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BEM-VINDO

NOssa MIssãO é 
lEVar COr para a 
VIDa Das pEssOas

Ao Colour Futures 2014. Apresentar a previsão de 
tendências e cores é uma parte vital e inspiradora 
da nossa atividade, que faz a AkzoNobel estar 
sempre um passo à frente das necessidades de seus 
consumidores para os próximos anos.

Nosso papel como o maior fabricante de tintas do 
mundo, é estar a par das tendências que surgem 
em termos sociais, econômicos e visuais, já que 
frequentemente percebemos aqui os primeiros 
sinais das futuras movimentações das cores.

TENDêNCIas 
sOCIaIs

CONhECIMENTO 
GlOBal DE 

DEsIGN

EspECIalIzaçãO 
GlOBal 

EM COrEs

TENDêNCIas 
ECONôMICas

TENDêNCIas 
DE DEsIGN



02

A cada ano, o Colour Futures apresenta uma 
ideia dominante que nos inspira na criação 
das cinco tendências de cores. Esta ideia 
influencia cada uma das tendências de uma 
maneira diferente, mas, ao mesmo tempo, 
as sustenta dentro de um conceito único que 
determina qual será a tonalidade principal: 
A Cor do Ano. 

Vivemos uma época de grandes mudanças 
e, para que possamos tirar proveito das 
oportunidades novas e emocionantes, 
precisamos compreender quem somos e 
como nos encaixamos na nova ordem das 
coisas. Ao olhar de maneira renovada para 

aquilo que temos, poderemos descobrir 
todo o potencial que nos cerca. Isso se 
aplica a países, negócios e indivíduos. 
Cada residência, escola ou fábrica possui um 
imenso potencial – tudo o que precisamos 
é saber descobrir o espaço e as ideias que 
ela contém. 

O estado de espírito do momento exerce 
grande efeito sobre o tipo de cores que 
ficaram populares. Para 2014, nós 
percebemos um mundo à procura de 
respostas, o que resulta numa gama de 
cores convidativa e excitante que inspirará 
renovação no ano vindouro.

DEsCOBrINDO
O POTENCIAL

a INFluêNCIa 
DOMINaNTE 

para 2014
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A principal tendência de cor para 2014 
combina a harmonia natural do verde com a 
tranquilidade do azul. Refletindo a tendência 
prevalecente, que é o desejo de descobrir, 
este tom azul esverdeado suave possui uma 
característica gentil, fazendo com que se torne 
um dos favoritos no mundo do design. Mais 
profundo e sofisticado do que o turquesa, este 
azul esverdeado tem uma riqueza subjacente 
que é, muitas vezes, usada como referência 
para a cor brilhante dos mares tropicais. 

Uma tonalidade terciária, este azul 
esverdeado é a combinação de azul primário 
e verde secundário, que se usa hoje para 
descrever diferentes nuances desta cor 
tão majestosa. Algo entre azul e verde, veio 
para simbolizar equilíbrio, porém, deve ser 
combinado com tons neutros e matizes 
amadeirados para não dominar o ambiente. 

Considerando que se trata de uma nuance 
tão assertiva, este azul esverdeado é 
surpreendentemente versátil e funciona 
bem em diferentes combinações de cor. Seu 
lugar na esfera de cores fica oposto ao coral 
e fica ótimo com delicados tons de rosa e 
ocre quente, porém, para um visual mais 
moderno, deve ser combinado com outros 
tons azuis esverdeados, assim como verdes 
ou azuis, para criar um efeito tom sobre tom. 

Sobrepondo este azul esverdeado com azul-
índigo, azul-jeans ou azul-marinho, criamos 
uma sensação marítima, ao mesmo tempo 
modal, dinâmica e aconchegante. Combinar 
nossa cor deste ano com o verde-menta ou 
o esmeralda nos dará um resultado fresco 
e natural ou, para uma combinação mais 
neutra, uma escolha de nuances de madeira. 

