
Estabelecendo um bom processo de produção 
para utilizar o Adobe InDesign você pode 
melhorar o desempenho e evitar muitos proble-
mas.

Manter um sistema de computador limpo
Ao longo do tempo, ocorrem mudanças no 
software e no hardware que podem levar a 
perda de desempenho e problemas de sistema. 
A desfragmentação do disco rígido, a remoção 
de versões antigas de software, as atualiza-
ções de drivers do dispositivo, a otimização da 
memória, a execução das utilidades de prote-
ção de vírus e o desempenho de outras tarefas 
de manutenção podem prevenir a danificação 
de aplicativos e arquivos. A execução regular 
dessas tarefas contribui para que o InDesign 
abra, exiba e imprima os documentos como 
esperado.

Criar uma pasta do projeto
Antes de começar um projeto, determine os 
arquivos de que você necessitará e como irá 
armazená-los. Crie uma pasta para o armaze-
namento do seu documento e dos seus respec-
tivos arquivos vinculados. O InDesign mantém 
vínculos com arquivos que você insere em um 
documento, porém, se um vínculo for desfeito, 
o InDesign procurará pelo arquivo na pasta do 
documento. O armazenamento de um docu-
mento e seus arquivos vinculados na mesma 
pasta facilita movê-los de um computador 
para o outro. O armazenamento de arquivos 
em uma pasta também garante que o InDesign 
encontre os gráficos originais ao imprimir um 
documento. Caso o InDesign não possa loca-
lizar um gráfico vinculado, as mudanças feitas 
no gráfico original não terão efeito e ele talvez 
seja impresso com qualidade baixa ou nem 
mesmo seja impresso. 

Se o seu projeto consiste de vários documentos 
(por exemplo, capítulos de um livro), é mais 
prático criar uma pasta do projeto que con-
tenha uma pasta para cada documento e seus 
respectivos arquivos vinculados.

Usar um modelo

Use um modelo se você cria projetos similares 
freqüentemente. Modelos permitem que você 
crie documentos uniformes mais rapidamente 
e proteja o arquivo original. Por exemplo, se 
você criar um boletim informativo mensal, o seu 
modelo poderá incluir guias de régua, números 
de páginas, cabeçalho e estilos que desejar usar 
em todas as edições. Consulte Usar modelos de 
documento.

Abrir documentos localmente
Antes de abrir um documento armazenado em 
um volume de rede ou em uma mídia removível, 
copie o documento e os gráficos vinculados para 
o seu disco rígido local. O tempo de acesso e a 
taxa de transferência de dados mais lentos de 
um volume da rede ou de uma mídia removível 
podem fazer com que os dados sejam perdidos 
ou danificados, possivelmente danificando o 
original. 
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