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Porque nós somos chiques, antenadas,
e não temos tempo para apertar
botãozinho aqui, botãozinho ali só para
criar um clima. Seja ele para esfriar
a cuca no verão, ou garantir o tom
romântico em um inesperado jantar a
dois (somos mulheres de fibra, mas não
menos românticas, certo?). E porque a
gente gosta de facilitar a vida, caramba!
Está aí um mimo simpático para a dona
de casa que engrossa o coro de Jane
Jetson, e guarda a Wilma Flinstone para
as sessões de nostalgia: o Wallpad. Aqui,
a relação com iPads e iPods no formato

touchscreen e modelito não é mera
coincidência. O novo brinquedinho foi
desenvolvido pela iHouse, e funciona
como uma espécie de controlador
sem fio. Ele concentra uma gama de
atividades básicas que nem percebemos
que fazem parte da rotina: escolher
a intensidade das luzes, baixar e
levantar a persiana, ligar e desligar
o ar-condicionado. Tá, não são ações
tão essenciais, mas dá para se sentir um
pouco mais “muderna”. O lançamento
será na 19ª Feicon Batimat 2011,
15 a 19 de março, no Anhembi (SP).

TECNOLOGIA

● Um dos principais festivais
de cultura pop, o South by
Southwest (SXSW), que acontece
de amanhã ao dia 20 nos EUA,
vai ter cobertura em mídias sociais
de Rosana Fortes, da Agência
Click Isobar. Confira no Twitter
(@agenciaclick) e Facebook.
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Você sabe comunicar-se
com as cores?
Quando alguém pretende usar a cor na comunicação visual,
quer seja na propaganda, marketing, branding, visual mer-
chandising, design, arquitetura ou qualquer outra forma
deste tipo de comunicação, é muito importante estar atento
a um problema que ocorre com mais frequência do que de-
sejaríamos. Este problema refere-se à mistura de fenôme-
nos de percepção de cor generalizáveis com fenômenos que
são culturais, simbólicos, significativos, entre outros.

Por exemplo, é muito comum pensar que a cor vermelha
remete a instinto, sobrevivência, que acelera a pulsação,
que se associa também ao sinal de parada, à festa de Natal e
ao comunismo. Somente nesta pequena lista (as listas cos-
tumam ser gigantescas e, por vezes, contraditórias!), ve-
mos misturados elementos fisiológicos, semióticos/signifi-
cativos, culturais religiosos e culturais ideológicos/políti-
cos da percepção visual das cores. O problema dessa mis-
tura é que se pode cometer o erro de generalizar um fenô-
meno que não é generalizável. Quando se pretende aplicar
ao design e à comunicação visual determinada cor, devem
ser adotados, como princípios de percepção, somente os

fenômenos generalizá-
veis. Os fenômenos não
generalizáveis devem ser
contextualizados a cada
cultura, época, país, ni-
cho de mercado.

Um exemplo de em-
basamento no estudo
científico da percepção
visual para estudos cro-
máticos foi um experi-
mento com cavalos de
corrida, que, logo após
a competição, foram
colocados em estábulos
coloridos. Os animais
que ficaram em estábu-
los pintados de verme-

lho-alaranjado tiveram suas pulsações mantidas acele-
radas durante mais tempo do que os colocados em está-
bulos verde-azulados, que tiveram suas pulsações desa-
celeradas mais rapidamente. Com este experimento (so-
mado a outros também realizados com seres humanos),
observa-se que o fenômeno perceptivo cromático da cor
vermelha, no sentido de acelerar a pulsação, é fisiológico
e tende, sim, a ser generalizado a todos os seres humanos
com visão normal, independentemente de aprendizado,
cultura, idade, época, nicho de mercado etc.

No entanto, afirmar que a cor vermelha remete à festa
de Natal ou ao comunismo são, de fato, associações ver-
dadeiras, mas culturais e ideológicas e, portanto, não
podem ser generalizadas e adotadas como aspectos de
percepção visual relativos às escolhas cromáticas a serem
aplicadas em design e comunicação visual.

Nestes casos, essas associações devem ser contextuali-
zadas em seu âmbito cultural, histórico e geográfico para
sua aplicação, para não incorrerem em riscos até ofensi-
vos. Se, por exemplo, um designer adotar ingenuamente a
lista mencionada sobre a percepção da cor vermelha em
um produto que queira exportar para a África do Sul, po-
derá ter uma desagradável surpresa de fracasso de vendas,
uma vez que, naquele país, o vermelho é a cor do luto! ■

PAULA CSILLAG
é professora do curso de
graduação em design da ESPM

Em um experimento
com cavalos de
corrida, os animais
que ficaram
em estábulos
vermelho-
alaranjado tiveram
suas pulsações
aceleradas
por mais tempo
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Divulgação

PESQUISA
Mulheres na internet

77
horas por semana é o tempo gasto pelas mulheres com mídia, sendo
39 deles dedicados à internet. É o que disse pesquisa da Sophia Mind,
divulgada no final de 2010. A pergunta é: como é que elas dão conta?
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.
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