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Resumo 

A cor possui um enorme poder no campo da comunicação, ajudando na clareza da 

mensagem transmitida. Ela influencia em reações e sensações por parte dos 

consumidores e seu estudo é relevante para a área do comportamento do 

consumidor. O objetivo final deste estudo visa à resposta à questão: até que ponto 

a cor de fundo de uma propaganda impacta na decisão de compra de determinados 

produtos? Assim, foi realizada uma pesquisa em que um experimento foi montado 

para avaliar a preferência por três produtos de consumo básico a partir da 

divulgação destes em propagandas, alterando apenas a cor de fundo destas, usando 

a tríade de cores primárias - as cores básicas “tradicionais”, isto é, as cores 

pigmento-opacas. Os resultados são bastante variados para cada produto analisado, 

e percebe-se que a cada cor de fundo utilizada há uma reação diferente quanto à 

intenção de compra e preço considerado adequado para os referidos produtos. 
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Introdução 

 A importância do visual da propaganda de um produto para o consumidor 

reflete que as pessoas comparam produtos e que, em muitos casos, deixam de 

levar um produto pela aparência, que não o agrada. Como o visual do produto é 

composto por várias partes, é perceptível a preocupação com os elementos visuais, 

como as cores, a embalagem, o layout e a exposição. 

  A cor possui um enorme poder no campo da comunicação, ajudando na 

clareza da mensagem transmitida. Ela também estabelece uma relação direta com 
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as emoções humanas, podendo associar-se a sensações como frescor, prazer, fome, 

desejo e até odores. Contudo, é difícil prever a reação do ser humano aos 

estímulos cromáticos, visto que, ele nem sempre reage de maneira homogênea. 

Isso ocorre muitas vezes pelo indivíduo preferir determinadas cores ou tonalidades 

de cor, podendo influenciar na sua escolha.  

 A influência das cores causa nos indivíduos reações e sensações diferentes 

para cada cor e tonalidade. Ela é vista, impressionando a retina; sentida, 

provocando uma emoção; construída, pois também possui um valor simbólico. A 

atuação das cores na publicidade está diretamente relacionada ao produto a ser 

lançado e ao público que vai consumi-lo. 

 Na definição de Pedrosa (2008, p.17) “a cor não tem existência material: é 

apenas sensação produzida por certas organizações nervosas sob a ação da luz”. 

Podemos compreender a cor como um dos elementos que fazem parte da 

linguagem visual e a linguagem visual como um dos inúmeros códigos da 

comunicação humana. Isto pode ser relevante ao apresentar ao mercado algum 

produto, ou mesmo sua divulgação visando ao aumento de vendas, ou apenas à 

comunicação entre a marca e o mercado. 

 Assim, o objetivo final deste estudo é analisar a intenção de compra de 

consumidores de determinados produtos, a partir das diferentes cores de fundo nas 

propagandas destes.  

  

Comportamento do Consumidor 

         As decisões na escolha de um produto são altamente influenciadas pelo 

psicológico, enquanto as necessidades físicas reais pouco interferem nessa escolha 

(SAMARA e MORSCH, 2005). Essas influências podem ser explicadas a partir da 

teoria da motivação de Freud, desenvolvida em meados de 1882, afirmando que as 

forças psicológicas reais que moldam o comportamento das pessoas ocorrem a 

partir do inconsciente e dos impulsos instintivos. Por isso, muitas vezes elas são 

incapazes de entender totalmente as suas motivações e compreender seus desejos.  

A percepção subjetiva é a capacidade do consumidor em analisar, organizar 

e interpretar os milhares de estímulos que o bombardeiam no ambiente 

mercadológico. Seu estudo procura entender a forma como os receptores sensoriais 
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do indivíduo reagem a esses estímulos. Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000, 

p. 375),  

“qualquer pessoa pode ser influenciada. Os psicólogos sabem que 

todo comportamento pode ser alterado por uma ação persuasiva. 

[...] Comunicações persuasivas representam apenas uma das 

muitas armas do arsenal do profissional de marketing para 

influenciar as atitudes e comportamentos do consumidor. Nesta 

seção, exploramos várias técnicas que têm sido usadas com sucesso 

para modificar o comportamento humano”.  

