
GERENCIAMENTO DE COR Marcelo Copetti 

A comunicação é a chave do sucesso nas mais diversas 
áreas.Todos os especialistas em todas as áreas dirão o 
mesmo. Se a comunicação falhar, os mais diversos tipos 
de problemas poderão acontecer, até os mais inusitados. 
O CxF veio justamente somar ao processo estabelecen
do uma forma eficaz de comunicação da cor através dos 
mais diversos setores da indústria. Este é o motivo deste 
formato ser chamado por muitos como o "PDF da Cor". 

O QUE É O CXF 
O CxF é um formato de arquivo criado pela Gretag 
Macbeth (depois adquirida pela X-Rite) com o objetivo 
de oferecer uma forma segura de comunicar a cor dos 
processos produtivos através dos meios eletrônicos. 

Sempre que cada pessoa tenta descrever uma cor, há um 
alto grau de subjetividade na sua descrição. Com o CxF, 
o objetivo é permitir que cada etapa do processo possa 
descrever a cor da forma mais completa possível. 
Mas, o que é uma cor? Vermelho, vermelho escuro, 
vermelho amarelado, vermelho vivo, vermelho sangue, 
vermelho cereja etc. São muitas as descrições possíveis 
que podem ser utilizadas para dizer o mesmo (que a cor 
é vermelha), mas não é suficiente para ter uma descrição 
específica para permitir sua reprodução em outra etapa 
da produção, principalmente se não for possível com
parar a cor visualmente. Essa mesma cor ainda pode ser 
influenciada pela visão de cada um e pela luz ambiente, 
o que aumenta ainda mais a confusão. 
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O INICIO DA COMUNICAÇÃO DA COR 
A primeira forma foi tentar estabelecer uma comuni
cação da cor com modelos como CMYK e RGB. Esses 
modelos sempre estabeleceram em algumas áreas, 
principalmente na indústria gráfica, uma relação entre 
o que se queria informar como sendo uma cor do início 
do processo até o produto final. 
A sua fragilidade logo ficou evidenciada e surgiram ou 
tros métodos de comunicação de cor. Assim, foi criada 
a Pantone. Ela teve dois principais objetivos: usar uma 
escala de cores para comunicá-la de forma eficiente 
entre as pessoas e processos, e permitir a impressão de 
cores que o processo CMYK não consegue reproduzir. 
Hoje em dia, é muito comum uma empresa ter suas 
cores definidas como Pantone para controlar a produ
ção de materiais. Existem outras empresas que criaram 
suas escalas de cores com o mesmo objetivo como: 
Toyo, HKS, RAL etc 
A comunicação da cor tem avançado através dos anos e, 
hoje, temos outras soluções como Lab e curvas espec
trais. Essas novas formas de comunicação auxiliam na 
diminuição das diferenças, garantindo maior precisão 
entre a expectativa criada no início do processo e o 
resultado, mas ainda possuem suas fraquezas. 
O Lab, por exemplo, é a representação de uma cor sob 
uma determinada luz, enquanto a curva espectral é a 
representação da cor sem a alteração causada pela luz, 
tornando-a a maneira mais precisa de descrever a cor. Mas 
esses métodos ainda precisam ter informações acrescidas 
para que tenhamos uma descrição mais completa da cor. 

O REAL OBJETIVO DO CXF 
O CxF nasceu com metas muito bem definidas. A soma 
delas dá forma ao conjunto. Suas principais metas são: 
1 - Construir um padrão aberto, que possa ser utilizado 
por todos nos mais diversos ramos da indústria de cores. 
2 - Permitir ao software escolher quais informações 
farão parte do conteúdo do arquivo. Normalmente, os 
softwares precisam informar muito mais do que simples
mente o valor da cor, como, por exemplo: nome da cor, 
iluminante, observador padrão, pigmentos utilizados, 
resistência à luz, preços, descrição etc. 

3 - Viabilizar o uso do Gerenciamento de Cores supor
tando a visualização e impressão (inclusive remotamen
te) corretas. 

