
É muito comum falarmos que o CorelDraw é uma ferra

menta excelente para criação. Mas, quando precisamos 

dar saída, ficamos preocupados. Porém, isso é história, 

ficou no passado, pois o Corel resolveu virar de pernas 

para o ar todo o sistema de gerenciamento de cores. 

Fico feliz com isso, pois tomou todos os controles 

profissionais e oferece os mesmos recursos do que seus 

concorrentes diretos. E, mais, acredito que isso ajudará 

a divulgar o uso de ICCs nos usuários criativos. Entenda 

melhor lendo o tópico "O Pulo do Gato". 

O Q U E M U D O U ? 

Tudo. Interface, opções, CMM, resultados. A interface da 

versão anterior parecia ser simples, era a mesma de outras 

edições, composta por imagens e setas. Mas, a verdade 

era que os usuários não se encontravam e não entendiam 

claramente o que era necessário ligar ou desligar. 



A versão X5 está com a mesma interface de outros 

softwares, o que facilita o momento de se decidir pelas 

opções certas de gerenciamento no novo CorelDraw. 

As opções ficaram mais completas, permit indo um con

trole maior para visualizar as cores, tanto da origem do 

arquivo, quanto do destino que ele terá. 

O CMM pode ser escolhido, o que facilita o fato de que 

o CorelDraw tem os mesmos padrões de conversões de 

cores que outros softwares. A integração do CorelDraw 

num fluxo de trabalho está muito mais eficaz também, o 

que assegura resultados muito mais confiáveis. 

I N I C I A N D O A C O N F I G U R A Ç Ã O 

A primeira mudança que aparece é a janela de "Confi

gurações Padrão" (menu Ferramentas > Gerenciamento 

de Cores), que pode ser acessada independentemente 

de haver um arquivo aberto. As predefinições são muito 

úteis para criar um ambiente padronizado, quando o 

usuário não sabe o que usar. A opção recomendada para 

uso com a ISO 12.647 é a "Pré-lmpressão na Europa". 

Configurações de cores padrão - 0 primeiro grupo 

controla os perfis de cores que serão usados para visua

lização básica dos arquivos. A opção de cores primárias 

determina o modo de cor usada nas paletas e o que será 

usado na exportação de bitmaps. A intenção de renderi-

zação identifica o método que será usado para converter 

as cores fora de gamut, ou seja, aquelas cores que não 

poderão ser impressas. 

Configurações de conversões de cores - Este grupo 

define como serão feitas as conversões e quem as fará. 

Quando trabalhamos com ICC, eles são apenas depósitos 

de informação sobre como cada dispositivo reproduz as 

cores. O responsável pela conversão de cores é o CMM 

(Color Management Module), chamado pelo CorelDraw 

de"Mecanismo de Cores". O padrão é o Microsoft ICM 

CMM. A grande novidade aqui é a possibilidade de usar 

outros mecanismos de conversão dentro do seu work-

flow. Um exemplo é a opção de instalar o Adobe CMM 

(que pode ser baixado do site da Adobe) e, com isso, 

determinar a maneira como Corel e Adobe converterão as 

cores e se isso será feito da mesma forma, aproximando os 

resultados o máximo possível. 

A preservação do preto puro é uma faca de dois gumes. 

Sua função é a conversão de cores como RGB = 0 0 0 

para CMYK com 100% K. A boa notícia é que imagens 

com textos em RGB poderão ter suas conversões sem 

criar um excesso de tinta, evitando os problemas de 

registro para encaixar as quatro cores em um texto preto. 

A má notícia é que ele pode causar surpresas, pois ele 

atua de forma diferente em vetores e imagens. 

Critér ios de ge renc iamen to de cores - Aqui, o 

objetivo é simplificar o dia a dia do usuário. Imagine a 

seguinte situação: você define as configurações do seu 

gerenciamento para uso frequente nas configurações 

de cores padrão e, então, você recebe um arquivo com 

ICCs embutidos diferentes e tem que mudar as confi

gurações em seu CorelDraw. 

Mas, isso não será necessário se você usar esses critérios. 

O processo para abrir um arquivo e importar/colar as op

ções são as mesmas, mas estão separadas em situações 

diferentes para o CorelDraw. O mais comum é definir 

os mesmos critérios para ambos. As opções são: usar o 

ICC incorporado no arquivo, usar o ICC padrão do Corel 

ou converter. Vamos detalhar estas opções no tópico 

"Importando - o pulo do gato". 

Com as opções de avisar sobre a incompatibi l idade 

de ICCs (ICC embut ido no arquivo diferente do ICC 

configurado no Corel) ou sobre a ausência do ICC no 

arquivo (o arquivo não carrega um ICC junto) fica fácil 

abrir os arquivos e tomar as decisões, sem a necessida

de de cancelar a operação e ter que alterar as conf igu

rações do CorelDraw. 



C O N F I G U R A Ç Õ E S D O D O C U M E N T O 

O CorelDraw agora faz uma diferenciação da configura

ção padrão e do documento. Assim, é possível abrir um 

documento com uma configuração diferente da padrão. 

As opções para as configurações do documento são: 

primeiro, atribuir perfis diferentes da configuração pa

drão, permitindo que o software use a configuração para 

o documento, sem ter que alterar a padrão; segundo, 

converter as cores para os ICCs escolhidos de acordo 

com o modo de cores primário e a renderização. É essa 

configuração que determina como o arquivo RGB será 

convertido para CMYK. 

