
Tutorial - Inserindo 
hyperlinks para web, 
arquivos e páginas

InDesign por Caio Fidry

1- Hyperlinks
Hyperlinks são formas interativas 
de explorar o conteúdo, através de 
“saltos”. Está presente constan-
temente na web; as imagens ou 
palavras, geralmente azuis e sub-
linhadas, que ao clicar, abrem outra 
página ou arquivo.
Para adicionar hyperlinks a um 
documento do InDesign, basta 
selecionar o texto ou imagem, pres-
sionar o botão direito do mouse e 
clicar em “Interactive” e em segui-
da “New Hyperlink”. Em seguida 
selecionar o tipo de hyperlink a 
ser usado. É importante modificar 
a fonte do texto linkado para azul 
e sublinhado, afim de demonstrar 
que é um link clicável.

2- Hyperlinks para Web
Caso deseje que a imagem ou texto 
busque uma página da internet, se-
lecionar “URL” na primeira opção, 
“Link to”. Em seguida, especificar 
o endereço a ser destinado, com o 

prefixo “http://”. Deixe marcado 
“Shared Hyperlink Destination” e 
as demais opções como estão.  O 
texto a ser “linkado” pode ser o 
próprio endereço, ou do que se tra-
ta (www.google.com ou Google).
Exemplo: Google

3- Hyperlinks para Arquivos
Para que a imagem ou texto 
busque um arquivo qualquer, basta 
repetir o processo, e em “Link to”, 
selecionar a opção “File”. ATEN-
ÇÃO: O arquivo procurará o ar-
quivo no caminho especificado, 
portanto é recomendável que antes 
de efetuar este procedimento, copi-
ar o arquivo para a mesma pasta do 
documento salvo e, quando expor-
tá-lo, enviar junto com o PDF o 
arquivo linkado na mesma página. 
Como o arquivo deverá estar na 
exata página cadastrada no docu-
mento, é recomendável especificar 
o caminho no C:, sem pastas.
Ex: Arquivo original InDesign

http://www.google.com
file:C:\LinksInDesign.indd
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4- Hyperlinks para Páginas
Para que a imagem ou texto 
busque uma página dentro do ar-
qivo, basta repet a opção “Page”, 
em seguida, especificar a página 
desejada.
Exemplo: Página 1

5- Conversão do arquivo para 
PDF
O mais importante neste processo 
é o fechamento do arquivo; as op-
ções que se escolhe para que o ar-
quivo, em seu formato PDF, utilize 
os recursos criados.
Para isto, primeiramente salve o ar-
quivo em formato CS4, e no menu 
superior “File”, selecionar “Adobe 
PDF presets” e clicar em “Press 
Quality”, em seguida, escolher um 
nome de arquivo a ser salvo, e na 
janela que se abrirá, em “Generals”,  
selecionar em “Pages” “All”, e em 
“Include”, marcar as opções “Hy-
perlinks” e “Interactive Elements”.

RESUMO

Hyperlinks:
Selecionar texto, clique com botão 
direito:
Interactive -> New Hyperlink

Web:
Link to: URL; endereço da web 
com prefixo http://

Arquivo:
Link to: File; selecionar o arquivo, 
manter o arquivo na mesma página 
do PDF, em C:, sem pastas

Página:
Link to: Page. selecionar a página

Conversão PDF:
File -> Adobe PDF presets -> 
nome arquivo PDF -> Generals -> 
Pages: “All” -> Include: “Hyper-
links” e “Interactive Elements”
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