
O PODER DAS CORES NAS MAIORES MARCAS DO MUNDO

REAÇÕES DO CONSUMIDORES

PSICOLOGIA DAS CORES: EMOÇÕES E SENTIMENTOS

CORES QUENTES

São associadas com energia. São associadas a calma e segurança.

CORES FRIAS

Será a primeira coisa que um consumidor 
vai notar sobre o seu logotipo. Integre 
suas CORES em todo o material 
promocional e online (Em seu logotipo, 
Landing Page, Site, Produtos e muito mais)

O padrão CMYK é mais usado para impressão, enquanto que monitores e televisores usam o padrão RGB (Vermelho 
(Red), Verde (Green) e Azul (Blue). O CMYK usado na indústria grá�ca é baseado na mistura de tintas sobre o papel. 
O CMYK usado em sistemas de computadores não passa de uma variação do RGB. Portanto concluímos que nem 
todas as cores vistas no monitor podem ser conseguidas na impressão, visto que o espectro de cores no CMYK (grá�co) 
é signi�cativamente menor que o RGB. Alguns programas grá�cos incorporam �ltros que tentam mostrar no monitor 
como a imagem será impressa.

Em um estudo das 100 maiores marcas do 
mundo (determinado pelo valor da marca), 
foram analisados o logotipo de cada marca 
e encontraram os seguintes resultados.
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95% usam apenas 
uma ou duas cores

5% utilizam mais 
de duas cores

Estudos têm demonstrado
que a cor de um produto
in�uencia de 60% a 80%
na decisão de compra do
consumidor.
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VERMELHO
É a mais quente e apaixonante das cores, aumenta o ritmo cardíaco e faz você 
respirar mais rapidamente.

Evoca emoções fortes, aumenta o entusiamo, estimula a energia, é provocante, 
aumenta a paixão chama muita a atenção e incentiva a con�ança.

Principais Efeitos Psicológicos:
Paixão, entusiasmo, impacto, agressividade, força, energia, amor, liderança, 
masculinidade, perigo, fogo, raiva, revolução, "pare".

AZUL
Azul é sem dúvida a escolha mais popular para a cor de marcas.

Azul inclinam as pessoas a �car a vontade, pois é uma cor que 
condicionam as mesmas a lembrar o céu e o mar.

Principais Efeitos Psicológicos:
Fidedigna, segura, proteger, responsável, harmonia, con�dência, 
conservadorismo, dependência, tecnologia, liberdade, saúde, 
puri�cação, paciência, serenidade.

AMARELO
É considerada uma reminiscência do sol, ela se comunica 
com esperança e otimismo.

Amarelo estimula a criatividade e energia, e seu brilho é especialmente 
útil para chamar a atenção de um cliente.

Principais Efeitos Psicológicos:
Concentração, disciplina, comunicação, ativa o intelecto, positividade, 
boa sorte, luz, calor, motivação e criatividade.

LARANJA
Combina o brilho e a alegria do amarelo com a energia e ousadia do vermelho 
para fazer uma cor que é cheio de vida e emoção.

Estimula a atividade e incentiva a socialização.

Principais Efeitos Psicológicos:
Vitalidade, divertido , exuberante, brincalhão, equilíbrio, generosidade, 
entusiasmo, alegria, aconchegante, energia, criatividade, lúdico.

VERDE
É sinônimo de calma, frescor, saúde e serenidade.

Representa estabilidade e crescimento.

Principais Efeitos Psicológicos:
Riqueza , prestígio , saúde, serenidade, esperança, cura, natureza, paz, 
fertilidade, juventude, desenvolvimento, dinheiro, boa sorte.

ROXO
É uma cor com ar de misteriosa e so�sticada.

Representa a riqueza, elegância e sabedoria.

Principais Efeitos Psicológicos:
Con�ável, seguro, responsável, velocidade, concentração, 
otimismo, alegria, felicidade, idealismo, riqueza, dinheiro.

PRETO

BRANCO

É utilizado por empresas que desejam e possuem uma so�sticação clássica.

Funciona muito bem para produtos caros.

Principais Efeitos Psicológicos:
Valor, prestígio, so�sticação, atemporalidade, luto, elegância, solidez, 
poder, modernidade, formalidade, anonimato, mistério.

Representa a pureza e limpeza.

É a escolha popular para os cuidados de saúde.

Principais Efeitos Psicológicos:
Puri�cador, nobre, macio, perfeição, pureza, neutralidade, 
humildade, limpeza, claridade, frieza e esterilidade, inocência, 
reverência, paz, simplicidade, união.

