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RESUMO

As teorias das cores estabelecem padrões para o uso de matizes e harmonias de forma estratégica para estimular cognições, sentimentos, 
emoções e comportamentos. Porém, os teóricos orientam que são necessárias pesquisas locais para comprovar se as culturas regionais validam 
tais padrões, visto que estes são de ordem universal. A partir dessa constatação, a presente pesquisa analisou se os padrões estabelecidos pelo 
modelo da Psicologia das Cores podem ser confirmados numa amostra de consumidores de uma capital nordestina. Para isso, contou-se com 60 
participantes que apresentaram uma média de idade de 26 anos, foram em sua maioria do sexo feminino (68%) e solteiros (73%). Eles 
responderam a um questionário com perguntas abertas, solicitando que fosse indicada a cor que representava as características ou sentimentos 
listados. Com as análises foi possível verificar que a cor que significava paz, pureza, harmonia, divindade e inocência foi a branca (70%, n=42); a 
que representa energia, alegria, juventude, criatividade foi a amarela (53%, n=32); o frio, água, afeto e a tecnologia foi o azul (52%, n=31); o luto, 
tristeza, autoridade e formalidade foi o preto (92, n=55); a tranquilidade, ecologia, natureza e saúde foi o verde (87%, n=52); o poder, luxuria, 
esoterismo, magia e vaidade foi vermelho (50%, n=30). Quando foram perguntadas as cores que mais agradam, foram indicadas em níveis 
similares o amarelo (23%, n=14), o azul (22%, n=13) e o vermelho (20%, n=12) usadas como cores primárias nos círculos cromáticos usados em 
artes plásticas (sistema RYB). Esta resposta é condizente com a harmonia triangular, que trabalha com três cores do círculo cromático e transmite 
uma ideia de diversidade e alegria, preferida pelos participantes. A partir dos resultados foi possível confirmar que a teoria das cores é condizente 
com a percepção dos consumidores nordestinos, na maioria dos casos. Assim, conclui-se que os modelos teóricos preditivos do uso das cores 
podem ser utilizados de forma estratégica em estratégias de comunicação.
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