
Tão antiga quanto a lenda de que no fim do arco-íris tem 
um pote de ouro, a teoria das cores figura entre os temas de 
maior interesse da humanidade, desde a antiguidade. Em 
300 a.C, o filósofo Platão tentou explicar o gosto das pessoas 
pelas cores com o seguinte argumento: "É da mistura do 
fogo que entra em nós e sai de nossos olhos que nascem 
as cores." Na sequência, Aristóteles colocou mais lenha na 
fogueira ao afirmar que sete são as cores, sendo que as de-
mais resultariam da mistura do branco, amarelo, vermelho, 
violeta, verde, azul e preto. Muitos séculos depois, o inglês 
Isaac Newton (1642-1727) usou um prisma para provar que 
cada cor tinha um comprimento de onda diferente, res-
ponsável por causar uma determinada sensação ou efeito 
fisiológico no indivíduo. Até que o alemão Johann Wolfgang 
von Goethe mergulhou a fundo nessa questão e, em 1810, 
escreveu "A teoria das cores", que inicialmente caiu em des-
crédito, mas no século seguinte ganhou espaço nos livros 
de psicologia, de arte e até didáticos ao afirmar que a cor 
é fruto de luz e sombra. Rara Goethe, "cada cor produz um 



efeito específico sobre o homem, revelando, assim, sua pre-
sença tanto na retina quanto na alma". 
E é com base nessa teoria que muitas empresas estão am-
pliando significativamente suas vendas ao apostar no poder 
das cores como importante aliado do marketing, 
Hoje, os cases nacionais mais recentes estão presentes 
na indústria automobilística e no segmento de cosméticos, 
mais especificamente na categoria de esmaltes de unha. 
Foi-se o tempo em que automóveis vermelhos, amarelos e 
verdes ficavam mais tempo nas concessionárias brasileiras 
e tinham seu preço depreciado em até 15%. O novo compor-
tamento do consumidor derrubou de vez aquela célebre fra-
se de Henry Ford, que dizia: "Você pode comprar o carro na 
cor que quiser, desde que seja preto". A afirmação era usada 
pelo pai da moderna indústria automobilística para justificar 
sua decisão de vender o famoso modelo T apenas na cor 
preta. "Um homem temente a Deus não compra carros de 
cores berrantes". Não comprava... "O Brasil é conhecido 
mundialmente pela alegria do seu povo e as cores do seu 

Carnaval, Mas quando cheguei aqui, há oito anos, levei um 
choque, porque a maioria dos automóveis comercializados 
era nas cores preto, prata e branco. Para a alegria dos desig-
ners de carros, essa realidade começou a mudar no fim do 
ano passado", comemora Carlos Barba, diretor de design da 
GM South America, que apresenta as razões para o fenôme-
no que chama de "preto-prata-branco": "Cores neutras, como 
o prata, favorecem a conservação, estão menos sujeitas a ris-
cos, duram mais e, na teoria, têm maior valor. Já o carro preto 
é difícil de mantê-lo limpo e sem arranhões, mas o brasileiro 
gosta porque é sinônimo de status e prestígio." 
Em busca de inovação, a GM acabou criando o "amare-
lo Carman" para o novo Agile, que ilustrou a campanha 
de lançamento do veículo, no final de 2009. Desenvolvida 
pela W/McCann, a estratégia de marketing usou e abusou 
do "amarelo Carman" para mostrar os diferenciais do auto-
móvel, cujo slogan diz: "É real. É um sonho", junto com o 
tom de amarelo, o modelo ganhou também uma nova cor, 
batizada de "azul Eros". 