CORES PRIMÁRIAS CORES SECUNDÁRIAS
Existem três cores primarias: 
Amarelo, Azul e Vermelho. 
Estas três cores são os tons 

que na teoria podem ser 
misturadas para fazer todas 

as outras cores. Se você 
misturar as três cores, irá 

produzir o preto.

Misturando duas cores primárias 
juntas você criará uma cor 

secundária. Existem três cores  
secundárias. As que tem os tons 

verde, violeta (roxo) e laranja. 
Laranja é a mistura de vermelho 
e amarelo, violeta (roxo) de azul 
e vermelho, verde é de amarelo 

e azul.

CORES TERCIÁRIAS
O terceiro conjunto de matizes 

são conhecidos como cores 
terciárias ou intermediárias. 

Misturando os tons primários e 
secundários adjacentes, você 

terá as seis cores terciárias ou 
intermediárias, que são, 

verde-amarelo, azul-verde, 
azul-violeta, vermelho-violeta,

vermelho-laranja e amarelo 
-laranja.
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PANTONE®

Além do CMYK e do RGB, existem outros padrões de cores, como o Pantone, 
onde em lugar de um certo número de cores primárias que são combinadas 
para gerar as demais, tem-se um conjunto maior de tintas especiais, 
que misturadas entre si, produzem na impressão uma gama de cores 
consistente com o que é visto em um mostruário.

Muitos restaurantes(Fast-Food) usam para 
estimular o apetite, pois cria senso de urgência, 
ou seja, clientes encomendam com pressa e 
saem do local mais rápido.

A realidade é que a cor tem um poderoso impacto psicológico 
e com isso grandes empresas usam este artici�co para in�uenciar 

seus consumidores, simplesmente combinando as cores certas

UTILIZE OS EFEITOS PSICOLÓGICOS DE 
CORES PRIMÁRIAS PARA ATRAIR SEUS CLIENTES.

VERMELHO

AMARELO

AZUL

Usado para atrair a atenção de clientes 
em vitrines de lojas.

Proporciona sensação de segurança e 
con�ança em negócios corporativos.

LARANJA
Representa uma marca amigável, 
alegre e con�ante

VERDE
Promove sustentabilidade e assuntos ambientais. Utilizado em estabelecimentos para 

relaxar os clientes.

Associado a marcas de saúde e dinheiro .

ROXO
Representa uma marca criativa, 
imaginativa e inteligente.

Utilizado em marcas de produtos de beleza.

Associado a sabedoria e respeito com cliente.

PRETO

BRANCO

Representa uma marca forte e com poder. Associado a Inteligência e autoridade.

Promove a luxuria, elegância e so�sti�cação 
do produto ou marca.

Associado com marcas que remetem pureza, 
limpeza e segurança.

Promove sensação de criatividade 
e ilusão de espaço .

Representa instituições e ONG's 
que lutam pela paz no mundo.

O uso da cor em seus impressos pode ser ajustado de acordo com sua necessidade. 
Embora as cores podem ter diferentes associações culturais, uma marca inteligente vai 
levar isso em conta e utilizar os efeitos psicológicos conhecidos de cor para atrair seus 
clientes. A cor pode criar um clima, atrair a atenção, fazer uma declaração, pode criar 
um ambiente de elegância,  simpatia ou tranquilidade. A cor pode ser o seu mais 
poderoso elemento de design, desde que utilizado de forma e�caz.

http://pt.wikipedia.org/wiki/CMYK#CMYK_versus_RGB
http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone
http://blog.riptapparel.com/blog/infographic-the-psychology-of-color-a-guide-to-color-selection/
http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/the-psychology-of-colors_504dc89d06de9.jpg
http://dailyinfographic.com/true-colors-branded-colors-infographic
http://www.homestead.com/blog/07/2013/psychology-colors-marketing-infographic
http://www.teoriadascores.com.br/psicologia-das-cores.php
http://visual.ly/color-psychology
http://fotografeumaideia.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1619&Itemid=138
http://aceinteriordesign.weebly.com/colour.html
http://visual.ly/color-guide-designers

FONTES

Utilizam-se muito em liquidações.

Atrai compradores compulsivos.

Indica a parada ou cuidado.

Atrai compradores impulsivos.

Usado em escritórios e marcas corporativas 
mais conservadoras.

Muito usado em empresas de tecnologia.

Cria chamada para uma ação rápida: 
Compre agora!

Usado para chamar a atenção

COMO AS CORES INFLUENCIAM PESSOAS

www.mediatall.com.br
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A PSICOLOGIA DAS CORES 
EM SUA COMUNICAÇÃO VISUAL
A PSICOLOGIA DAS CORES 
EM SUA COMUNICAÇÃO VISUAL
Pontecialize sua Comunicação Visual com DICAS de
cores para in�uenciar seu consumidor a compra.