 

Cores e sua Simbologia 

O mundo em que vivemos definitivamente é marcado pelo poder da imagem, 

pelos recursos visuais e, sobretudo, pela cor. Com base na perspectiva de Farina 

(1990), é relevante considerar que a cor é um fator bastante considerável na 

publicidade, ela deve transmitir exatamente qual a essência e a finalidade do 

produto e, com isso, dependendo do grau de sensibilidade em que o indivíduo se 

encontra no momento, esse estímulo pode mudar o seu comportamento. Nesse 

contexto, a cor possui um valor poderoso, atraindo e conquistando o indivíduo. É 

fascinante como uma simples cor pode atingir um conteúdo de consciência 

humana, gerando sentimentos de prazer ou dor, agrado ou desagrado. 

 

“Quando no cérebro se produz a sensação da cor, esta se encontra 

ao nível do inconsciente. [..] O homem reage, muitas vezes, impulsionado 

pelo inconsciente coletivo e, se procurarmos encontrar um fundamento no 

simbolismo coletivo das cores, nos convenceremos de que o azul simboliza 

a pureza; o verde a esperança; e o “preto”, o desespero e a paixão, e 

assim por diante. Também o homem reage impulsionado por seu 

consciente individual. São então maneiras personalizadas de responder ao 

estímulo cor que irão determinar as preferências e idiossincrasias.” 

(FARINA, 1990, p. 178) 

 

 Por outro lado, a simbologia das cores é um fundamento incontestável, 

possuindo uma enorme influência sobre o homem, sendo essencial o entendimento 

da sua analogia. Todavia, deve-se levar em conta que a assimilação das cores 

também está ligada ao perfil e ao contexto em que o consumidor está inserido. 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

4 

Segundo Guimarães (2001, p.134) “a cor, quando ocupa o espaço destacado e 

adequado, adquire uma simbologia e pode ser utilizada a favor da informação e da 

comunicação. Assim ela se diferencia da apresentação natural e sem significação 

da informação aleatória.” 

 No processo subtrativo das cores (CMYK), elas são determinadas por 

pigmentos. Esses pigmentos são extraídos da natureza (oxido de ferro, urucum 

etc.) e misturados com diferentes tipos de óleos que servem para fixar as cores. 

Hoje existem pigmentos sintéticos. Além disso, as cores não são determinadas 

pelas diferentes emissões de ondas de luz, e sim pela absorção e subtração da cor 

branca. A parte da luz que não é absorvida é refletida para nossos olhos, 

desvendando-nos a cor do objeto atingido. 

 

Cores na Publicidade 

 Segundo Pallak (1983), os produtos são suscetíveis a serem vistos mais 

favoravelmente quando eles aparecem em cores, em vez de em preto e branco. 

Assim, sob a motivação de baixo processamento, os consumidores são suscetíveis 

de serem mais persuadidos pelos anúncios que utilizam a cor, ao invés de somente 

em preto e branco.  

 Por outro lado, Wright (2008, apud KURT e OSUEKE, 2014) define que os 

efeitos da radiação eletromagnética da luz na vontade e no comportamento 

humano formam uma reação universal, psicofísica, que não é fortemente 

influenciada pela cultura, idade e sexo, como é pensado normalmente. Deve-se 

notar que existe uma grande diferença entre a psicologia da cor e o simbolismo da 

cor. O contexto da cor pode ser entendido como sendo o simbolismo da cor, 

considerando as propriedades psicológicas da cor são associadas ao humor das 

pessoas em geral. Ao contrário de Kurt e Osueke (2014), que indicam haver três 

cores primárias – vermelho, azul e amarelo (Figura 1), Wright (2008, apud KURT e 

OSUEKE, 2014) afirma que existem quatro cores primárias psicológicas: vermelho, 

azul, amarelo e verde. Elas se referem, respectivamente, ao corpo, à mente, às 

emoções e ao equilíbrio essencial entre estes três.  
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Figura 1 : Roda de Cores. 