a COr DO 
aNO 2014

EVOluçãO 
Da COr DO 
aNO

sofisticado

tranquilo 

equilibrado

Versátil

90GG 19/151   laGOa parTICular



palETa
2014

O histórico de matizes para 2014 mostra 
fundamentalmente tons complexos que se situam 
entre as famílias de cores e nos deixam na dúvida 
sobre qual é sua verdadeira nuance. Estas cores 
possuem uma característica intrigante que muda 
conforme os tons com os quais combinamos. Isso 

nos permite criar esquemas de cores, explorando 
novas combinações. Quando usadas sozinhas, 
cores simples ou primárias podem ser monótonas 
e óbvias, mas, junto desta paleta fascinante, elas são 
acrescentadas a um toque de simplicidade e clareza 
que dá uma sensação nova e surpreendente.
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Durante décadas, ficamos escutando aqueles 
que gritavam mais alto e reverenciamos 
indivíduos que construíam os prédios mais 
altos e os carros mais velozes. Desde o 
começo da era industrial, o poder de formatar 
nosso mundo foi firmemente manuseado 
pelos extrovertidos, os que estavam sempre 
prontos para se manifestar na primeira 
oportunidade e tomar a dianteira com 
alguma nova ideia grandiosa. Apesar de não 
existir evidência de que o melhor orador tem 
as melhores ideias, nós frequentemente 
seguimos essas pessoas carismáticas, que 
sabem como influenciar a multidão. Porém, 
os tempos estão mudando. 

Nós não nos comunicamos mais dentro de 
um mundo puramente físico no qual é tão 
importante “ser visto”. Estão no passado 
aqueles tempos em que era necessário o 
patrocínio de um grande investidor para que 
seu trabalho pudesse ser promovido, pois 
este agora pode ser comunicado através 
da internet e ser avaliado e recomendado 
ao público através de nossa própria rede de 
relacionamento. 

O poder está chegando às mãos dos 
introvertidos e, com isso, o design, em muitas 
áreas, começa a perder seu ego e vem se 
tornar mais subentendido e aprofundado. 
Em seu livro Quiet – entre os mais vendidos 
–, Susan Cain debate como o isolamento 
fomenta a criatividade e que todos nós 
precisamos parar com a loucura do constante 
trabalho em equipe e conseguir um espaço 

próprio no local de trabalho e de estudo, cujo 
objetivo é fomentar o pensamento individual 
profundo, pois é assim que nascem as ideias 
mais ricas.

Nossa natureza consumista também 
está começando a mudar. Para a maioria 
das pessoas, dinheiro e espaço são a 
meta máxima, e nunca foi tão importante 
considerar realmente o que precisamos e 
como vamos usar esse prêmio. O design 
introvertido celebra a simplicidade e a 
inovação para criar formas belas e espaços 
que não “se exibem”, mas, sim, vêm ao 
encontro das nossas necessidades mutantes 
de uma maneira nova e sofisticada. 

A paleta Revolução Silenciosa é 
extremamente sutil, fazendo uso de 
mudanças leves nas nuances e nos tons 
para conseguir combinações delicadas de 
brancos diferenciados e matizes neutros 
médios. Estas cores oferecem um efeito 
repousante e silencioso que demonstra o 
aproveitamento habilidoso de texturas e 
materiais naturais próprios dessa tendência. 
Nada tem maior significado de modernidade 
e espaço que os brancos, e estes matizes 
possuem um calor excepcional que cria um 
visual humano e aconchegante, ao invés de 
frio e austero. Pense em nuvens fofas e nas 
variações dos tons dos pelos dos animais do 
Ártico. As nuances mais robustas também 
são delicadas e podem ser encontradas nos 
seixos e nas conchas ressecadas pelo sol.

 ROmANCE
10bb 83/020

bRANCO CRu
 30gy 88/014

NAtuRAL uRbANO
50RR 54/018

PRAtA FiNA
 30bb 62/004

EtÉREO
 90bg 72/038

PELiCANO
 30yy 72/018

 PÉROLA ENEVOADA
10bg 83/018

PEçA DE CRiStAL
50bg 83/009

gELO SOmbREADO
 30gg 72/008

 CARVãO DO ÁRtiCO
90bb 73/022

 HimALAiA
72bg 75/023

ESCONDERiJO SiLENCiOSO
 81yy 81/016

tROFÉu DE PRAtA
 30bb 53/012
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Ter um número com o qual 
podemos conTar pode ser 
um grande conforTo no 
caos de nossa vida Tão 
TurbulenTa
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Mais pessoas entre nós estão buscando uM enfoque 
analítico na vida do lar, colocando objetivos e Medindo 
o deseMpenho a fiM de MaxiMizar nosso potencial
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Justamente quando pensamos que a vida 
não tem como ficar ainda mais rápida, ela 
nos força colocar a quinta marcha! A pressão 
para nos tornarmos a melhor pessoa e a 
mais saudável que podemos ser e termos 
um equilíbrio perfeito entre o trabalho e a 
vida no lar nos toma o tempo todo e exige que 
estejamos constantemente nos analisando 
para que fiquemos no topo. 

