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Resumo

O tema terá o seu enfoque voltado para o
sentido amplo da psicologia das cores e sua
utilização no trabalho publicitário. Discorrerá de
forma teórica por vários conceitos que deveriam
ser observados no dia-dia da profissão e que
são deixados de lados pelos profissionais no
momento da concepção de um trabalho
publicitário visual.

A preocupação com a estética nos
trabalhos publicitários é direcionada para um
aspecto mais profundo, mais psicológico da
recepção da mensagem publicitária, onde se

Estudos das cores

demonstrará a existência, relevância e a
necessidade de se observar estes conceitos.

Tem por intenção fazer um alerta, de que
se bem aplicados estes conceitos, a mensagem
publicitária será absorvida de forma intensa pelo
público-alvo e o resultado esperado será
ampliado.

Palavras-chaves: Sistema sensorial, área
de projeção visual, cromatismo, contraste, ação
tríplice das cores, processo visual, público-alvo,
atenção e cores, tom e saturação.
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O que é a cor

A cor pode ser definida como uma
sensação visual, oferecida pela natureza através
dos raios de luz irradiados em nosso planeta.
Por intermédio da luz branca (fluxo luminoso),
que penetra em nosso cérebro pelos nossos olhos
é que é produzida a sensação visual colorida,
primeiro percebida pelos olhos e depois
interpretada, como cor, pelo cérebro.

A cor não tem existência material e seu
aparecimento está condicionado à dois
elementos: a Luz (objeto físico, agindo como
estímulo) e o olho (aparelho receptor,
funcionando como decifrador do fluxo luminoso,
decompondo-o ou alterando-o).

Processo Visual

Visão

A visão Representa uma das
preciosidades que o homem recebeu da natureza.
É o sentido que faz vibrar o ser humano e o faz
pensar, gozar e desfrutar as coisas do mundo
que o rodeia.

Os olhos, através dos quais se processa a
visão, constituem, portanto, os órgãos de ligação
entre o mundo interior do homem e o mundo
exterior que o rodeia. E essa ligação somente se
realiza quando há luz, muito ou pouca, nunca
nenhuma.

Os raios luminosos, porções de energia
solar, que atingem um objeto, são refletidos em
todas as direções. Dependendo da quantidade
de luz que penetra em nossos olhos, e da
quantidade de luz absorvida pelos objetos,
veremos as coisas iluminadas, muito iluminadas
ou escuras.

A luz é considerada uma onda magnética,
como outras quaisquer que estão dispostas em
nosso universo. Seu comprimento é
extremamente pequeno e está situado entre 400
e 800 nm (nanômetro).

O sistema sensorial que se encarrega do
processo da visão é composto de várias partes,
quais sejam: Olho; área de projeção visual; área
de associação visual; sistema oculomotor.

O olho

O olho está dividido em: Esclerótica;
coróide; retina; camada pigmentada da retina;
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córnea; humor vítreo; pálpebras; cristalino; iris;
fóvea; nervo óptico.

Toda a estrutura do sistema é importante,
mas serão destacadas as partes mais importantes
para melhor compreensão do processo de visão
colorida.

Retina: Possui cerca de 130 milhões de
células receptoras sensíveis à luz. É formada por
diversas camadas de células, sendo as mais
importantes os cones - que propiciam a visão
das cores - e os bastonetes - visão da forma - e
as células de ligação. Os cones se localizam mais
ao centro da retina e os bastonetes mais à sua
periferia.

Cristalino: É formado por um tecido
transparente e maleável. Seu papel é focalizar
os raios luminosos quando penetram na córnea
para formar a imagem na retina. Ele permite a
passagem de ondas magnéticas de comprimento
entre 380 e 760 nm. Tem uma curvatura que o
torna capaz de projetar na retina objetos
colocados a diferentes distâncias.

Fóvea: É composta unicamente de cones,
e fica na retina, bem próxima ao ponto de
encontro de todas as fibras nervosas à saída da
retina. Ela é sensível aos mínimos detalhes.

