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O MOTORISTA SÓ
O homem levou
milênios para
desvendar o mundo
maravilhoso das
cores. Mas os
compradores de
carros só têm olhos
para poucas

Chrystiane Silva

ocê pode comprar o carro na
cor que quiser, desde que se-
ja preto", dizia Henry Ford
a respeito de sua decisão de

vender o famoso modelo T, um dos auto-
móveis mais populares da história, apenas
na cor preta. Entre 1908 e 1927, foram
comercializados 15,5 milhões de unida-

V

des do veículo — todas pretas. Dizia o
pai da moderna indústria automobilística:
"Um homem temente a Deus não vai
comprar carros de cores berrantes". A Ge-
neral Motors começou a abalar a lideran-
ça da Ford justamente ampliando a ofer-
ta de modelos e cores. A diversificação
explodiu no pós-guerra, com o avanço da
sociedade de consumo. Hoje, a indústria
química mundial cria todo ano 100 no-
vas tonalidades de cor para carros, mas
os consumidores rejeitam tanta diversi-
dade. Curiosamente, cerca de 55% dos
automóveis vendidos nos Estados Uni-
dos e na Europa têm tons neutros, como
cinza, preto ou prata. No Brasil, o por-
centual é ainda maior: 75% da produção
nacional vem nessas três tonalidades.
Cem anos depois do início da fabricação
do modelo T. portanto, o moderno consu-
midor de carros no Brasil — temente ou
não a Deus — foge das cores berrantes.

Desde tempos imemoriais se tem Ten-
tado entender e classificar o gosto das pes-

soas pelas cores. Nenhuma dessas classi-
ficações se mostrou totalmente perfeita
porque a preferência do ser humano por
elas obedece a muitas variáveis (indivi-
duais e coletivas, culturais e físicas), que
interagem entre si. O fato é que automó-
veis vermelhos, amarelos e verdes ficam
mais tempo nas concessionárias brasilei-
ras e têm seu preço depreciado em até
15%. A razão mais simples para o fenô-
meno é que cores neutras, como o prata,
favorecem a conservação, estão menos su-
jeitas a riscos e têm maior durabilidade.
Há outras explicações. O vermelho, por
exemplo, está no limite do espectro visí-
vel das ondas eletromagnéticas, o que tor-
na a cor mais berrante, incômoda à visão
e enjoativa. Isso sem falar na surrada co-
notação simbólica do vermelho — é a cor
do fogo, do sangue, da paixão, da sexua-
lidade. "É possível que no dia do juízo fi-
nal essa tonalidade se espalhe pelo céu e
pela terra", escreveu o poeta e cientista
alemão Johann Wolfgang von Goethe, au-



VESTE PRATA
tor do tratado Doutrina das Cores, no qual
relatou com grande precisão aspectos fi-
siológicos da retenção das cores na retina.

Talvez por esses motivos, cores mais
chamativas de automóveis costumam ser
reservadas apenas para linhas esportivas
— ou simplesmente resultam em fracassos
de venda. "Quando lançamos o Golf no
país, trouxemos alguns carros importados
de uma cor parecida com o lilás, Foi uma
catástrofe", diz Marcelo Olival, gerente
executivo de marketing da Volkswagen do
Brasil. Numa estratégia aparentemente
contraditória, a Ford exibiu veículos ama-
relos no lançamento do Ecosport 4x4 .
mas estipulou que os carros nessa tonali-
dade fossem produzidos apenas por de-
zoito meses. A montadora calculou que,
embora o amarelo fosse a melhor cor pa-
ra despertar o interesse dos consumidores,
eles prefeririam o carro nas cores tradicio-
nais. No Brasil, estudos das quatro prin-
cipais montadoras revelaram que as mulhe-
res compram mais cairos coloridos do que
os homens. As compradoras seriam guia-

das mais por impulso do que pela ra-
zão? As companhias não têm res-

posta convincente para a per-
gunta. Uma outra pesqui-

sa, da empresa quími-

ca americana DuPont, mostrou que os
compradores de carros pretos buscam uma
sensação de poder e de autoridade, já que
essa é a cor dos automóveis usados por
políticos e executivos. Mas por que polí-
ticos e executivos usam veículos pretos —
aliás, a cor preferida pela máfia america-
na? Também não se sabe.

De modo geral, a opção de consumi-
dores por cores de carros parece ser tão
diversificada quanto suas outras escolhas.
A diferença é que, no caso de outros pro-
dutos e serviços, existem explicações mais
convincentes para o uso limitado de cores.
Os fabricantes de máquinas de lavar, ge-
ladeiras e fogões, por exemplo, produzem
a maior parte dos seus equipamentos na
cor branca porque a tonalidade lembra
limpeza e assepsia. A indústria de alimen-
tação costuma criar restaurantes com co-
res encontradas em alimentos na nature-
za, como vermelho e laranja — o que des-
peitaria a fome nos consumidores. Já as
empresas aéreas preferem usar o azul na
parte interior das
aeronaves porque
a cor remeteria à
segurança.

Desde a Anti-
güidade clássica.

pensadores dedicaram-se a refletir sobre
a origem e o sentido das cores. Aristóte-
les, por exemplo, achava que elas eram
propriedade dos objetos, assim como o
peso e a textura. No século XV, as refle-
xões foram aprofundadas pelos renascen-
tistas, como Leonardo da Vinci, no Trata-
do da Pintura e da Paisagem, Luz e cor
passaram a ser tratadas como categorias
diferentes. Nos séculos XVII e XVIIL Re-
né Descartes descreveu a retração e Isaac
Newton decompôs a luz branca com pris-
mas, chegando às sete cores do arco-íris.
Hoje não há tanto mistério sobre a natu-
reza da luz e das cores. Cor é a sensação
provocada pela ação da luz sobre o órgão
da visão. Goethe dizia que a pintura "é
capaz de produzir um mundo visível mui-
to mais perfeito que o mundo real".

Em seu livro A Ilha dos Daltônicos
(1997). o neurologista e escritor inglês
Oliver Sacks retrata o cotidiano de mora-
dores das ilhas de Pingelap e Pohnpeí, na
região da Micronésia, portadores de acro-

matopsia — um defeito
genético na retina que os
torna mais sensíveis à luz e
os impede de ver o mundo
colorido. Sacks descobriu
que. mesmo sem verem as
cores, os habitantes conse-
guiam diferenciar os obje-
tos por suas nuances, pe-
las padronagens, pelas to-
nalidades de cinza, pela lu-
minosidade e pela sombra.
Para quebrar a "monocro-
mia" das cores de carros,
as montadoras passaram a
incorporar pigmentos co-
loridos aos tradicionais
cinza e prata. Surgiram en-
tão nomes inusitados co-
mo o prata iceberg, o pra-
ta boreal, o prata geada e
uma infinidade de outras
definições saídas da cabe-
ça dos profissionais de
marketing para — como
fazem os personagens de
Sacks — diferenciar o
cinza do cinza e o prata
do prata. •

...E AS CORES DO MUNDO
O gosto dos americanos
é mais diversificado

Text Box
Fonte: Veja, ano 39, n. 33, p. 88-89, 23 ago. 2006.




