
As cores estão entre as ferramentas mais 
versáteis da arquitetura. Escolhas corretas e 
equilíbrio no uso trazem ótimos resultados 
na criação de um agradável e eficiente 
espaço de varejo. 
Sem entrar em uma abordagem científica 
mais profunda, comentando de uma forma 
geral o fenômeno das cores, podemos 
iniciar nosso artigo com a seguinte 
sentença: A percepção das cores não pode 
ser dissociada da luz. 

ó podemos perceber as cores que nos cercam 
porque a luz que incide sobre os objetos, em parte, 

é absorvida pela sua superfície, e outra é refletida, 
sendo esta úl t ima a responsável por nos fazer perceber 
as cores presentes em um ambiente. 

Esta luz refletida pelos objetos, que chega aos olhos, 
é absorvida e interpretada por sensíveis e complexas 
estruturas, que levam estas informações ao cérebro, 
onde determinadas áreas são estimuladas, afetam 
nossa percepção e até aspectos físicos e psicológicos, 
como o humor, que podem influenciar no nosso 
desempenho profissional ou até estimular o consumo. 
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Sendo diretamente influenciadas 
pela luz, as cores de um ambien
te de varejo deverão sempre ser 
pensadas levando-se em conta a 
i luminação deste espaço. 0 posicio
namento, a altura, o tipo e a potên
cia das lâmpadas, enfim, o conjunto 
das fontes luminosas e como elas 
serão projetadas para iluminar os 
produtos e interagir com o restan
te do ambiente - o que chamamos 
de luminotécnica - será muito im
portante para o resultado final das 
cores escolhidas. Neste primeiro 
momento trataremos simplesmen
te das cores, deixando para um pró
ximo artigo a luminotécnica e suas 
características. 

As cores podem, quando utili
zadas de forma específica, alterar 
visualmente a percepção espacial 
de um projeto. A escolha de uma 
determinada cor para uma loja, por 
exemplo, pode ser parte de um 
processo racional e não meramente 
intuitivo dentro do projeto. A esco
lha da cor pode seguir um determi
nado propósito, não somente uma 
função decorativa. 

Como já vimos em um artigo an
terior sobre visão, existem algumas 
variações na percepção visual entre 

as pessoas. Seja em relação à per
cepção ou a acuidade visual, diferin
do entre sexo e faixas etárias. Nas 
cores, esta diferença na percepção 
é muito pequena, ocorrendo gran
des diferenças, apenas, com pesso
as que apresentem algum distúrbio 
visual como, por exemplo, o dalto-
nismo (a incapacidade de distinguir 
certas cores, principalmente o ver
melho e o verde). 

As cores podem ser utilizadas de 
forma eficiente, em um espaço de 
varejo, para funções como destaque, 
sinalização, valorização, etc. Pontos 
onde produtos estejam em promo
ção podem ter elementos de desta
que em cores fortes como o verme
lho e o amarelo. Áreas de interesse 
como caixa e provadores podem ser 
sinalizadas com elementos de cores 
diferentes (contrastantes) da que é 
usada no teto da loja, por exemplo. 
Produtos de valor mais elevado po
dem ser expostos em displays em 
que predominem cores escuras, 
como o preto. A utilização de cores 
para estas situações deve ser crite
riosa e equilibrada, sempre visan
do harmonia com o que é exposto 
e com o conjunto da loja. Deve-se 
atentar para que as cores de fundo 

não conflitem com os produtos que 
são expostos e confundam o cliente. 

A cor t a m b é m é uma versáti l 
ferramenta para alterar as relações 
espaciais, como por exemplo, redu
zir o pé direito de uma loja muito 
alta ou ampliar a profundidade de 
uma loja muito pequena. Nestes 
casos, as cores frias tendem a afastar 
os planos - no caso de paredes e te
tos em lojas pequenas. 

E as cores mais quentes tendem 
a se tornar um ponto de atenção e 
aproximar planos - nos casos de lojas 
muito profundas ou com pé direito 
muito alto. 

Outros fatores ligados à forma 
como as cores são interpretadas 
são os de origem cultural e cog
nitiva. A sociedade vem ao longo 
do tempo atribuindo significados 
s imbó l icos para as cores. 
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Text Box
Fonte: Dirigente Lojista, São Paulo, ano 38, n. 453, p. 33-36, ago. 2012.