O exemplo acima mostra o conteúdo de um arquivo CxF 

que contém os dados das 24 cores do ColorChecker. Neste 

arquivo, estão inclusos, para cada uma das cores: curva 

espectral, CIE Lab, HTML e notação Munsell. A primeira cor 

(Dark Skin) contém exemplos de CMYK, etiqueta e caracte

rísticas físicas. 
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ESTRUTURA DO CXF 

A estrutura do CxF é construída sobre a linguagem XML 
Para essa escolha, algumas características desse formato 
foram determinantes. 
1 - Uma linguagem moderna, popular na Internet e de 
domínio dos programadores. 
2 - Oferecer uma leitura tão simples quanto possível do 
arquivo quando aberto, permitindo uma fácil interpre
tação e edição do seu conteúdo sem a necessidade de 
traduções ou softwares específicos. 
3 - Permitir a fácil incorporação em outros arquivos. 
4 - Permitir a compatilidade com versões anteriores de 
softwares, evitando que novas versões escrevam arqui
vos que não podem ser lidos em versões anteriores. 
5 - Utilização de etiquetas (tags) para identificar cada 
campo, inclusive permitindo que os softwares abram ar
quivos independentemente deles reconhecerem todas 
as etiquetas. 

POR QUE N Ã O S IMPLESMENTE LAB? 
A descrição de uma cor não está contida apenas em um 
valor Lab. Isto por que o valor Lab de uma determinada 
amostra muda de acordo com o iluminante e o obser
vador padrão utilizado. Sempre que especificamos um 
determinado valor Lab, informamos essas duas carac
terísticas para podermos informar com maior precisão 
a cor. Na indústria gráfica, utilizamos o conjunto D50/2º 
para descrevermos o valor Lab. Em outras áreas da 
indústria, são usados conjuntos específicos para suas 
necessidades, como, por exemplo, D65/10o. 
Mas a questão de iluminação não é a única a fazer 
diferença na descrição das cores. A superfície do material 
também traz diferenças visuais. O exemplo de um carro 
é bastante oportuno, pois temos que pintar plásticos e 
lataria com a mesma cor com acabamentos diferentes, 
um liso e outro texturizado, por exemplo. Essa diferença 
já é suficiente para percebermos diferenças visuais. 
Outra situação que nos causa diferença de cores são os 
pigmentos utilizados. É muito comum fabricantes de 
tintas necessitarem reproduzir uma cor especificada e 
ela se mostrar como metamérica, ou seja, muda visu
almente de acordo com a iluminação. A utilização de 
pigmentos diferentes da cor original podem levar a uma 
cor metamérica, sendo necessário então saber como ela 
foi construída originalmente. 

ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÕES 
Se apenas a tríade de valores Lab não é suficiente para 
descrever uma cor, como então identificá-la? 
Um dos objetivos principais do CxF é justamente ser 
um formato de arquivo aberto, com uma especificação 
flexível o suficiente para que o aplicativo possa escrever 
todas as características relevantes de uma cor. 
Essas etiquetas permitem identificar características 
como: valores da cor, diferenças da cor, cor de um dispo
sitivo, características físicas. E, por isso, cada etiqueta dará 
uma informação diferente. Em valores da cor, poderemos 
encontrar informações como: CIELab, CIELch, CIEXYZ, 
Curva espectral etc. 
Nosso conjunto de informações continua especificando, 
ainda que a diferença da cor entre o padrão e a amostra 
utilizarão o Delta E CMC 2:1, ou o Delta E Lab. Não vamos 
esquecer das características físicas da nossa cor, pois, aqui, 
podemos dizer que o acabamento é brilhante com um 
valor de brilho definido, opacidade, substrato etc. 
Mas, se formos identificar todas as etiquetas possíveis, 
teríamos que escrever um livro. Ainda faltariam equipa
mento, geometria de medição, etiquetas personalizadas, 
e muitas outras. 

USO DE ICCS 
O CxF possui ainda a possibilidade de embutir ou fazer 
referência a ICCs para a visualização correta das cores e 
mesmo para a impressão remota desses arquivos. 
O uso dos ICCs permite a conversão das cores descritas 
de acordo com o dispositivo descrito por ele, fornecen
do uma maneira confiável de converter a cor para RGB 
ou CMYK, por exemplo. 

ONDE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES? 
O CxF, por ser um formato aberto, possui suas espe
cificações publicadas e disponíveis no website www. 

colorexchangeformat.com . Ali, você encontrará docu
mentos diversos sobre o formato, especificações, exem
plos e tudo que for necessário. 
Caso ainda tenha dúvidas, você poderá me contatar atra
vés do Facebook e através do grupo de Gerenciamento 
de Cores que criei para trocarmos experiências. 
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http://colorexchangeformat.com
Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 124, p. 24-26, out./ nov. 2011.




