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AZUL  

A cor que agrada a todos. 

PACIÊNCIA  
AUTO CONFIANÇA  
SEGURANÇA 
RESPEITO 
SERENIDADE 
  
Cor do céu, se conecta com o divino, a purificação 
e o eterno. 

Calmante natural, representa a paz e pureza, 
afastando energias negativas. 

Comunica auto confiança, diplomacia e lealdade. 

Efeito psicológico: acalma, dá precisão e auxilia na 
criatividade, tem a habilidade de esfriar. 

Personalidade: Esta cor demonstra um espírito 
masculino, independente, confiável, honesto e 
grande comunicador, com confiança em suas 
habilidades.



ROXO 

A cor do encantamento. 

MISTÉRIO 
INTUIÇÃO 
CRIATIVIDADE 
PROSPERIDADE 
ESPIRITUALIDADE 

Cor da esp i r i tua l idade , rep resenta fé e 
transmutação.  

Transmite autoestima elevada, respeito, feminismo e 
dualidade (por ser uma mistura de azul + vermelho: 
feminino X masculino; divino X sensual). 

Efeito psicológico: acalma a mente. Tem o poder de 
influenciar suas emoções e humor, sensação de 
espiritualidade.  

Personalidade: Criativa, sensível, romântica e 
inteligente. 

Se você possui uma paleta quente, pode ser o 
substituto do azul quando você quer mostrar seu 
potencial, como numa entrevista de emprego  ou 
quando estiver mostrando seu trabalho para 
clientes, por exemplo.



ROSA 

A cor doce e delicada. 

EMPATIA 
AFETO 
FEMINILIDADE 
SENSIBILIDADE 
CONFORTO 

Transmite: bondade, compaixão, companheirismo  e 
vulnerabilidade. 

Efeito psicológico: rosas vibrantes ou escuros 
est imulam a energia e encorajam ação e 
autoconfiança. Rosas claros são indicados para 
acalmar. 

Personalidade: gentil, romântico, feminino, acessível 
sensível e delicado.



VERMELHO 

A cor de todas as paixões, do amor ao ódio. 

PAIXÃO 
ENERGIA 
SENSUALIDADE 
ATENÇÃO 
VIGOR 

A cor da atração, é a primeira a ser notada por 
nossa visão, mas que também representa os 
opostos: amor X ódio; vergonha X orgulho. 

Pode gerar adrenalina, autoconfiança e entusiasmo. 

Efeito psicológico: gera adrenalina, estimula tomada 
de ações e aumenta a pressão arterial e respiração. 

Personalidade: se vermelho é sua cor favorita, você 
provavelmente é uma pessoa ativa que gosta de 
aproveitar a vida e é determinado em seus 
objetivos. Que é ativo em suas atitudes e vive com 
paixão e dinamismo. Criativo e original, você 
cumpre o que promete com coragem e dedicação. 
Também é considerada a cor de pessoas joviais.



LARANJA  

A cor da diversão. 

CALOR 
ENERGIA 
ATENÇÃO 
CRIATIVIDADE 

Estimulada a atividade e a mente. 

Transmite confiança, alegria, sociabilidade, 
generosidade entusiasmo, é atrativo e caloroso.   

Laranja é considerado a cor mais alegre de todas. É 
a combinação da paixão do vermelho com a 
positividade do amarelo. 

A cor da recreação e do Budismo, exótica e 
penetrante. 

Efeito psicológico: estimula o pensamento criativo. 

Personalidade: confiante e valente, de atitude 
positiva para com a vida, com senso de humor, 
espontâneo.



AMARELO 

A cor do sol. 

LUZ 
ALEGRIA 
VITALIDADE 
POSITIVIDADE 
DESCONTRAÇÃO 

A cor mais vibrante e luminosa de todas, traz 
alegria e bom humor. 

Símbolo do amor próprio, da concentração, 
disciplina, comunicação, ativa a inteligência. Ótima 
para momentos de estudo e concentração. 

Dá sensação de otimismo, produz positividade.. 