 

Fonte: Kurt e Osueke (2014) 

 

Os efeitos básicos das cores básicas estudadas, segundo Wright (2008, apud 

KURT e OSUEKE, 2014), são: 

Vermelho: É uma cor poderosa, forte e muito básica. Tem a propriedade de 

parecer estar mais perto do que a realidade, portanto, ela agarra a atenção das 

pessoas primeiro. Ele pode ativar o instinto de “lutar ou fugir”. Vermelho puro é a 

cor mais simples, com nenhuma sutileza. É estimulante e animada, muito 

amigável. (Wright, 1998) 

Amarelo: Psicologicamente, amarela é a cor mais forte, trata-se de 

emoções, autoestima e criatividade (Wright, 1998). Amarelo canário é delicado e 

macio de penas. O amarelo consegue ser percebido como suave e quente. É mais 

associado com palavras como “alegre” e “jovial”; também pode ser associado a 

“emocionante” e “estimulante”; e quase nunca associado a “desanimo”, 

“deprimido” ou “infeliz”. Amarelo como uma cor que deixa o sol entrar. 

Azul: Incentiva a atividade intelectual, razão e pensamento lógico. É a cor 

do intelecto. Nas mesmas provas sobre elevar a pressão arterial com vermelho, o 
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azul é atestado por diminuir a pressão arterial. Natureza usa-o no céu e no mar 

(Wright, 1998).  

Verde: É considerada uma cor calmante emocionalmente. Ela também traz 

uma sensação de refrescância, harmonia e equilíbrio. O verde simboliza o amor 

universal, a consciência ambiental e a paz. Embora seja considerada a cor do 

equilíbrio, pode ter efeitos negativos também, sendo demasiadamente branda e 

desmoralizando quando usada incorretamente. (KURT e OSUEKE, 2014) 

Entretanto, no presente estudo, serão consideradas as cores básicas 

“tradicionais”, isto é, as cores pigmento-opacas, conforme definido por Pedrosa 

(2003) e mencionadas neste artigo, e apresentadas por Kurt e Osueke (2014).  

 

Metodologia da Pesquisa 

 Com base no referencial teórico, foi montado um questionário de 

abordagem quantitativa que buscou configurar uma metodologia de pesquisa que 

permitisse explorar as diversas reações dos indivíduos a determinadas cores na 

publicidade. Os testes foram realizados com 92 estudantes de comunicação social, 

sendo que 58,7% eram mulheres e 41,3% homens, pertencentes às classes sociais A 

e B. A faixa etária dos participantes era entre 18 e 50 anos de idade, porém a 

maioria possuía menos de 25 anos.  

Foram escolhidos três produtos de consumo básico para os testes; água 

mineral, caneta e jornal impresso. A premissa básica para essa seleção foi utilizar 

produtos que são comprados com alta frequência e sem esforço, ou seja, bens de 

conveniência (KOTLER e KELLER, 2006). 

Na definição das cores para o experimento, escolhemos a partir do modelo 

das tríades de cores primárias. De acordo com Pedrosa (2003), as cores pigmento- 

opacas são as cores de superfície de determinadas matérias químicas, produzidas 

pela propriedade dessas matérias em absorver, refletir ou refratar os raios 

luminosos incidentes. Sua tríade primária é composta pelo vermelho, amarelo e 

azul, cores que em mistura proporcional produzem um cinza neutro escuro, o 

preto. É o fenômeno denominado síntese subtrativa. 

 Os respondentes foram divididos em três grupos e, posteriormente, foi 

exibido um anúncio de um dos produtos escolhidos para teste (água, caneta ou 
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jornal) com uma determinada cor de fundo (azul, vermelho ou amarelo), também 

escolhida para teste. Após visualizarem o anúncio, os sujeitos pesquisados 

responderam um questionário de treze perguntas que buscava entender a reação 

que o anúncio causava no respondente. A seguir, esse procedimento era repetido 

mais duas vezes com os outros produtos e as outras cores de fundo, sempre 

alternando para que não fosse repetido nenhum produto nem cor, que eram 

sempre diferentes para cada grupo. Em suma, foram apresentados nove anúncios 

diferentes, variando as três cores no fundo do anúncio de cada produto. As 

propagandas eram fictícias e se destinavam a ser veiculadas em mídia impressa. 