Na mesma linha, o novo Flat Uno também foi apresentado 
em cores vibrantes, como "amarelo Citrus", "vermelho Al-
pine" e "azul Splash". As cores vibrantes também marcam 
presença na campanha da Leo Burnett, criada para divul-
gar o lançamento mais importante da Fiat no Brasil este ano. 
Além dos filmes "Cidade Mágica", "Uniduntê" e "Bebê", a 
estratégia contou com 20 peças de mídia impressa e um 
anúncio especial que permitia "espiar" o interior do carro. Já 
no ambiente digital, um site desenvolvido pela AgênciaClick 
oferece uma forma inusitada de montagem de carro online 
por meio da tecnologia de Data Visualization, que permite 
ao visitante saber em tempo real quais as configurações 
do novo veículo que mais foram montadas. Desde o último 
mês de maio, 1,146 milhão de internautas já participaram da 

mulado de emplacamentos de janeiro a julho, a Flat soma 
411.522 unidades, entre automóveis e veículos comerciais 
leves, sendo que o Fiat Uno respondeu por 23.075 emplaca-
mentos no mês, num total de 105.698 veículos comercializa-
dos no ano, o que o coloca na segunda posição do ranking 
nacional de automóveis. "Os carros que mais saem ainda 
são os que estão dentro das tonalidades de cinza. Com o 
Novo Uno, vemos uma mudança, pois as vendas estão divi-
didas entre as cores. Hoje, o mix de produção de cores do 
novo Uno é: 40% das tonalidades de cinza, 20% vermelho 
e o restante das cores (40%) está dividido entre as demais 
opções, com destaque para o verde, o amarelo e o preto", 
detalha João Ciaco, diretor de publicidade e marketing de 
relacionamento da Fiat. 

CHEGA DE CINZA! 
Segundo Barba, um passo importante para esse 
novo posicionamento ocorreu há sete anos, quan-
do sua equipe batalhou para enriquecer o portfo-
lio de cores do Vectra. "Tonalizamos o cinza, que 
tanto vende, com tons de ouro, bege e azul. Tive-
mos uma boa resposta dos clientes, que começa-
ram a pedir cores diferentes. Ainda assim, essas 
novas tonalidades continuaram sendo chamadas 
de cinza alguma coisa, porque se colocássemos o 
nome de 'verde claro' no lugar do cinza Argos, por 
exemplo, o carro não vendia", lembra Barba. 
No topo do ranking de rejeição aparece o mar-
rom, que de acordo com o designer da GM pode 
aparecer no documento de um carro com outro 
nome, mas jamais como "marrom", Isso na GM, 
porque na Volkswagen, o novo Amarok chegou ao 

mercado, em fevereiro de 2010, na cor "marrom Safari". "O 
brasileiro costuma rejeitar o nome de determinadas cores, 
como é o caso do marrom. Por isso, eu e minha equipe, em 
parceria com o departamento de marketing da GM, cria-
mos nomes diferentes para as cores dos carros, como pra-
ta Polaris (branco com azul) ou ainda o vermelho Chardon 
(que remete à tonalidade de um vinho)." Baseado na ideia 
de que no Brasil cor escura é sinônimo de prestígio, há dois 
anos Barba resolveu colorir os automóveis com tons tão for-
tes de verde e azul que ficaram quase pretos. E o público 
aprovou. A partir daí vieram o verde Hera, o verde Hades, o 

ação - parte integrante da estratégia de customização do 
carro, que é um dos principais temas da campanha colorida 
do novo Uno. 

Resultado: em julho, a Fiat voltou a registrar crescimento aci-
ma da média do mercado, com o emplacamento de 70.063 
automóveis e veículos comerciais leves, 16,5% acima do vo-
lume de junho. Com 24,6% de market share, a montadora 
voltou a ampliar sua liderança no mercado brasileiro pelo 
sétimo mês consecutivo em 2010. Os dados foram divulga-
dos no início de setembro pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No acu-



preto Carbono e o cinza Cyber (da Captiva), entre 
outros. "De certa forma, essas cores retratam uma 
mudança no comportamento da sociedade, uma 
vez que o trabalho de criação de cor acompanha 
todo o sistema de desenvolvimento de um novo 
carro, que dura de três a quatro anos. Isso significa 
que já estamos pensando nas cores que os veícu-
los terão em 2013", explica Barba. "O que posso 
adiantar é que nos próximos anos o mercado na-
cional vai aceitar cada vez mais os tons de marrom 
e vermelho." 