Nervo óptico: É formado de fibras de
fibras neurais que vão da retina do olho até a
área de projeção no córtex. A sensação
fisiológica na qual a retina transforma o estímulo
físico é levado ao cérebro pelo nervo ótico. No
cérebro se produzem tanto a sensação de cor
quanto a visão propriamente dita.

O que os olhos fazem é alimentar o
cérebro com informação codificada em atividade
neural, cadeias de impulsos elétricos, a qual, pelo
seu código e pelos padrões de atividade cerebral,
representa objetos. O olho em si não completa
o processo visual, pois a retina só transmite signos
ao cérebro, sendo este incumbido de decifrá-
los.

Há todo um processo psíquico envolvido
no funcionamento do aparelho óptico humano,
onde a imagem, que é impressa na retina, sofre
um processo de interpretação ao atingir o
cérebro, o que lhe confere uma complexidade.

A imagem toma significado ao entrar em
contato com as coisas antes vistas e arquivadas

na memória.

Área de projeção visual

Fica localizada no cérebro. Tem a função
de receber os impulsos neurais que partem da
retina. Entretanto o que se projeta nesta área do
cérebro não é uma cópia do que se passa na
retina, mas sim uma interpretação. A retina envia
os impulsos por duas vias: o percurso usado pela
metade externa, isto é, as porções temporais, e
aquele utilizado pelas porções nasais, que
constituem a metade interna.

Área de associação visual

Os impulsos nervosos, depois de atingirem
a área de projeção visual no cérebro, difundem-
se pelo que é chamado de área de associação
visual.

Sistema oculomotor

É formado por músculos coordenados que
permitem a movimentação do olho. Tal
movimentação é controlada por três pares
separados de músculos: os retos (interno e
externo), os retos (superior e inferior) e os
oblíquos (superior e inferior).

O movimento simultâneo  dos olhos na
mesma direção é chamado movimento conjugado
dos olhos e talvez o movimento mais importante
é o que permite que eles se fixem numa parte
determinada do campo visual.

O fenômeno do cromatismo

Pode-se entender como espectro
eletromagnético o conjunto de todas as ondas
conhecidas, de acordo com sua longitude.
Cientistas confirmam a formação de cerca de
dez milhões de cores que, teoricamente, invadem
o campo visual humano. Entretanto nossa retina
registra apenas as sete cores do espectro solar
e suas variações.

As ondas compreendidas no setor que vai
aproximadamente de 400nm à 800nm possuem
propriedades com capacidade para estimular a
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retina.

Cores                                    Limites dos
                            comprimentos de
                                            onda(nm)

Roxo ou violeta                                  380-450
Azul                                                    450-500
Verde                                                  500-570
Amarelo                                              570-590
Laranja                                               590-610
Vermelho                                            610-760

O olho percebe as oscilações
eletromagnéticas de comprimentos diferentes
como cores diversificadas, e as superfícies dos
corpos exercem uma ação seletiva em relação
aos raios luminosos: podem absorvê-los ou
refleti-los. A dedução óbvia é a de que a cor
não tem intensidade própria porque depende
diretamente da luz. Ela é uma parte da luz e
constitui um evento psicológico. A física
explica que a luz é incolor. Somente adquire cor
quando passa através da estrutura do espectro
visual. Conclui-se, portanto, que a cor não é uma
matéria, nem uma luz, mas uma sensação.

Elementos necessários para que a cor
exista

Em termos de comunicação, para a cor
existir ela necessita de: Emissor; codificador;
canal; mensagem; decodificador; receptor.

Emissor - Objeto cuja superfície reflete a
luz.

Codificador - Condições físicas do
objeto para refletir a luz.