É relevante notar que a maior parte dos trabalhos relacionando cores às 

questões de estímulo são baseados na aplicabilidade prática e não na teoria ou na 

literatura existentes de modo formal, conforme apresentado por Elliot e Maier 

(2007). Este trabalho segue a linha de tais autores na criação da pesquisa de 

campo, considerando ainda os achados de Wright (2008, apud KURT e OSUEKE, 

2014), que mencionam que as cores primárias se relacionam à mente, ao corpo, às 

emoções e ao equilíbrio entre eles, o que pode acarretar uma decisão específica de 

compra.    

Para analisar a reação dos pesquisados às propagandas exibidas, o 

questionário se iniciava com a escala de diferencial semântico de Wells (1964), que 

possui 7 pontos (1=concordo totalmente; 7=discordo totalmente) com fatores 

determinantes para identificar se o respondente apreciou o anúncio exposto ou 

não, por meio de uma escala de diferencial semântico, como por exemplo:  

“agradável/ desagradável”; “interessante/ desinteressante”; “convincente/ não 

convincente”. Posteriormente, as respostas obtidas na escala de Wells foram 

convertidas em porcentagem, para a devida análise do impacto de cada cor sobre 

os produtos expostos nos anúncios. 

Além disso, foi mensurada a probabilidade de compra de cada produto a 

partir da escala de Juster (1966). Essa escala permite aos respondentes expressar a 

sua probabilidade de compra a partir de diversas expressões verbais de intenção, 

indicando assim, em termos percentuais, a perspectiva de o respondente adquirir o 

que lhe é apresentado. O resultado visa ter uma previsão mais precisa das 

proporções reais de compra, e uma maior capacidade de discriminar os 
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compradores dos não compradores. Exemplificando, se é obtida uma média de 5,5, 

isto significaria uma probabilidade de 55% do produto ser adquirido (JUSTER, 1966).  

Figura 2: Escala de Juster de probabilidade de compra. 

 

Fonte: Juster (1966). 

Análise de Resultados da Pesquisa de Campo  

Neste capítulo, será realizada uma análise descritiva dos resultados obtidos 

em campo a partir da pesquisa que possui uma metodologia de caráter 

quantitativo, com a utilização de cartazes, questionários e observação direta dos 

respondentes. 

• Produto Água 

Ao final dos experimentos com os três grupos, e análise geral dos dados, 

identificamos que para o produto água mineral, o maior índice de probabilidade de 

compra (conforme a escala de Juster) foi no anúncio com a cor de fundo azul, com 

62% e com 4 pontos percentuais à frente da segunda preferida, o amarelo, com 

58%. A cor vermelha teve o menor índice de aprovação nesse caso, com uma 

diferença de 13 pontos percentuais para a cor azul. Porém, é necessária uma 

avaliação da combinação com o preço médio considerado pelos respondentes. 

Verificamos que o preço médio atribuído para a cor amarela foi o maior, R$2,24, e 

que comparado ao segundo maior, que foi na cor vermelha, R$2,19, nos mostra que 

a diferença de preço que os clientes pagariam é irrisória. Ao comparar o menor 
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preço, na cor azul, R$2,11, com o maior, na cor amarelo, temos uma diferença de 

6%, que continua sendo bem pequena.  

Ainda no inicio do questionário, perguntamos qual era a primeira palavra 

que vinha à mente do candidato ao ver o anúncio. Então verificamos que no 

anúncio da água mineral, de cor azul, 34% das pessoas que responderam “água”, 

16,6% responderam “refrescante” e 50% responderam outras palavras. No anúncio 

de cor amarela, 25,8% responderam “água”, 16,1% responderam “beber” e 58,1% 

responderam outras palavras. Já no anúncio de cor vermelha, 29% responderam 

“água”, 19,3% responderam “sede” e o restante dos respondentes, 51,7%, outras 

palavras. 