No caos de nossa vida tão atribulada, pode 
ser um conforto poder confiar em números. 
Se conhecermos a nossa dose diária 
recomendada em termos nutricionais, a 
nossa pressão sanguínea e o nosso nível de 
colesterol, poderemos avaliar nosso estilo de 
vida e fazer mudanças que ajudarão a evitar 
doenças crônicas. 

Uma abordagem reconhecida nos negócios 
é a de avaliar a performance passada para 
estabelecer novos objetivos e planos de 
desenvolvimento. Contudo, muitos de nós, 
cada vez mais, estamos levando esse enfoque 
analítico também à vida no lar e usando 
esse tipo de medição, que outrora teria sido 
relegado ao consultório médico. 

Um grupo de artistas de rua chamado The 
Wooster Collective teve como inspiração essa 
obsessão por autoaperfeiçoamento para criar 
uma peça intitulada Vá de Escada, que utilizou 
as figuras desenhadas nas placas de trânsito 
para demonstrar o que vai acontecer com a 
linha da cintura das pessoas que não utilizam 
a escada (ao invés do elevador). 

Num mundo de ambiguidade e incertezas, 
há algo de sedutor sobre a confiabilidade 
e a natureza definitiva da matemática e da 
ciência. Há algo de imediato e decisivo sobre 
uma equação, um pictograma, uma data 
ou mesmo um número em si. Enquanto a 
linguagem muda, os números permanecem 
os mesmos, unindo as pessoas à mesma 
informação, seja onde elas estiverem no 
mundo.

A paleta Prova Substancial é construída por 
neutros masculinos com uma aparência 
arquitetônica. Esses tons sofisticados de 
gesso, tijolo e massa de vidraceiro fornecerão 
a proporção maior do esquema de cores e 
depois serão enriquecidos com nuances 
encorpados e profundos de esmeralda 
escura e sangue-de-boi. 

Os acentos mais brilhantes serão um 
toque pequeno, porém, importante, pois 
resultarão num visual forte e gráfico. 
Aqui, tons resplandecentes como o azul 
esverdeado, o vermelho-escarlate e o ocre 
trazem uma alternativa surpreendente e 
madura às nuances primárias. Esta é uma 
paleta estabelecida e equilibrada que irá 
complementar materiais naturais como 
madeira escura, mármore, cortiça e concreto.

bEgE CEVADA
 30yy 68/024

AREiAS DO SuDãO
 30yy 53/125

CASCALHO
 90yR 55/051

tRiLHA PARA CAmiNHADA
60yR 33/047

PORCELANA
 00NN 83/000

mEDitAçãO
 30yy 69/048

DESPENHADEiRO
50yR 38/017

mARAJOARA
 30yR 16/162

SEgREDO NEgRO
 00NN 05/000

CObRE CALiFóRNiA
 00yy 23/557

AzuL DA bOêmiA
 30bg 10/111

ViNHO CLÁSSiCO
 09yR 05/305

 tOuREiRO
16yR 16/594

mAR DE ROLO
 70gg 16/390

iNgREDiENtE ORgâNiCO
 70yR 33/175

mAR DOS bÁLCãS
 50bg 32/114

SiERRA
 30yy 20/029

 PLANíCiES ESCOCESAS
10yy 41/175
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‘Nem todos que vagam 
por aI” estA~o perdidos’ 
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Os padrO~es na arte folclo’rica 
sA~o diferenciados ao redor do 
mundo, po’rE’m, mesmo que a 
narrativa seja mutA’vel, existe 
um sentido comum de calor e 
comunidadeURBANO

Etnico
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A paleta E’tnico Urbano E’ cheia de 
vida com tons amistosos e robustos 
que dA~o uma sensaçA~o familiar, 
porE~m, tem um visual bem novo URBANO

Etnico
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Em tempos de incerteza, procuramos o que 
conhecemos e compreendemos. Os padrões 
e tradições da arte folclórica são muito 
diferentes ao redor do mundo, porém, mesmo 
que a narrativa seja mutável, existe um sentido 
comum de calor e comunidade que é 
capturado através de seus desenhos simples e 
suas ricas cores.

