
As cores
certas
Novas tecnologias como CtP e fotografia digital
exigem maior precisão em monitores
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Quem na área gráfica nunca viu
o vermelho vivo que na tela do com-
putador parecia divino transformar-
se em um marrom descafeinado
na impressão, que atire a primeira
pedra. A antiga preocupação com a
uniformidade de cor entre monitores,
scanners e impressoras ficou ainda mais
latente depois que a troca de arquivos
pela rede passou a ser uma constante e
que as fotos digitais foram incorporadas

A única maneira de garantir
fidelidade de cores é

criando um padrão para elas
específico no equipamento

à rotina de agências e editoras. "Antes,
o tratamento das imagens era feito
diretamente pelos departamentos de
pré-impressão ou pela gráfica. Agora, é a
própria agência ou até mesmo o estúdio
fotográfico que se responsabiliza por
esse trabalho", explica o especialista
em gerenciamento de cores Ricardo
Posser, da Compu.Mac.

Se por um lado a mudança con-
centra o trabalho, diminui custos e
encurta processos, por outro, a falta
de conhecimento técnico pode com-
prometer a qualidade do tratamento.
"São poucos os fotógrafos, diretores
de arte e designers que entendem a
fundo sobre impressão para corrigir

uma imagem apenas pelos percentuais
de CMYK. [veja quadro] Por isso,
um monitor calibrado é essencial",
complementa.

As grandes agências de publicidade
já se deram conta dessa necessidade.
"Equipamentos com muito tempo
de uso, com fadiga de material, no
nosso caso, têm sido substituídos
sistematicamente", diz o diretor de arte
da McCann-Erickson, Luiz Boralli.

As discrepâncias ocorrem ao longo
do processo, porque cada dispositivo
usado como suporte de uma imagem
- monitor, scanner, película, impressora
- trata as cores de forma diferente e,
por vezes, as distorcem. Algumas
vezes, por estarem descalibrados;
outras por simplesmente não terem
capacidade técnica para reproduzir as
cores que outros têm. Isso significa que
qualquer tipo de periférico pode ser
calibrado, mas a precisão das cores
dependerá também da qualidade des-
ses equipamentos.

PROCEDIMENTOS

Se dispositivos diferentes criam
cores diferentes, a única maneira de
garantir que a imagem vista na tela
será a mesma em qualquer lugar é
criar um padrão de cores específico
para o equipamento. E, para isso,
existem dois caminhos. O primeiro,
mais simples, ocorre por meio de um
software que acompanha os sistemas
operacionais de cada computador.
Para quem utiliza Apple, o programa

Posser alerta para a queda da
qualidade no tratamento das imagens

é o ColorSync. Em Windows, o mesmo
procedimento é realizado pelo ICM. Em
ambos, é o próprio usuário, seguindo o
passo-a-passo mostrado pelo programa
e de regulagens manuais, que cria um
perfil ICC, uma padronização das cores
para aquele monitor específico. (veja
quadro passo-a-passo)

Depois de tudo acertado, o programa
pede a confirmação para salvar o
perfil como padrão. Na continuação
do processo, o usuário também tem a
possibilidade de pedir ao programa que
"envie" as informações daquele perfil
recém-criado para a impressora. Como a



calibragem por software é feita "a olho",
não se deve ter pressa nem receio de
repetir o processo até que se chegue
a um resultado satisfatório.

Em um ambiente não-profissional,
essa maneira de criar padrões pode
garantir precisão no monitor. Mas quem
trabalha com tratamento de imagens
deve recorrer a um método mais
completo, que requer um hardware,
chamado colorímetro, e a ajuda de
um especialista. "Uma calibração por
software corrige apenas as curvas e
os acertos tornam-se mais imprecisos
por serem feitos visualmente. O acerto
com o hardware é mais exato, pois ele
mede cada uma das cores de forma
independente", compara Posser. Se-
gundo ele, o termo calibração não é
o mais correto para esse processo.
"Trata-se, na verdade, de uma carac-
terização", corrige.

Os profissionais da imagem
devem usar um método

completo, com hardware e
ajuda de um especialista

Os colorímetros mais utilizados no
Brasil são os da X-Rite e da Grelag.
O aparelho é acoplado ao monitor e
acompanhado de um software. Jun-
tos, eles fazem a leitura das cores
RGB do monitor e geram um perfil de
correção. Segundo o diretor geral da
Cor&Aparência, Ricardo Gargalaca,
o software, também nesse caso, é
muito simples de usar. "A interface
c toda passo-a-passo, especificando
a cada etapa o que se deve fazer para
prosseguir", explica. Além disso, ele
lembra que o calibrador avisa o usuário
quando ele deve recalibrar o monitor.
Se nenhuma alteração no brilho e
contraste foi feita desde o primeiro
acerto de cores, o usuário poupa

tempo, podendo ir direto à parte de
criação do perfil, sem ter de repetir
todo o processo novamente.

