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Você sabia que a 
Psicologia das Cores é 
um estudo que revela 
como o cérebro humano 
identifica e entende as 
cores de diferentes 
formas?
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Dessa forma, mesmo que você não
perceba, a cor sempre acaba influenciando 
em suas emoções, sentimentos e desejos.

E acaba se tornando um fator determinante 
para que você tome uma decisão!

Você jamais deve negligenciar 
as cores ao escolher a sua
identidade visual, a
embalagem dos seus produtos 
ou ao elaborar um anúncio!

“A cor representa 85% da razão pela qual 
você comprou um produto específico”

- Neil Patel



As cores geram sensações e 
uma escolha malfeita, pode não 
atrair o tipo de público que 
você deseja atingir!

Confira agora qual é a sensação 
que cada cor representa:

84,7% dos consumidores 
acreditam que as cores de 
um produto são muito 
mais importantes do que 
outros fatores;
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Emoção, energia, vigor, calor, alegria,
coragem, extroversão, excitação, intensidade, 
movimento, dinamismo, velocidade, paixão, 
impulso, fúria, amor, guerra, violência, ira, 
agressividade, perigo, poderio, glória,
proibição, controle, sexualidade, erotismo, 
imoral, sedução, atração, sangue, fogo, 
chama, lábios, comunismo, inferno, conquista.
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VERMELHO:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Encanto, amabilidade, inocência, feminino,
suavidade, maciez, delicadeza, infância, 
charme, cortesia, doçura, doce.
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ROSA:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Iluminação, conforto, inspiração, energia, 
perigo, alerta, aviso, emergência, felicidade, 
alegria, euforia, espontaneidade, adolescência, 
juventude, idealismo, expectativa, 
descontração, concentração covardia, inveja, 
avareza, ciúmes, egoísmo, engano, animação, 
saúde, esperança, apoio, primavera, terra, 
calor, divertimento, sol, verão, inspiração.
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AMARELO:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Desejo, excitabilidade, dominação, terra, calor, 
energia, estimulante, saúde, recreação,
sociável, amigável, alegria, diversão, lúdico,
cítrico, entusiasmo, fertilidade, vibração, fogo, 
luxo, calor, força, luminosidade, euforia, 
prazer, tentação, senso de humor,
competição, ofensa, agressão, festa, raios
luminosos, pôr do sol, chama, luz.
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LARANJA:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Cura, calma, perseverança, tenacidade,
autoconsciência, orgulho, imutabilidade
natureza, meio ambiente, saudável, boa sorte, 
renovação, juventude, vigor, Primavera,
generosidade, fertilidade, ciúme,
inexperiência, inveja, imaturidade, destruição.
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VERDE:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Fé, espiritualidade, contentamento, lealdade, 
paz, tranquilidade, calma, estabilidade,
harmonia, unidade, confiança, verdade,
confiança, conservadorismo, segurança,
limpeza, ordem, céu, água, frio, tecnologia,
depressão.
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AZUL:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Erotismo, realeza, nobreza, espiritualidade,
cerimônia, misterioso, transformação,
sabedoria, conhecimento, iluminação,
crueldade, arrogância, luto, poder,
sensibilidade, intimidade.

WWW.LDAGENCY.COM.BR

ROXO/VIOLETA:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Materialismo, excitação, terra, casa, ar livre, 
confiabilidade, conforto, resistência, 
estabilidade, simplicidade, aconchego, 
segurança, terra, natureza, águas lamacentas, 
madeira, velho, aromas intensos, sujeira, 
outono, doença, desconforto, decomposição, 
feio, preguiça, imbecilidade, madeira, café, 
cacau, chocolate.
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MARROM:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Morte, luto, magia, mistério, mal, mau, azar, 
sujeira, egoísmo, culpa, infidelidade, rebeldia, 
anarquia, ilegalidade, noite, elegância,
credibilidade, objetividade, sofisticação,
conservadorismo, peso, dureza, violência,
brutalidade, ódio.
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PRETO:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Bem, ordem, simplicidade, pureza, verdade, 
honestidade, perfeição, pensamento, limpeza, 
otimismo, inocência, paz, dignidade, 
afirmação, modéstia, alma, harmonia, infância, 
estabilidade, divindade, leveza, vazio,
objetividade, neutralidade, clareza, exatidão, 
batismo, casamento, cisne, lírio, primeira
comunhão, neve, nuvens, areia.
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BRANCO:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Riqueza, glamour, fascínio, diferença, natural, 
liso, suave, macio, elegante, tecnológico.
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PRATA:

MARCAS QUE UTILIZAM:



Preciosidade, riqueza, extravagância, calor,
riqueza, opulência, prosperidade, grandeza.
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DOURADO:

MARCAS QUE UTILIZAM:
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Agora que você já sabe qual 
cor converterá melhor para o 
seu negócio, que tal usar uma 
ferramenta para combiná-las?

Nós aqui da LD Agency utilizamos 
muito o ADOBE COLOR.

É uma ferramenta que faz combinações 
de cores e você pode escolher a foma
como elas serão apresentadas, como:



Para acessar: 
color.adobe.com
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as cores que
escolhemos
para a nossa
marca:
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amarelo
& preto.
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energia, alegria,
esperança, inspiração,
espontaneidade,
concentração.

elegância,
credibilidade,
sofisticação,
objetividade



gostou de
saber um
pouco mais
sobre a
psicologia das
cores?!
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acesse o nosso site:
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E VISITE NOSSO INSTAGRAM:

@LDAGENCY.COM.BR
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fontes:
https://color.adobe.com/pt/create
https://rockcontent.com/blog/psicologia-das-cores/
https://www.printi.com.br/blog/psicologia-das-cores-voce-sabia-que-cada-cor-pode-alterar-sua-percepcao
https://viverdeblog.com/psicologia-das-cores/
http://www.portaldomarketing.net.br/

material, diagramação
e layout exclusivo
elaborado pela
agência LD AGENCY.