Canal - Raio de luz / Luz artificial.
Mensagem - Cor.
Decodificador - Aparelho visual do

indivíduo.
Receptor - Cérebro do indivíduo.
A cor existe, porque o indivíduo a

percebe, sendo ela a impressão que os raios de
luz refletida produzem no órgão da visão.
Portanto, a cor existe quando produzida por
estímulos luminosos na retina e por reações do
sistema nervoso.

Estímulos da cor em publicidade

Propriedades das cores

Tom - É aquilo que normalmente se
denomina de cor.

Saturação - Quando na cor não entra nem
o branco, nem o preto, mas está exatamente
dentro do comprimento de onda que lhe
corresponde no espectro solar, obtém-se uma
cor saturada.

Luminosidade - É a propriedade que
possui qualquer cor de refletir a luz branca que
há nela.

Fenômenos de contraste

Pode-se concluir que a força expressiva
da cor, quando usada numa composição, está
subordinada a uma série de regras, que podem
alterar, aumentar ou moderar seu poder. O
impacto emocional que nos oferece a cor não é,
na obra humana, gratuito. Muitos artistas
procuram intencionalmente ocasionar tensão e
está resulta geralmente de forças antagônicas que
se digladiam em um mesmo campo.

Tons de uma mesma cor colocados juntos
num plano bidimensional podem oferecer uma
sensação de harmonia. Entretanto essa mesma
harmonia pode ser determinante de uma falta de
vivacidade e não ocasionar aquilo que mais
interessa ao artista: causar impacto e, pôr meio
de uma forte tensão emocional, atrair a atenção
do espectador e transmitir-lhe a mensagem
desejada.

Às vezes o choque entre cores
contrastantes pode ser uma coordenação de
valores que atua de forma mais harmônica no
conjunto do que o uso de cores realmente
harmoniosas. Considera-se, portanto,
contrastante a combinação entre cores
totalmente diversas entre si.

O uso de cores contrastantes, quando bem
empregado, pode conduzir a um conjunto
harmônico com a vantagem de despertar
interesse pela vivacidade ou mesmo pela tensão
que ocasiona.
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Contraste de tom

É conseguido através do uso de tons
cromáticos. Esse contraste pode se dar entre
cores primárias, sem modulações, o que se
produz sem um efeito violento.

Contraste de superfície

O contraste entre as superfícies ocupadas
pelas cores deve se adequar  ao efeito que estas
produzem ao serem observadas.

Contraste entre cores complementares

As cores complementares, uma primária
e uma secundária, oferecem oportunidade de
contraste de efeitos, que pode ser usado com
grande êxito, desde que quem o empregue saiba
usá-lo.

Contraste entre cores quentes e frias

A sensação de calor e frio em relação a
uma cor são relativas ao indivíduo que as vê.
Mas é inegável que as cores possuem um
significado psicológico e filosófico específico, que
já é de importância universal, criado
possivelmente pela própria vida do homem na
face da terra, intrinsecamente ligado às suas
experiências diárias.

As cores e o homem

Cor e história

O homem sempre viveu em um império
da cor, mergulhado num intenso cromatismo, não
conseguindo se separar dele, porque nele vive,
por ele sente satisfação e amor, o céu é azul, as
folhas são verdes, as flores e o seu deslumbrante
colorido, os diversos tons das águas do mar,
enfim, a natureza toda compõe suavemente este
império.

Nas civilizações passadas as cores
detinham um profundo sentido psicológico, cada
cor era um símbolo. Os príncipes e reis,
sacerdotes e imperadores, se aproveitavam deste

sentido psicológico utilizando-se das cores que
mais surpreendiam os olhos humanos, em seus
vestuários e ornamentos.

Cor e expressão

Nas artes visuais, a cor não é apenas um
elemento decorativo ou estético. É o fundamento
da expressão. Está ligada à expressão de valores
sensuais e espirituais. Como é o caso de Vicent
Van Gogh, pintor holandês, que deu a seus
quadros sensações cromáticas deslumbrantes,
que correspondem a intensas cargas emotivas e
psicológicas de seu autor. Van Gogh dizia “pinto
o que sinto e não o que vejo”, daí a importância
da expressividade das cores utilizadas em seus
quadros, sem ela o pintor não conseguiria
transmitir sua sensibilidade e emotividade para a
tela.