Gráfico 1: Análise de cada cor de fundo, para o produto água, de acordo com 

a escala de diferencial semântico de Wells (1964). 
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 Probabilidade de 

compra 

Preço médio 

sugerido 

Primeira palavra 

ao ver o anúncio 

AZUL 62% R$2,11 Água (34%) 

AMARELO 58% R$2,24 Água (25,8%) 

VERMELHO 49% R$2,19 Água (29%) 

Após analisar o gráfico 1, identifica-se que apesar da cor azul ter recebido o 

maior índice de aprovação dos respondentes, a cor amarela obteve resultados 

muitos melhores nos atributos da escala semântica de Wells (1964), chegando a até 

20% de diferença em algumas curvas. Além disso, o preço médio sugerido pelos 

respondentes na cor amarela é de 6 pontos percentuais acima do azul, o que nos 

mostra que os anúncios de água mineral na cor amarela possuem melhores 

resultados quando comparado às demais cores, podendo também resultar em 

maiores lucros para as marcas anunciantes, o que é uma implicação gerencial 

relevante.  

• Produto Caneta 

 Nos anúncios referentes à caneta, identificamos que o vermelho obteve a 

maior aceitação e probabilidade de compra, com 38%, e o amarelo em segundo, 

com 35%, uma diferença de apenas 3 pontos percentuais. A cor azul obteve uma 

porcentagem menor, com 26% de aprovação. Tendo em consideração o índice de 

preço médio adotado pelos participantes, o resultado do melhor preço médio 

sugerido foi de R$4,73, na cor amarela, com uma diferença de 44% em relação ao 

segundo, o vermelho, com R$3,28, e também com relação ao terceiro, o azul, 

R$3,04. Com isso, identifica-se que aparentemente vale a pena usar uma cor menos 

“aprovada” (amarelo), que gera 44% de percepção de preço maior como sendo o 

preço justo do produto (neste caso da caneta), o que aumentaria a probabilidade 

de aumento no lucro das vendas.  

Na propaganda de cor azul, 12,9% dos estudantes responderam a palavra 

“caneta” como a primeira que veio a suas mentes, 12,9% responderam a palavra 
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“escrever” e 74,2%, os demais, responderam outras palavras. Na propaganda de cor 

amarela, 26,6% responderam a palavra “caneta”, 13,4% responderam “escrever” e 

os outros 60% responderam outras palavras. Já na cor vermelha, 22,5% 

responderam a palavra “caneta”, 16,1% disseram a palavra “escrever” e 61,4% 

outras palavras. 

Gráfico 2: Análise de cada cor de fundo, para o produto caneta, de acordo 

com a escala de diferencial semântico de Wells (1964). 

 

 Probabilidade de 

compra 

Preço médio 

sugerido 

Primeira palavra 

ao ver o anúncio 

AZUL 26% R$3,04 Caneta (12,9%)  

Escrever (12,9%) 

AMARELO 35% R$4,73 Caneta (26,6%) 

VERMELHO 38% R$3,28 Caneta (22,5%) 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

12 

 

Ao avaliar as curvas do gráfico 2, constata-se que o resultado das cores 

amarela e vermelha apresenta uma diferença de até 10% em alguns aspectos 

analisados, porém as curvas do azul e do amarelo se mantiveram bastante 

semelhantes na escala semântica de Wells (1964), o que nos mostra que os 

anúncios na cor vermelha obtiveram melhores resultados semânticos. O vermelho 

também obteve uma maior porcentagem de probabilidade de compra, com 3 

pontos percentuais acima da cor amarela. Porém ao analisar todos os resultados, 

percebemos que o preço médio sugerido pelos respondentes no anúncio de cor 

amarela é 44% maior do que no anúncio de cor vermelha, por isso nota-se que o 

anúncio de caneta com fundo na cor amarela, mesmo não sendo o mais aprovado 

pelos respondentes, pode gerar lucros muito maiores para a marca anunciante, 

comparado aos anúncios de cor vermelho e azul.  

• Produto Jornal 

Nos testes com as propagandas de jornal, obtivemos resultados muito 

semelhantes na aprovação de compra com as cores amarelo (33%) e azul (32%) e 

também com relação ao preço médio sugerido: amarelo com R$2,54 e azul com 

R$2,11. Porém, claramente identificamos o vermelho como sendo a pior escolha 

dos respondentes, pois a probabilidade de compra foi de somente 30% e o preço 

médio sugerido de R$1,77, o mais baixo sugerido entre todos, apresentando uma 

diferença considerável perante as demais cores. 

