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Conhecendo as cores.
As cores chamam a atenção 
e são importantes em todos os ambientes

Um número infinito de cores nos envolve todos os dias de nossas vidas.  Normalmente nós não damos às cores o seu 
devido valor, porém elas são importantes em nosso dia a dia, influenciando nossa alimentação, os produtos que compra-
mos, e até nos informando sobre o estado de saúde de uma pessoa.

Mesmo nos influenciando tanto, e apesar de sua importância continuar a crescer diariamente, nosso conhecimento da 
cor e seu controle normalmente é insuficiente, gerando uma variedade de problemas, como por exemplo em transações 
comerciais envolvendo cores ou mesmo na escolha da cor de um produto. 

Uma vez que as avaliações de cores são frequentemente feitas de acordo com as impressões ou experiências pessoais, é 
impossível para uma pessoa controlar de forma precisa a avaliação da cor utilizando métodos comuns.  Existe uma forma 
com a qual nos possamos expressar a cor de forma precisa; com a qual possamos descrever essa cor para outra pessoa 
a fim de que ela seja reproduzida da forma como nós a vemos?

Como a comunicação de cores, entre os mais diversos campos da indústria pode ser feito de forma correta?

* Quando falarmos sobre a cor estaremos nos referindo à cor de um objeto.
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O ESTUDO DA 
COR
Ao observarmos o nosso ambiente, percebemos uma grande variedade de 
cores surgirem diante de nossos olhos. Em nosso dia a dia estamos cercados 
de uma infinita variedade de cores e diferentemente do comprimento e do 
peso, não há uma escala física para medir a cor, o que faz com que as 
pessoas respondam de formas diferentes quando questionadas a respeito 
de uma determinada cor. Por exemplo, se dissermos “azul da cor do céu” ou 
“azul da cor do mar” para as pessoas, cada indivíduo irá imaginar um azul 
diferente do outro. Isso acontece porque suas experiências passadas e suas 
sensibilidades para a cor são diferentes. Esse é o problema da cor. Portanto 
vamos estudar um pouco o assunto e determinar quais informações sobre a 
cor nos seriam úteis.
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Qual é a cor desta maçã?

Vermelho! Vermelho quente.

Vermelho Intenso!Vermelho Vivo.