Talvez nossa cultura esteja nos levando
para uma nova civilização visual, como a vivida
pelo homem medieval, tão dominado pelo ícone
religioso quanto o homem moderno é dominado
pelo ícone publicitário.

Imagem e cor

A linguagem da imagem, usando a
presença sugestiva, concreta, cômoda e
persuasiva do ícone apoia-se na idéia de que as
imagens são forças psíquicas que podem ser mais
fortes que as experiências reais.

Pose-se dizer que o ser humano vive numa
iconosfera, na qual o indivíduo penetra desde
que nasce. É evidente que, na força comunicativa
da imagem o que predomina é o impacto
exercido pela cor. Nem a captação instantânea
da forma do objeto pode produzir o impacto
emocional que nos é proporcionado pela cor.

Cor e comunicação

A cor deve ser analisada em função da
comunicação, focalizando as leis que regem seu
domínio, para que ela se torne um instrumento
eficaz nas mãos dos que a manejam. A sensação
visual colorida é de fundamental importância no
processo de comunicação, principalmente nos
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canais que exigem o uso da imagem, trazendo
uma carga emotiva de signos, que através da
utilização de códigos comuns permitirá uma
perfeita compreensão da mensagem comunicada.

Ação tríplice das cores

Sobre o indivíduo que recebe a
comunicação visual, a cor exerce uma ação
tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de
construir. A cor é vista: impressiona a retina. É
sentida: provoca uma emoção. É construtiva,
pois, tendo um significado próprio, tem valor de
símbolo e capacidade, portanto, de construir uma
linguagem que comunique uma idéia. A cor exerce
influência direta.

O homem reage a ela subordinado às suas
condições física e às influências culturais. A cor,
possui, com a luz, o movimento, o peso, o
equilíbrio e o espaço, leis que definem sua
utilização.

Sabe-se que seu valor de expressividade
a torna um elemento importante na transmissão
de idéias. Não se ignora, também, que a reação
do indivíduo a ela não tem fronteiras espaciais
ou temporais. O impacto produzido pela cor não
sofre barreiras impostas pela língua. Sua
mensagem pode ser compreendida até pôr
analfabetos, se aqueles que a manejam souberem
adequá-la ao fim proposto.

É preciso, pois, saber que o conhecimento
da sintaxe que rege o domínio da cor é tão
importante para aquele que se comunica através
da linguagem plástica como a harmonia para o
músico. Apenas isso, entretanto, não produzirá
a chama da comunicabilidade: o dedo do artista
é insubstituível, especialmente no campo
publicitário, a fim de dar à cor movimento, o peso
psicológico, o equilíbrio e o espaço para ela se
defina e se transmita dentro de um processo
psicossociológico, e que a legibilidade, a
visibilidade de certos detalhes facilitem a
memorização dos mesmos. Segundo a forma dos
detalhes é preciso adequar a cor principal para
a realização do contraste.

Aspectos psicológicos das cores

Processo visual das cores

Será explicado o processo visual das
cores através da teoria de Young-Helmoholtz.
Herman Von Helmoholtz, a maior expressão
científica no estudo experimental do processo
visual, e Thomas Young, gênio universal, foram
os iniciadores dos modernos estudos de visão
cromática.

Para eles a percepção da cor pode ser
explicada na existência, no olho humano, de três
cones receptores, ou estímulos de excitação,
sensíveis à luz, um para cada uma das três cores
primárias, chamados valores triestímulos
fisiológicos ou psicofisiológicos, que
correspondem à percepção azul-violeta, verde
e vermelho-alaranjado do olho humano normal,
isto é, cones receptores que reagem,
respectivamente, ao azul-violeta, do verde e ao
vermelho-alaranjado.

