais existentes, à esquerda, no 
frame da ferramenta, e só então arraste-a para a barra de 
ferramentas. Se não existirem os tais traços é por que a 
ferramenta já está carregada.

Outra possibilidade de organizar a interface é clicar 
no ícone Customize Quick Tools e na caixa de diálogo 
escolher qual comando carregar/remover na barra de 
ferramentas. No lado esquerdo da janela estão todas as 
funções existentes no programa, separadas por seus res-
pectivos itens (Pages, Content, Form, Action Wizard e 
assim por diante). À direita estão os ícones dos comandos 
já carregados na barra de ferramentas. Para carregar o 
ícone de um comando basta selecioná-lo e clicar na seta 
para a direita, entre as duas janelas. Para remover uma 
ferramenta já carregada, selecione-a e clique na seta à 
esquerda entre as duas janelas. O símbolo entre essas 
duas setas mencionadas é um separador que pode ser 
utilizado para agrupar comandos similares. Por fim, é 
possível mudar a ordem em que os ícones aparecem na 
barra, arrastando-os para o local desejado. Use o botão 

secundário do mouse (ou [Control] + [Clique]) sobre um 
comando na barra de ferramentas para removê-lo.

Em português?
O Adobe Acrobat X será “regionalizado” para o Brasil em 
breve, o que significa que terá uma versão em português. 
Por enquanto, apenas a versão em inglês está disponível 
para compra. Todas as telas e comandos mostrados 
nesta matéria estão em inglês, no entanto, com base no 
site da Adobe do Brasil, já se pode ter uma ideia de como 
serão traduzidos certos comandos. Por isso, apresenta-
rei as novas características do programa no original em 
inglês e mostro como este recurso vai se chamar  
em português.

Custom Actions/ 
Assistentes de Ação
Nesta nova versão do Acrobat há uma série de ações 
automatizadas disponíveis para que o usuário execute, 
usando um único comando, diversas funções existentes 
no programa. Para os que utilizam o Adobe Photoshop, eu 
poderia dizer que ela se parece com o princípio existente 
no comando Actions. Citando apenas um exemplo, existe 
uma Action, denominada “Archive Paper Documents” 
que “escaneia” páginas em papel de um documento, con-
vertendo as imagens digitalizadas em texto, utilizando 
OCR (Optical Caracter Recognition, ou Reconhecimento 
Óptico de Caracteres), adicionando uma descrição ao 
arquivo e exportando-o no formato PDF/A.

O que é legal é que você pode criar suas próprias ações, 
desenvolvendo, a partir do zero e com um único comando, 
uma série de coisas que precisa fazer em seu fluxo de 

Boas vindas A tela de início do programa já traz os documentos abertos recentemente e os comandos básicos, como abrir ou combinar PDFs
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trabalho, ou mesmo editar ações que já 
existem, além de outras que você comprou 
ou recebeu de terceiros. É possível exportar 
para outros usuários do Acrobat X as ações 
que você criou, o que é algo muito bom. O 
Action Wizard, como é chamado, pode ser 
acessado na Aba Tools ou pelo menu File do 
programa. Uma grande mão na roda!

Escritório integrado
Não pude testar esta integração no Mac, 
já que, até o momento em que escrevi esta 
matéria, não havia à disposição a versão 
final da suíte de aplicativos Microsoft 
Office 2011 para Mac. No entanto, no uni-
verso Windows, grandes melhorias foram 
realizadas na exportação de PDFs para 
o formato Word, sendo que se preservam 
de uma forma mais eficaz o leiaute e a 
formatação do arquivo exportado. O mesmo 
ocorre no momento da importação de ar-
quivos do Word. Também houve melhorias 
na preservação dos formatos de parágrafos 
e estilos aplicados no documento Word na 
conversão para PDF.

Em outra oportunidade, mostraremos 
como isso é feito no Mac.

Apresentador
Com relação ao PowerPoint, somente na 
versão para Windows é possível acrescen-
tar em sua apresentação áudios, vídeos e 
animações em Flash. Isso é feito utilizan-
do um plug-in que é adicionado ao Office 
2007 na hora da instalação do Acrobat 

Mac é tudo de bom. Então fale com 
quem entende da plataforma e do dia- 
a-dia de agências, editoras, gráficas, 
estúdios e afins: Apoio. Consultoria 
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Pro. Uma vez exportados para PDF – sim, 
porque tais possibilidade não existem no 
Office –, todos esses itens rodarão em sua 
apresentação.

Compartilhar  
pelo SharePoint
O SharePoint, explicando de maneira bem 
simplificada, é uma solução da Microsoft 
para gerenciar grandes bibliotecas de 
documentos em um servidor. Ele também 
pode ser acessado pelo Mac, o que é uma 
boa informação.

Nesta versão do Acrobat, o processo 
de edição de arquivos PDF existentes na 
biblioteca de documentos do SharePoint 
ficou mais simples. Quando o usuário dá 
um duplo clique no PDF desejado, esse do-
cumento abre no Acrobat X perguntando se 
o usuário quer fazer check out dele. O pro-
cesso de check out e check in é fundamental 
quando se lida com arquivos alocados em 
bibliotecas de documentos existentes em 
um servidor, pois o sistema precisa avisar 
aos diversos usuários que a ele têm acesso 
que um determinado documento está sendo 
usado por alguém (checked out) e não está 
acessível naquele momento. Da mesma 
forma, aquele que acessa um documento e o 
edita precisa devolvê-lo ao servidor com as 
novas modificações realizadas (check in).