Depois de calibrar o monitor é ne-
cessário configurar o programa de edi-
ção de imagens (como o Photoshop, da
Adobe) com o perfil CMYK que se quer
simular, isto é, indicar para o software
como será impresso o arquivo. Os perfis
mais utilizados atualmente são Offset,
Cromalin e Jornal.

O último passo é criar um perfil
para a impressora de prova. De acordo
com Posser, o perfil de saída pode ser
feito para praticamente todos os tipos
de impressora, mas facilita bastante se
elas tiverem um RIP, o software que
contém as informações da impressora
e gera o fotolito. "A qualidade da prova
depende muito da tecnologia de cada
impressora", comenta.

No geral, impressoras a laser e
copiadoras podem chegar a um bom
resultado para layout, enquanto im-
pressoras jato de tinta podem chegar
a qualidade de pré-provas de alta qua-
lidade. "Uma coisa que sempre noto
quando implantamos o sistema em uma
nova agência é que demora algumas
semanas para que os usuários consigam
realmente confiar no sistema. Muitas
vezes a impressora descalibra e ninguém
reclama, já que estão acostumados a
não ter fidelidade de cor", conta
Ricardo Posser. Por isso, é importante
um acompanhamento mesmo depois
de feita a primeira calibração. Uma
simples oscilação da rede elétrica
pode provocar a descalibração de
alguns equipamentos.

Depois de criar o perfil ICC para o
monitor, o próximo passo é calibrar os
outros equipamentos de produção, como
scanner e impressoras. Esse padrão
será enviado aos birôs e gráficas e se-
rá a garantia de maior fidelidade no
resultado dos impressos.

Boralli, da McCann: equipamentos
obsoletos tirados de uso

A manutenção da uniformidade de
cores pode ser realizada por equipes
internas especializadas neste serviço
ou por empresas terceirizadas. O custo
é o principal determinante da escolha.
O gerente comercial da ITG, Carlos
Monteiro, que há dez anos trabalha
na área de calibração, explica que as
empresas prestadoras de serviço já
oferecem opções que extrapolam a
simples calibração.

"Calibrar um monitor pode levar
uma manhã inteira e o custo, por má-
quina, chegar a R$ 300", diz Monteiro.
A Compu.Mac realiza apenas trabalhos
de calibração e os valores cobrados
variam de acordo com o número de
máquinas da empresa. "Em geral os
valores podem variar de R$ l mil para
uma pequena agência até R$ 4 mil ou
mais para empresas com um maior
número de monitores", explica.

Uma simples oscilação
da rede elétrica pode

provocar a descalibração
de alguns equipamentos



PARCERIA

O processo de calibração não é só
importante, mas também complexo
por depender do esforço de todos os
envolvidos nos processos de produção
gráfica. "O processo começa na escolha
do monitor no ato da compra. A par-
tir daí, contamos com uma equipe res-
ponsável pela criação e manutenção de
perfis para os monitores, impressoras e
scanners. Este processo é importante

também na criação, pois é possível
simular, ainda no layout, a cor no tipo
de mídia que será veiculado", revela
o supervisor de tecnologia Apple da
Lowe, Rodrigo Couto.

A homogeneidade entre os equi-
pamentos torna-se mais importante
quando uma imagem precisa ir de
um lugar a outro, como, por exemplo,
da agência de criação para a gráfica.
"São estas últimas que disponibilizam

equipamentos e pessoal qualificado
dando um suporte indispensável
para a agência. Não temos histórico de
problemas relacionados à fidelidade de
cor", informa Couto. Para Luiz Boralli,
da McCann, parceria é a palavra que
resume as relações entre os envolvidos
no processo. "A agência, a gráfica e
a editora precisam estar na mesma
sintonia tecnológica. Esse é o nosso
desafio", completa.

Calibração de fábrica
Alguns monitores já incorporaram

tecnologias para facilitar o processo
de calibração, reunindo soluções de
hardware e software de gerenciamento
de cor. A linha publishing da Barco
foi a primeira a ser lançada, em
1987, e está disponível apenas sob
encomenda. Segundo o engenheiro
de suporte da empresa, Francisco
Aparecido de Paula, a calibragem de
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De Paula, da Barco: monitores "artesanais"
e ajustados por um preço ainda proibitivo

cor é feita no hardware do monitor,
diferentemente de outros fabricantes,
que compensam as diferenças entre
as cores originais e aquelas geradas
na tela pela manipulação dos acertos
da placa gráfica, o que limita o espaço
total de reprodução de cor (conhecido
comogamuf). "As especificações de
precisão de cor são também garantidas
e podem ser sempre verificadas facil-
mente via software", explica.