Efeito psicológico: energizante e estimulando, ajuda 
na comunicação, mas não deve ser usado para 
entrevistas de emprego porque está ligada ao ego. 

Personalidade: otimista, pensamento ágil, animado, 
jovial e extrovertido.



VERDE 

A cor da esperança. 

SAÚDE 
NATUREZA 
ESPERANÇA 
ESTABILIDAE 
COMUNICAÇÃO 

O verde está conectado à natureza, saúde, 
vitalidade, fertilidade e renovação. 

Representa a juventude, frescor e liberdade. Em 
cores mais claras, transmite docilidade. 

Efeito psicológico: tem um efeito relaxante, traz 
tranquilize e equilíbrio. Auxilia na ansiedade e dá 
sensação de harmonia. 

Personalidade: receptiva, aberta, equilibrada, leal, 
tranquila e amigável. 

É usado por mulheres de políticos com frequência, 

Verde Jade harmoniza bem com a maioria dos tons 
de pele.



MARROM 

A mistura de todas as cores. 

REQUINTE 
SERIEDADE 
MATURIDADE 
NATURILIDADE 
CONSERVADOR 

Cor do aconchego, dos sabores fortes, rustica e 
natural. 

Dá a sensação de responsabilidade, dedicação e 
firmeza.  

Conforto, estabilidade e confiança. 

Efeito psicológico: estabilidade, dá a sensação de 
ordem. 

Personalidade: confiável, polido, estável, seguro, 
resistente a mudança, sério.



PRETO 

A cor do poder. 

PODER 
ELEGÂNCIA 
AUTORIDADE 
LUTO 
MEDO 

O preto realça o efeito das outras cores já que é 
considerado a falta de cor. Representa a dor, a 
tristeza, a solidão. 

Efeito psicológico: pouco notável, imperceptível, 
falta de imaginação. 

Personalidade: firme, autoritária, séria, introvertida e 
resiste a mudança. 

A cor favorita de designers e pessoas jovens. 
Ideal para quem está buscando posições de 
trabalho senior.  
Usado para esconder quem realmente se é, o que 
faz com que seja misterioso e fácil de ser aceito 
pelos outros.  

“O que está dentro não sai e o que está fora não  
entra.”



BRANCO 

A cor da pureza. 

PAZ  
PUREZA 
RESPEITO 
BONDADE 
RENOVAÇÃO 

Branco é a soma de todas as cores. 

Ele representa o início, o absoluto e o divino, mas 
também demonstra frieza e esterilidade. 

Feminino, silencioso e passivo. 

Efeito psicológico: ajuda a limpar a mente, invoca a 
purificação de idéias e a sensação de renovação. 

Personalidade: inocente, puro, fiel, distante e 
artístico.



CINZA 

A cor da conformação. 

CALMA 
REPEITO 
EQUILÍBRIO 
ESTABILIDADE 
NAUTRALIDADE 

Por ser uma cor acromática, pode dar a sensação 
de distância e frieza. 

Representa sobriedade, prudência, neutralidade, 
modéstia, submissão, desapego. 

Efeito psicológico: tranquilidade, simplicidade, 
segurança. 

Personalidade: frieza, distância, introversão. 

Quanto mais claro, mais relaxante é. Misture com 
acessórios das suas melhores cores para dar mais 
informalidade ao seu look. 



PRATA 

A cor da lua.  

POLIDO 
INOVADOR 
CELEBRANTE 
TECNOLÓGICO 
MODERNO 

Transmite emoção, acalma e ilumina.  

Criativo, moderno, inovador e tecnológico.  

Próspero, sofisticado, brilhante, distante.  

Efeito psicológico: frio e distante.  

Personalidade: fria e intelectual.



DOURADO 

Muito mais que uma cor. 

ENERGIA 
RIQUEZA 
SUCESSO 
SABEDORIA 
ABUNDANCIA 

Transmite riqueza, prosperidade, abundância, 
inteligência, poder de persuasão. 

Efeito psicológico: estimula, traz energia, vibração 
alta. 

Personalidade: espansivo, chamativo, ostensivo.