Uma vez feito o check out do PDF, o 
usuário pode editar esse documento como 
quiser e acessar o comando SharePoint 
Server, no menu File, onde pode escolher 

Personalizar tudo Agora é possível rearrumar a ordem dos ícones na interface ao gosto do freguês
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entre fazer o check in, descartar o 
check out (devolvendo o arquivo sem 
as modificações realizadas) ou usar 
o Prepare Document Properties 
para modificar alguns dados do 
PDF, tais como Status (se a versão 
está em processo de revisão ou se é 
a final, por exemplo), Confidential 
(verdadeiro ou falso), data e outras 
informações. Ao gravar o PDF no 
Acrobat X, o programa pergunta 
se o usuário quer fazer o check in e 
mostra uma tela para que você indi-
que qual é a versão do arquivo. Tais 
funções também estão disponíveis 
para o Adobe Reader X. 

Portfolio PDF
Talvez a maior sacada entre todas as existentes no Adobe 
Acrobat X Pro é o conceito por trás do Portfolio PDF. A ideia 
aqui é colocar em um contêiner, ou seja, em um só arquivo, 
dados provenientes de diversos aplicativos existentes em sua 
máquina. A grande vantagem disso é que, nos PDF Portfolios, 
o usuário pode criar um padrão da identidade visual para a 
empresa, por exemplo, inserindo logos, cores preferidas, fon-
tes desejadas, sem que o destinatário precise ter os progra-
mas ou mesmo as fontes relacionadas. Isso é feito por meio de 
três itens disponíveis, assim denominados: Portfolio Layouts, 
Visual Themes e Color Palletes.

A Adobe percebeu que, atualmente, 30% das informações 
que chegam ao email dos usuários diariamente são vídeos, 
animações, arquivos flash ou áudios, e essa porcentagem 
só tende a aumentar. Por isso, ela implementou algo que já 
existia na versão 9 do programa, a possibilidade de unir, em 
um único arquivo, todos estes dados das mais distintas ins-
tâncias. Uma vantagem imensa para quem precisa comunicar 
seus conceitos por meio de uma única ferramenta, utilizando 
arquivos provenientes dos mais distintos lugares. As possi-
bilidades são infinitas e, além dos esquemas existentes no 
programa, uma série de outras variáveis de temas e leiautes 
do Portfolio passarão a ser fornecidos por terceiros ou mesmo 
criados pelo usuário, por meio de ferramentas como o Flash 
Builder ou Flex.

Mobilidade
A Adobe pretende expandir seu leitor Reader para oito dife-
rentes modelos de celulares, o que inclui o iPhone, iniciando, 
no entanto, com aparelhos com o sistema Android, para os 
quais ainda não há alternativa para leitura de PDF. O intuito é 
criar versões light do Reader, que aos poucos serão implemen-

tadas com novos recursos, tais como a possibilidade de abrir 
arquivos Portfolio PDF.

Compartilhamento  
de Arquivos Online
Uma das maiores necessidades das Empresas atualmente 
é compartilhar seus arquivos entre diferentes pessoas de 
forma segura e eficiente. As novas ferramentas do Acrobat X 
permitem a você realizar de uma maneira bastante intuitiva 
por meio dos serviços existente no Acrobat.com. Mais deta-
lhes serão vistos nas próximas matérias sobre o Acrobat X em 
futuras edições da MAC+.

Conclusão
Como você pode perceber, o universo em que habita o progra-
ma Adobe Acrobat X é um mundo, vasto mundo. 

Em novas matérias, mencionarei mais características inte-
ressantes do Acrobat Pro X, algumas já existentes no Acrobat 
Pro 9. Entre elas posso mencionar antecipadamente a com-
paração de documentos PDF, processos de revisão agilizada, 
novos recursos para remoção de informações confidenciais 
de um PDF (Redaction), implementações relativas à segu-
rança dos arquivos, assinaturas digitais, possibilidades de 
criar formulários eletrônicos e também as novas ferramentas 
existentes para extrair dados do formulários eletrônicos 
preenchidos.

Ufa! Creio que para um artigo introdutório sobre a nova 
versão está de bom tamanho. Até a próxima! 

Paulo Catunda é consultor, adora seu Mac e recebeu 

mais de 3.700 emails sobre o Acrobat X durante a fase  

de testes.
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Talvez a maior sacada entre todas as existentes no Adobe 
Acrobat X Pro é o conceito por trás do Portfolio PDF. A ideia 
aqui é colocar em um contêiner, ou seja, em um só arquivo, 

tadas com novos recursos, tais como a possibilidade de abrir 
arquivos Portfolio PDF.

Três versões Agora o Acrobat X vem em mais sabores: 
A Suite, mais completa, acompanha o Photoshop CS5; 
a Pro possui ferramentas a mais que a Standard, como 
adicionar conteúdo multimídia 