O processo de fabricação do hard-
ware é quase artesanal, a começar pela
exigência imposta na seleção do tubo
de imagem. "Verificamos a colorimetria
dos fósforos emitidos e a uniformidade
de saída luminosa", conta de Paula. Um
colorímetro é fixado na tela, enquanto
um software instalado se encarrega
de gerar padrões de imagem que
são reproduzidos pelo monitor. "As
diferenças entre o padrão gerado e
a cor reproduzida são compensadas
ou na placa gráfica (calibragem por
software) ou nos circuitos internos do
monitor (calibragem por hardware)",
explica. Após este processo, um perfil
de cores do monitor pode ser criado
para ser utilizado pelos aplicativos.
Além da precisão, o resultado são
preços salgados, que variam de quatro
a nove mil euros.

Ao criar um perfil ICC utilizando ColorSync ou ICM,

alguns passos podem facilitar o processo, garantindo

uma calibração por software mais fiel.

• As características da luz local influenciam a percepção

daquilo que aparece no monitor. O ideal é ter uma sala

com luz fluorescente tipo "luz do dia" acesa o tempo

todo numa sala fechada (sem interferência exterior).

Também é bom verificar o posicionamento da tela,

evitando ficar de costas ou de frente para uma

janela com luz direta do sol.

• Quando se trabalha com monitores de tubo de vidro

(CRT) é preciso deixá-los ligados pelo menos meia hora

antes de iniciar o processo de calibração. O objetivo é

estabilizar a temperatura interna, que altera a geração

das cores. Os monitores de cristal líquido (LCD)

podem ser calibrados a qualquer momento.

• Outro ajuste importante que deve ser feito antes de

qualquer outro é o do ponto branco. Alguns monitores

permitem este ajuste no menu e é bem simples

fazê-lo: num extremo da escala, o branco fica azulado

e no outro, avermelhado. O objetivo é não perceber

nem o "azulamento" nem "avermelhamento" do branco

da tela em comparação com uma folha de papel branco.

Não é necessário se preocupar com a representação

geral das cores na tela, apenas o branco.

• Para garantir uma calibração sem dor de cabeça

utilize como papel de parede uma cor sólida cinza

(de preferência um cinza chapado escuro). O objetivo

disso é detectar os desvios de tonalidade de cor.

• Outra dica interessante é utilizar, durante a calibração,

uma amostra (foto em preto e branco) para determinar a

precisão do processo. Use uma imagem que você tenha

de uma prova impressa para comparação com a da tela.

Deixe a fotografia aberta numa janela por trás de tudo,

permitindo visualizar também a área de trabalho.

• É saudável revisar a calibragem uma vez por mês.



Entenda a cor
e suas siglas
Espaço de cor: A imagem digital
é descrita em termos numéricos,
que são codificados dentro de um
universo de valores finito, chamado
espaço de cor

Perfil ICC: arquivo que descreve a
capacidade e limitações dos dispositivos
que geram cor. É gerado pelos softwares
de calibração, como ColorSync, da
Apple, e ICM (Windows)

ICC: International Color Consortium,
ou Consórcio Internacional de Cor.
Grupo de fabricantes de produtos para
imagem digital, como Adobe, Apple e
Microsoft, que definiu especificações
para descrever como os dispositivos
criam cor. As informações estão con-
tidas na estrutura de um perfil ICC

RGB: espaço de cor gerado pelos
componentes luminosos vermelho
(red), verde (green) e azul (blue).
É o principal sistema de cores para
quem usa computador ou vídeo.
Todas as outras cores em RGB são
representadas como misturas variáveis
dessas três cores básicas. Produzem
a maior variedade possível de cores
enxergáveis pelo olho humano

Monitor e calibrador: ajuste com o
hardware garante maior precisão

CMYK: espaço de cor onde elas são
decompostas em uma mistura de
quatro pigmentos ou tintas: Ciano,
Magenta, Amarelo (yellow) e Preto
(black). Funciona de modo inverso
ao sistema RGB (suas cores são as
intermediárias entre o vermelho, verde
e azul). Todos os matizes de cores em
CMYK são representados como misturas
variáveis das tintas CMY. A tinta K entra
como substituta parcial da mistura das
outras três em áreas de sombra, além
de servir como tinta principal para os
textos impressos

CRT: tubo de imagem tradicional de
monitores e TVs, baseado em raios
catódicos

LCD: monitor de cristal líquido
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