Não existe, portanto, em nossa visão,
receptores para amarelo, cian e magenta. Como,
então, consegue-se visualizar essas cores? O
cian, pôr exemplo, forma-se em nosso cérebro
quando os receptores verde e azul-violeta reagem
simultaneamente e com a mesma intensidade.
Caso a intensidade de um dos dois diminua ou
aumente, a cor resultante será menos ou mais
intensa. Os receptores verde e vermelho podem
reagir simultaneamente e formar o amarelo. A
sensação de cor se produziria pela mescla aditiva
de cores.

Entretanto, embora a neurofisiologia nos
explique todo o processo da visão da cor, é
inegável que há uma participação do intelecto
no reconhecimento exato das diversas
tonalidades cromáticas.

Assim como o músico precisa educar o
ouvido para distinguir conscientemente os tons
musicais, o indivíduo que utiliza profissionalmente
a cor precisa educar a vista para realizar com
precisão a discriminação cromática.

Reação do homem às cores

Não é demais repetir que a cor é uma
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realidade sensorial da qual não podemos fugir.
Além de atuarem sobre a emotividade humana,
as cores produzem uma sensação de movimento,
uma dinâmica envolvente e compulsiva.

Chamam-se cores quentes o vermelho,
laranja, e pequena parte do amarelo e roxo.
Chamam-se cores frias grande parte do amarelo
e roxo, verde e o azul. As cores quentes parecem
nos dar uma sensação de proximidade, calor,
densidade, opacidade, secura, além de serem
estimulantes. Em contraposição, as cores frias
parecem distantes, frias, leves, transparentes,
úmidas, aéreas, e são acalmantes.

As reações que uma mesma cor pode
ocasionar derivam, às vezes, da utilização que
dela se pretende fazer. Se um indivíduo pensa,
consciente ou inconscientemente, em usar uma
cor em relação a determinado uso que irá fazer
dela é evidente que sua reação não é diante da
cor em si, mas da cor em função de algo.

Os costumes sociais são fatores que
intervêm na escolha das cores. Por exemplo, em
determinadas culturas, é hábito diferenciar,
através da cor, as vestes das mulheres mais idosas
das vestes usadas pelas mais jovens. O mesmo
pode ser observado na diferenciação dos sexos.

Conotação das cores

Já vimos que a reação do indivíduo à cor
é uma maneira particular e subjetiva relacionada
a vários fatores. Entretanto os psicólogos estão
de comum acordo quando atribuem certos
significados a determinadas cores que são
básicas para qualquer indivíduo que viva dentro
de nossa cultura.

Analisemos, por exemplo, o seguinte
quadro de significados conotativos segundo a
cultura ocidental religiosa:

Sensações            Objeto              Significado
visuais
Branco               Vestido de Noiva                  Pureza
Preto                   Vestido de Noite                 Negativo
Cinza                Manchas Imprecisas              Tristeza
Vermelho               Sangue                     Calor/Ação
Rosa            Enxoval de bebê          Graça/Ternura
Azul          Enxoval de bebê                 Pureza/Fé

Esses significados ficam de tal forma
enraizados na cultura de um povo que estamos
hoje, em condições de ver, na cultura de nosso
país, o emprego, na linguagem corrente, de
sensações visuais para definir estados emocionais
ou situações vividas pelo indivíduo. É muito
comum ouvirmos frases como estas:

“De repente a [situação ficou preta.”
“Fulano estava roxo de raiva.”
“Ela sorriu amarelo.”
No campo psíquico, Rorschach, concluiu

através de experimentos, que caracteres alegres
respondem intuitivamente à cor. A reação dos
indivíduos deprimidos é geralmente voltada a
forma.

Outro psicólogo, Schachtel, completa as
explicações de Rorschach concluindo que, ao
reagir à cor, o indivíduo sofre a ação do objeto:
é uma atitude passiva. Ao contrário, ao perceber
a forma, ele tem de examinar o objeto, definir
sua estrutura, elaborar uma resposta: é uma
atitude ativa, e é isso que caracteriza a mente
mais ativamente organizadora.

