
Usando o doPDF 
 
O doPDF instala uma impressora virtual no computador (Está localizada no menu Iniciar 
> Dispositivos e Impressoras > doPDF v7) de forma que para usá-lo basta abrir o 
arquivo que se deseja converter para PDF e imprimir usando a impressora virtual doPDF 
 

Passo a Passo para a geração do PDF 
 

1) Com o arquivo aberto no Word, selecione a opção imprimir no menu OFFICE) 
como indicado na figura abaixo 

 
  



2) Agora clique na seta para selecionar a impressora virtual para conversão. Ela se 
chama doPDF.v7 

 
 

3) Após selecionar a impressora e clicar no botão de OK a tela abaixo aparecerá 

 
 



4) Escolha o diretório onde o arquivo PDF será criado utilizando o botão PESQUISAR 
da tela acima. Após isso basta clicar no botão OK para que o programa crie o PDF. 

5) Após a criação do arquivo o PDF será aberto automaticamente 
 

Principais Benefícios 
 

a) É grátis - conversor PDF gratuito para uso pessoal e comercial. 
b) Suporte a 64-bit - pode ser instalado em sistemas operacionais 64-bit. 
c) Sem GhostScript - não requer programas de terceiros para criar arquivos PDF 

(como GhostScript). Isso faz com que o instalador seja incrivelmente menor se 
comparado com o dos concorrentes. 

d) Resolução personalizada - você pode optar por qualquer resolução entre 72 dpi e 
2400 dpi. 

e) Tamanho das páginas pré-definidas/customizáveis - escolha entre um tamanho 
de página padrão (Carta, Legal, A4, A5, A6) ou o seu próprio tamanho de página 
personalizado. 

f) PDFs pesquisáveis - você pode pesquisar por texto dentro do arquivo PDF criado 
(e mecanismos de buscas também indexam o texto dentro do PDF). 

g) Multilinguagem - escolha um idioma para a interface de usuário dentre os 20 
suportados atualmente 

h) Ajude a salvar o planeta - ao invés de gastar papel para imprimir os seus 
documentos, por que não criar um arquivo PDF dele e poupar algumas árvores? 

i) Utiliza poucos recursos do computador - se comparado a outros conversores 
PDF gratuitos, o doPDF faz pouquíssimo uso da memória e do processador 
quando está convertendo para PDF. 

 
Obs: 
Este tutorial foi criado utilizando-se o Windows 7 32 bits e Office 2010 