I M P O R T A N D O - O " P U L O DO G A T O " 

É interessante como as pessoas não percebem o quanto 

perdem de qualidade quando importam os arquivos 

sem utilizar o ICC embutido. Como, hoje em dia, a captu

ra de imagem é feita, na maioria das vezes, com câmeras 

digitais, resolvi colocar aqui um exemplo que ilustra bem 

essa situação. 

Esse é um exemplo para mostrar que o usuário tem mui

to a ganhar quando importa uma imagem no CorelDraw 

e aceita o ICC embutido, ao invés de ignorá-lo. 

Ao criar a imagem ou mesmo um arquivo de Corel Draw, 

é possível ver o arquivo da mesma forma que ele foi 

criado, se o ICC for embutido. 

A segunda opção é a conversão do arquivo para a 

sua configuração. É a forma mais precisa de converter 

as cores do documento para o seu fluxo de trabalho. 

Convertendo o perfil de cores embut ido para o do seu 

documento, você manterá a aparência das cores, fazen

do com que os valores de RGB e CMYK sejam os mais 

adequados para atingir seus objetivos. Essa conversão 

também poupa muito tempo no tratamento da imagem 

para correção das cores. 

E X P O R T A N D O - U S A R OU N Ã O O I C C ? 

Sempre que um trabalho está pronto no CorelDraw e é 

necessário exportá-lo para enviar ao fornecedor (gráfica 

convencional, rápida, sinalização, entre outros), o que 

devemos fazer? Ligar ou desligar o ICC? O CorelDraw, ao 

exportar o arquivo no mesmo modo de cor - ou seja, se 

o conteúdo do meu arquivo é CMYK e a exportação é 

CMYK também - não mudam os valores do arquivo, ape

nas embute o ICC para que seja usado dentro do fluxo 

de trabalho do fornecedor. 

Mas, quando devo embutir o ICC? 

Na minha opinião, sempre. Pois ele poderá ser muito útil 

na etapa seguinte, e mesmo que não o seja, poderá ser 

ignorado a qualquer momento pelo fornecedor. 

Nas configurações de prova de cor, que veremos a se

guir, a exportação segue os mesmos conceitos. 

I M P R E S S Ã O 

A impressão no CorelDraw também mudou. E, para cada 

tipo de impressora, temos uma forma diferente de agir. 

Quando se define a impressão no CorelDraw, pode-se 

escolher entre duas situações: simular na impressão o 

que está configurado como padrão no documento ou 

simular o resultado da prova de cores. 

As impressoras de layout, controladas pelos drivers de 

impressão do Windows, usam sempre o modo de cores 

RGB para todos os cálculos e, depois, mandam o resulta

do para a impressora. Como saber se esse é o caso? Veja 

o exemplo da figura 2, que possui uma aba chamada 
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"Postscript". As impressoras RGB não terão essa aba 

disponível e o campo "Saída de cores" possuirá apenas as 

opções RGB e Tons de Cinza. 

As impressoras de prova (que usam driver PostScript ou 

um software RIP) usarão o modo de cores CMYK para 

controlar as cores e, no campo "Saída de cores", você terá 

as opções RGB, CMYK e Tons de cinza. 

O CorelDraw espera que você informe o ICC usado pelo 

conjunto de papel e impressora, no campo "Corrigir 

cores usando o perfil de cores". Assim, o aplicativo saberá 

como converter as cores para atingir o resultado mostra

do em tela, de forma que a diferença entre o monitor e o 

impresso seja mínima (não esqueça que a luz ambiente 

deve ser de 5.000° K e com IRC acima de 90 para que 

você tenha condições de comparar, ou use uma cabine 

de luz profissional). 

I m p r i m i n d o uma prova de cores 

Quando se escolhe simular a prova de cores, é importan

te usar o método de conversão Colorimétrico relativo ou 

absoluto para a comparação. Na figura 3, você poderá 

ver que o CorelDraw fará a simulação de impressão do 

padrão ISO 12.647 com o ICC ISO Coated v2. 

Quem conver terá as cores? 

São duas as opções: o CorelDraw e a impressora. Ao 

escolher que o CorelDraw faça a conversão, você 

terá todos os controles à disposição para escolher da 

melhor forma. Caso opte pela impressora, verifique as 

configurações no driver de impressão ou no RIP pois 

serão eles que farão as conversões e o CorelDraw man

dará apenas os dados do modelo de cores (CMYK ou 

RGB) e, se a opção "Preservar números" estiver ligada, 

nem mesmo as conversões de simulação de cor do 

documento serão feitas. 

V I S U A L I Z A N D O A S C O R E S D A PROVA 

Nesta versão, o CorelDraw adicionou duas opções ao 

menu de ferramentas que estão relacionadas ao Geren

ciamento de Cores. "Cores de Prova"e "Configurações da 

prova de cor". 

A primeira (Cores de prova) liga e desliga a visualização 

do arquivo de acordo com a configuração realizada pelo 

segundo comando. 

As opções de configuração são: 

1 - Escolher o ICC que melhor representa a sua saída, 

como um jornal, por exemplo. 

2 - Mostra as cores fora do gamut do ambiente selecio

nado. O interessante é que o CorelDraw mostra esse avi

so também na paleta de cores, indicando quais as cores 

que não "podem" ser escolhidas, pois aquele ambiente 

não consegue reproduzir. 

3 - Salvar predefinições de configurações, facilitando o 

uso de diferentes simulações e evitando erros de confi

guração básicos. 

4 - Ao preservar os números CMYK, o arquivo não terá 

os dados convertidos do perfil de cores do documento 

para a sua configuração de prova. 

5 - A escolha entre os diversos tipos de renderização 

para as cores fora de gamut. 
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