Emprego das cores na publicidade

Escolha da cor

Podemos constatar que o uso da cor, nos
diferentes campos em que seu emprego tem valor
decisivo, não pode ser resolvido arbitrariamente,
com base apenas na sensação estética. Os seres
humanos são tão diferentes entre si, como
diferentes são seus graus de sensibilidade.

Após algumas experiências sobre
preferência de cores, realizados por Garth, em
1922, com poucos resultados, Dorcus, em 1925,
retornou às pesquisas com uma amostragem bem
extensa, que detinha pessoas idosas, doentes de
um hospital psiquiátrico, estudantes, crianças e
outros. De todo esse trabalho tirou as seguintes
conclusões:

- A saturação e a cor em si têm pouco
efeito sobre a ordem de preferência na escolha
das cores;

- Certas diferenças aparecem sempre em
relação ao sexo;

- O vermelho, o azul e o verde são mais
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fácies que as outras cores de se associarem a
uma idéia.

A maioria das pessoas tece as seguintes
considerações a respeito das nuanças e sensações
cromáticas:

- Branco - limpeza, nitidez, pureza, de fácil
uso;

- Azul-céu - cor do céu, clareza, cor dos
olhos;

- Bege - repouso, doçura, calor, atração,
delicadeza, favorável ao trabalho;

- Azul-claro - juventude, frescor, combina
com as loiras;

- Verde-claro - esperança, alegria, clareza;
- Amarelo-palha - alegre como o sol,

lembra o trigo;
- Azul-marinho- sobriedade, elegância;
- Turquesa - mar, viagem e grandes

espasmos
- Azul-lavanda - repouso.

Seguem o Verde-jade, o lilás-pálido, o
bordo, o cereja e a purpura, em ordem de
preferência.

Entre as desagradáveis consideram:
- Preto- triste, feio, sombrio, lúgubre,

lembra morte, velhice;
- Verde-abacate - sujeira, mau gosto, sem

atração;
- Verde-oliva - desagradável, sem

harmonia;
- Cinza - sujo, triste, neutro, apagado.

Com referência às áreas publicitárias, de
promoção de vendas, vários fatores se conjugam
para determinar a cor exata que será a portadora
de expressividade mais convincente a cada tipo
específico de mensagem para um produto a ser
consumido ou serviço a ser utilizado. Na
realidade, as especificações daquilo que será
anunciado têm intima conexão com a cor
empregada, quer seja para transmitir a sensação
de realidade, quer seja causar impacto.

Obviamente a publicidade pretende
relacionar um produto a um estilo de vida
refletindo, ao menos em parte, o comportamento
humano, sem fixar os aspectos negativos da

sociedade.
Nesse sentido ela pode ser considerada

ilusória, pois fixa apenas os aspectos de uma
realidade colorida, bela e feliz. Por todo o seu
conteúdo emocional, por sua força de impacto
e sua expressividade de fácil aceitação e
assimilação, é a cor o elemento que mais
contribui para transmissão dessa mensagem
idealizada, embora, paradoxalmente, ela seja
também o fator preponderante na concretização
do aspecto real da mensagem plástica.

Devido às suas qualidades intrínsecas, a
cor tem a capacidade de captar rapidamente e
sob um domínio emotivo a atenção do
comprador.

Público alvo

A proposição publicitária de um produto
só poderá dar ênfase a uma determinada cor ao
se decidir a categoria social e a faixa etária,
especialmente, do público consumidor potencial.
Casais jovens têm preferencias diversas ou
opostas aos demais adultos ou mais idosos de
gosto conservador.