No anúncio de jornal na cor azul, 19,4% dos estudantes disseram que a 

primeira palavra que pensaram ao verem a propaganda, foi “notícia”, 12,9% 

disseram “jornal” e o restante, 67,7% responderam palavras diversas. Para a cor 

amarela, 22,5% responderam a palavra “jornal”, 16,1% responderam “informação” 

e os demais candidatos, 61,4% disseram outras palavras. Na cor vermelha, 30% dos 

respondentes disseram “jornal”, 16,6% disseram a palavra “notícia” e 53,4% 

disseram outras palavras.  
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Gráfico 3: Análise de cada cor de fundo, para o produto jornal, de acordo 

com a escala de diferencial semântico de Wells (1964). 

 

 

 Probabilidade de 

compra 

Preço médio 

sugerido 

Primeira palavra 

ao ver o anúncio 

AZUL 32% R$2,11 Notícia (19,4%) 

AMARELO 33% R$2,54 Jornal (22,5%) 

VERMELHO 30% R$1,77 Jornal (30%) 
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O gráfico 3 nos mostra que os resultados da escala semântica de Wells (1964) 

foram bastante semelhantes, porém a cor azul obteve um pequeno destaque 

positivo em alguns aspectos semânticos. Com a análise total dos resultados, 

identificamos que a cor vermelha seria a pior possível para anúncios de divulgação 

de um jornal, pois o preço médio sugerido pelos respondentes foi muito baixo em 

comparação aos anúncios das demais cores, com R$1,77, por isso anúncios de 

jornal com a cor de fundo vermelha podem resultar em decréscimo nas vendas. Os 

responsáveis pela divulgação deste produto devem atentar para este resultado, 

uma vez que, comparando com o preço mais elevado sugerido (para a cor amarela, 

neste caso), há uma diferença de aproximadamente 30%, o que é considerável. 

Considerações Finais 

 Os resultados obtidos com a pesquisa de campo nos mostram que, em alguns 

produtos analisados, existe uma diferença de comportamento e probabilidade de 

compra dos consumidores. Como podemos perceber no caso do produto água 

mineral com a cor de fundo amarela, foram alcançados reconhecimento e 

identificação dos consumidores bem mais elevados quando comparados às demais 

cores; além disso, o preço médio sugerido também foi maior nesse caso.  

    Nos anúncios referentes à caneta, identifica-se que, apesar dos aspectos 

semânticos terem resultados semelhantes, como percebido na análise da Escala de 

Wells (1964), o preço médio sugerido pelos respondentes no anúncio com a cor de 

fundo amarela foi significativamente maior do que nas demais cores. Isto 

demonstra que existe uma diferença percebida pelos consumidores, que lhes faz 

considerar aquele produto mais caro quando o amarelo se apresenta como cor de 

fundo. 

 No produto jornal, os resultados semânticos obtidos foram bem similares, 

porém, o anúncio com a cor de fundo vermelha obteve o pior resultado pelos 

consumidores, pois o preço médio sugerido pelos mesmos, foi muito baixo em 

comparação aos anúncios das demais cores indicando que, nesse caso, os anúncios 

de jornal com a cor de fundo vermelha podem resultar em decréscimo nas vendas.  
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 É importante ressaltar que a pesquisa foi feita com 92 participantes e que, 

eventualmente, com um número maior de participantes a diferença dos resultados 

seria maior. Ressalta-se que os resultados aqui obtidos não podem ser considerados 

uma generalização para todos os produtos nem para suas eventuais variações 

oferecidas no mercado. Além disso, como grande parte dos respondentes eram 

estudantes de comunicação social ou marketing, e, portanto, possuidores de um 

mínimo de conhecimento e experiência sobre anúncios, pode ter sido este outro 

fator que tenha contribuído para os resultados alcançados, apresentando-se como 

uma limitação do método selecionado para a pesquisa de campo. Possivelmente, 

uma pesquisa aberta a outros públicos mais variados forneça maiores diferenças 

nos resultados obtidos em campo, e esta é uma sugestão para pesquisas futuras.  
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