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Entenda os Pantones 
Conheça bem o 
sistema de escala 
de cor mais utilizado 
do mundo e saiba 
como aproveitá-lo 

Ilustração de Fernando 
VolkenTogni 
CA: Por que você gosta 
de ser freelancer? 
FVT: Porque tenho 
mais controle sobre o 
processo criativo. Assim, 
o trabalho flui melhor, 
www.cargocollective. 
com/nandovt 

Colorir um trabalho de forma precisa 
é uma tarefa complexa para muitos 
profissionais. 0 sistema Pantone foi 
criado para facilitar esse processo. 

Quando se usa a escala de 
cor da Pantone, em vez de escolher 
uma mistura genérica de CMYK, o 
profissional especifica um tom 
Pantone escolhido a partir de 1.341 
opções. Ao mandar seu projeto para 
uma gráfica, deve usar o número da 
cor Pantone selecionada, para que ela 
seja recriada com precisão na forma 
impressa. Resumidamente, o designer 
consegue ter a certeza de que obterá a 
mesmíssima cor que esperava, já que 

as referências de cor da Pantone são reconhecidas 
globalmente. Sendo assim, é possível imprimir um projeto 
em praticamente qualquer lugar do mundo e obter sempre 
o mesmo resultado. 

A primeira série de cores da Pantone continha 
1.117 tons. Agora, possui o suporte de cores extras, 
especificadas com índices de referência em CMYK. Um 
ponto chave é o fato de os tons estarem divididos em cores 
com brilho (coated) e sem brilho (uncoated).Também há 
um subconjunto separado da série chamado Color Bridge 
(no Brasil, tem o nome de Comparativo). Feito para a web e 
o design impresso, serve para o profissional manter a 
consistência de um projeto que envolva as duas mídias. 
Todas essas linhas estão disponíveis no pacote Pantone 
Essentials, que inclui seis escalas de cor com acabamento 
com brilho, sem brilho, processo CMYK e cor especial, além 
de referências Color Bridge para uso na web. 

A Pantone também possui séries especiais de 
tons metálicos, pastéis e neons, bem como a linha de cores 
Goe, lançada em 2007. Todas são úteis, mas opcionais - é 
possível aproveitar o sistema sem elas. Contudo, se optar 
por comprá-las mesmo assim, terá centenas de tons extras 
à mão. A maioria das .séries está disponível em forma de 
leque ou chip (os últimos são feitos em papel perfurado 
para fácil remoção). 

Os tons da Pantone não são 
feitos só para o design impresso. 
Também são úteis para especificar 
cores de plásticos e tecidos, por parte 
de profissionais da moda e do design 
de interiores. Algumas séries incluem 
tons destacáveis para que uma prévia 
de cor seja dada aos clientes. 

Em um trabalho com a 
utilização da escala Pantone, é preciso 
selecionar uma cor a partir do leque 
ou do chip. Um método menos preciso, 
porém usado por muitos designers, é a 
escolha da cor no Photoshop e/ou 
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