Não é necessário repetir que a publicidade
reflete tendências do momento. O que podemos
salientar é que ela acentua o clima desejado,
criando um ambiente que se adequa ou se
antecipa ao desejo do consumidor e à sua
conseqüente ação para caracterizá-lo. Pode-se
prever a ocasionalidade chamada compra por
impulso.

O grupo de pessoas, suscetíveis a compra
de impulso, é alvo da atenção do publicitário.
Criar no consumidor uma necessidade, estimulá-
lo numa conduta nova através da aquisição, fazê-
lo sentir-se motivado por algo que não o leve a
futuros arrependimentos, criar nele necessidades
artificiais, como compensação de desejos
insatisfeitos, informá-lo pela motivação da
existência de bons produtos e serviços
merecedores de sua aquisição constituem, na
realidade, matéria-prima ideal para o moderno
processo da comunicação publicitária.

O consumidor, portanto, é continuamente
estimulado por profissionais que, aparentemente,
desejam seu bem estar, seu conforto, seu
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prestígio social, enfim, sua felicidade e a de seus
familiares, bastando para isso a aquisição do
produto ou serviço oferecida.

Nessa complexa operação, a cor constitui
um pormenor importante. Trata-se, portanto, de
um conteúdo de consciência, originalmente
simples percepção, vivida através de nossa
sensação visual. O processo subsequente de
elaboração dessa imagem sensível mostra como
nós abstraímos e a combinamos, através de nossa
criatividade, reproduzindo-a à vontade por
intermédio de situações dramatizadas.

È surpreendente notar que a percepção
da cor e sua conseqüente recordação, assim
como seus mais complexos processos de
elaboração, estão sempre envolvidos em
sentimentos de prazer ou dor, de agrado e
desagrado.

A sensação cor não entra por conta
própria na consciência, mas esta se dispõe a
percebê-la, prestando-lhe atenção ou não,
registrando-a ou não.

O mundo objetivo também constitui,
portanto, motivação, sendo a cor um elemento
que suscita sentimentos, juízos, avaliações e que
nos oferece, via sensibilidade, a compreensão
de que o que desejamos é algo lindo, feio,
agradável, desagradável, conveniente ou
inconveniente.

O efeito alcançado na utilização da cor na
publicidade depende exclusivamente do grau de
sensibilidade em que o indivíduo se encontra no
momento da recepção da mensagem, grau que,
muitas vezes, por motivos alheios, pode mudar
o comportamento do consumidor.

Atenção e anúncios

Na realização de uma peça publicitária
entra toda uma técnica da psicologia publicitária,
que se fundamenta principalmente no processo
da atenção.

A publicidade e a promoção de vendas
se valem, acima de tudo do chamado
“Atencional”, em que  a cor ocupa um lugar de
grande destaque no esforço de aproximar os
consumidores.

Atenção e cores

É inegável que o anúncio publicitário
realizado nos contrastes de branco e preto tem
um poder atrativo muito grande. É um contraste
agradável à vista e com um inquestionável poder
de impacto. Mas nem por isso deixamos de
constatar que as combinações de cores possuem
um poder de sugestão muito maior, atuando
diretamente sobre a parte sensorial do indivíduo,
especialmente se a peça publicitária for executada
por artista especializado e com bons
conhecimentos psicológicos.

Fixação da atenção

O poder de fixar a atenção e conseguir
do consumidor uma rápida assimilação da
mensagem está ligado intimamente a simplicidade
da imagem, à sua precisão, ao destaque dado
ao fator que mais interesse represente, isto é, ao
foco onde se centraliza a idéia a ser assimilada.
A cor mais forte nesse local, ou só utilizada neste
setor dentro de um campo neutro, tem a
capacidade de ser um estímulo produzido na
retina.

Mais uma vez se faz ressaltar a
necessidade de preocupação, do profissional da
área publicitária, com o lado psicológico da
utilização das cores em sua peça publicitária.
Não que a estética não seja importante, pois ela
fará parte da harmonização da peça e ajudará a
constituir o ambiente adequada ao público-alvo.
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