NA PONTA DOS DEDOS 
Certamente uma das indústrias que mais investem 
em pesquisas de cores é a de cosméticos, princi-
palmente as empresas que atuam no segmento de 

esmaltes de unhas. Atualmente, até os menores armarinhos 
de bairro contam com uma infinidade de opções para mu-
lheres de todas as idades, que assumiram de vez sua brasili-
dade e sua identificação com o colorido ousado do País. 
Esse setor ficou tão sofisticado que empresas como Impa-
la e Risqué contam com coleções especiais assinadas por 
estilistas famosos. "Estamos sempre atentos às tendências 
apresentadas nas passarelas internacionais como também, 
e principalmente, no que a nossa consumidora precisa. 

Para o desenvolvimento das cores para as coleções, além 
da equipe interna, também contamos com a parceria do es-
tilista Reinaldo Lourenço. Há cinco anos, ele colabora com 
o seu talento e traduz toda a sua inspiração apresentando 
cores e texturas para a equipe Risqué. Depois, o marketing 
transforma todas as informações em um briefing técnico, 
que serve para o desenvolvimento dos produtos, sempre 
utilizando tecnologia e insumos diferenciados e de altíssi-
ma qualidade", explica Mel Girão, gerente de marketing da 
Hypermarcas, detentora da marca Risqué. Como exemplo, 
a executiva cita o mais recente lançamento da marca, a Cole-
ção Primavera/Verão Risqué Pop 4 You by Reinaldo Louren-
ço, que traz cores inspiradas nos elementos de moda, arte 
e expressões que marcaram a década de 60. Composta por 
oito variantes, a coleção que chega às gôndolas este mês 
traz como opção quatro esmaltes foscos: Risqué Tubinho, o 
ícone dos vestidos em um cinza aberto; Risqué Twiggy, fa-



moso modelo dos anos 60 que inspirou um 
tom coral; Risqué Pop, definido pela empre-
sa como rosa mais "pop dos pop's"; Risqué 
Cigarrete, uma calça que marcou época em 
um tom de azul celestial. As cores by Reinal-
do Lourenço contam ainda com versões cre-
mosas, como Risqué Vanguarda, inspirada 
no vermelho mandarim; Risqué Coque, um 
tom de vermelho mais fechado que remete 
ao penteado; Risqué Meia Calça, peça in-
dispensável nos anos 60 e que traz um tom 
pele natural; e Risqué Cintura Baixa, uma 
releitura do rosa flúor. 

Tão exóticos quantos as cores, os nomes 
que a empresa dá aos seus esmaltes são de 
responsabilidade da equipe de marketing. 
Há sete anos, a Risqué lança anualmente 
duas coleções: Primavera/Verão e Outono/ 
Inverno. 'Além disso, lançamos periodicamente produtos 
complementares à manicuração, como a Linha de Trata-
mento com Óleo de Orquídea e o prático lançamento do 
mini Spray Secante", comenta Mel. 
Embora muitas consumidoras pensem que as cores apenas 
mudam de nome de tempos em tempos, a gerente de ma-
rketing da Riqsqué garante que todas as coleções e edições 
especiais lançadas apresentam tonalidades novas. "Conta-
mos com o apoio de uma equipe técnica de desenvolvimen-
to que trabalha na criação de novas cores e texturas. Além 
disso, a marca possui um centro técnico que acompanha to-
dos os desenvolvimentos de produtos e testes para levar às 
consumidoras um produto de qualidade superior", explica, 

Dentre as cores mais vendidas, o topo do ranking é ocupado 
pelos tons mais claros, como Renda e Paris. Depois apare-
cem os tons de vermelho, como Licor, Gabriela, Dara e Maçã 
do Amor. "As brasileiras gostam dos tons suaves porque são 
clássicos e proporcionam a impressão de uma unha bem 
cuidada e feminina. Por isso, o esmalte branquinho batizado 
de Renda é o mais vendido do Brasil há dez anos e, tam-
bém, é o esmalte mais procurado pelas brasileiras. Como 
homenagem às consumidoras, lançamos a edição especial 
Risqué Rendas do Brasil, com quatro tonalidades inspiradas 
no Risqué Renda: Renda Rendinha, Renda Vidrilhos, Renda 
Paetê e Renda Tule", finaliza Mel. 



e desenvolvimento), pesquisar e apontar as oportunidades 
para novos produtos", explica Luciana Laurito, gerente de 
marketing da Impala, 
As coleções da marca são definidas por estações. Os lan-
çamentos ocorrem após pesquisas de mercado, análise de 
comportamento, estudo de hábitos de consumidoras, entre 
outros. Com o resultado, a empresa define a quantidade e 
quais as necessidades dos desenvolvimentos. "A cada tem-
porada desenvolvemos uma paleta de cores, sendo elas 
divididas em primavera-verão e outono-inverno, todas resul-
tados do material de estudo que levantamos durante o ano 
que antecede as temporadas", diz Luciana. 
Segundo a executiva, após pesquisas com manicures e 
consumidoras, a empresa notou que o crescimento no mer-
cado de esmaltes ocorreu de um ano para cá. "As empre-
sas desenvolveram cores inusitadas e efeitos tecnológicos. 
Exemplo desta inovação foi a linha Mattefluors. Em uma 
de nossas pesquisas em busca de inovação, vimos que 
esmaltes com efeito matte (fosco) faziam o maior sucesso 
nos Estados Unidos e Europa, Trouxemos esse efeito para 
o Brasil, desenvolvemos essa mesma tecnologia e no iní-
cio de 2010 lançamos na SPFW a nossa linha Mattefluors 
inspirada nos anos 80 sob influência do estilo new wave". 
Composta por cinco cores fluorescentes e com efeito fos-
co acetinado, a coleção superou as expectativas de vendas 
da empresa. 

Rara Luciana, esse sucesso ocorre por conta de um com-
portamento diferenciado da mulher com o hábito de fazer as 
unhas. Segundo pesquisas da Impala, a mulher tinha o cos-
tume de realizar esse processo uma vez por semana; atu-
almente, ela troca a cor do esmalte 
entre duas e três vezes por sema-
na. "Essa explosão dos esmaltes 
evidencia um comportamento 
de muita liberdade e atitude da 
mulher brasileira, que se expõe 
cada vez mais, se posiciona e se 
expressa. O público 'teen' tam-
bém contribui para esse cresci-
mento. Com a diversidade de 
cores disponíveis no mercado, 
as adolescentes chegam a co-
lecionar esmaltes e a trocar os 

vidrinhos com as amigas", comenta a executiva. 
Rara chegar às cores e aos nomes dos esmaltes, além de 
muita pesquisa técnica, a companhia acompanha todos 
os desfiles das maiores grifes internacionais, analisando o 
comportamento de diversas "tribos" consumidoras de aces-
sórios de beleza e contando também com a parceria de um 
renomado consultor de moda. Após reunir todo o material, 
são criadas as novas coleções e intercoleções, De acordo 
com Luciana, a chegada da temporada outono-inverno é 
sinônimo das cores escuras, que transmitem sofisticação e 
elegância. A edição 2010 da Impala, por exemplo, foi inspi-
rada nos estilos barroco e rococó, remetendo ao medieval, 
baseado também nos cabarés dos anos 20, nos "looks" tea-
trais e nas jóias ricas em pedrarias e pérolas. "Está repleta 
de sentimentalismo e rica em seus mais delicados detalhes. 
Os nomes das cores também partem dessa inspiração, 
como é o caso da cor Santo Luxo, um verde-escuro fechado 
com pequenas partículas de mica, cor muito usada nos ves-
tidos da realeza", explica a gerente, 

Para a próxima coleção, a marca promete muitas novidades 
e novos efeitos inspirados no mundo da moda, onde o ob-
jetivo principal será fazer com que a mulher fã de esmaltes 
possa encarar cada vez mais o produto como acessório de 
beleza. "Hoje percebemos em pesquisas de comporta-
mento que as mulheres têm muito, mais atitude, são mais 
arrojadas e têm desejo em experimentar o que é novo. Elas 
procuram novidades o tempo todo e sempre estão ligadas 
à moda, por isso a Impala está em constantes atualizações 
junto ao mundo da moda, beleza e cosméticos para oferecer 
o que há de melhor para nossas consumidoras." 
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