Antes relegado apenas à casa da vovó, a 
tradicional mentalidade do design folclórico 
está sendo refeita por uma nova geração que 
deseja contar uma história através das coisas 
que criam para formar uma conexão 
emocional com seu público. 

Com o crescimento da indústria nos mercados 
em desenvolvimento, parte relevante da 
população mudou para as grandes cidades a 
fim de encontrar trabalho e melhores salários. 
Entretanto, muitas dessas pessoas no mundo 
todo descobriram que se separar de seus 
filhos e entes queridos é um preço muito alto a 
se pagar. Agora podemos ver, particularmente 
na China, indivíduos se mudarem dessas 
metrópoles para cidades menores a fim de 
encontrar equilíbrio e melhor qualidade de 
vida. Contudo, não se trata de um retorno à 
moda antiga, pois o conhecimento e a 
tecnologia da cidade grande vão junto deles. 

O benefício de uma fusão entre o antigo e o 
novo é algo que a marca chinesa Jia, de 
utensílios domésticos, está explorando. Jia 
convida designers internacionais de 
experiências diferentes para reinterpretar 
hábitos culturais chineses, tais como a 
cerimônia do chá com uma nova direção de 
design moderno. Dessa forma, muitas marcas 
estão aprendendo do passado para enriquecer 
o presente. 

Como indivíduos, todos nós queremos 
pertencer a algo maior que nós mesmos. 
Reconectar com nossas raízes nos lembra de 
onde viemos. Histórias contadas, há muito 
tempo, vêm sendo o instrumento selecionado 
para passar lições aprendidas de geração a 
geração. Porém, com a flexibilidade do tablet, 
reduziu-se o comunalismo da palavra 
impressa. Assim, o livro está se tornando um 
símbolo inspirador da comunicação. Textos 
literários, caligrafia e carta escrita à mão 
possuem uma nova elegância e um grande 
valor nesta era eletrônica. 

A paleta Étnico Urbano é cheia de vida com 
tons amistosos e robustos que dão uma 
sensação familiar, mas tem um visual bem 
inovador. Combine nuances similares para um 
resultado harmonioso, como ameixa, ameixa-
damasco e a cor de vinho Burgundy, e depois 
acrescente um contraste surpreendente com 
ocre ou azul-petróleo claro para criar algo 
mais pessoal. 

Ainda que nossas paisagens naturais sejam 
todas diferentes entre si, nós sempre 
conseguimos nos relacionar com esses tons 
autênticos de sedas puras e fios acolhedores, 
que têm aparecido no design folclórico em 
todo o mundo desde que começamos a contar 
histórias. Essas cores são inspiradas nos tons 
familiares dos padrões de ponto-cruz, nos 
brilhantes ornamentos das bonecas russas, 
na decoração leve e alegre da Escandinávia e 
nos tecidos suntuosos da Índia, da América do 
Sul e da China. Essa é uma tendência que 
capta o que foi positivo no decorrer dos tempos 
antigos e amarra tudo de uma maneira 
contemporânea e muito relevante.

CAStELO DO AR
50Rb 74/033

tOQuE DE iNVERNO
 50yR 83/003

ROSA PLiSSê
 60yR 41/072

AmADEiRADO
 80yR 31/508

FLORES EmPOEiRADAS
10yR 41/223

bRANCO EuROPEu
 30yy 67/084

VERDE PAStO
30gy 23/232

LAgOA PARtiCuLAR
 90gg 19/151

CRiSE DE CONSCiêNCiA
 30yy 12/263

ONDA REAL
 70bg 09/171

 VERmELHO mARROCOS
10yR 07/125

mOStARDA Em gRãO
 20yy 26/490

DELíCiA DE CAFÉ
 23yR 10/308

CHOCOLAtE AmARgO
 30RR 08/044

tOm DOuRADO
 30yy 49/562

VERmELHO FRANçA
10yR 17/465

 CRuzEiRO NOtuRNO
10Rb 10/116

 PLANíCiES ESCOCESAS
10yy 41/175

URBANO
Etnico
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o transitório e o efêmero
de captar o indefinido,explora a ideia 

Esta tendência fascinante 

Jardimsecreto
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abertos à interpretação do espectador
sim, desenhos delicados e indistintos

adocicadas flores em botão e,
essa tendência, porém, nãoMotivos florais sustentam

Jardimsecreto
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Quando os primeiros feixes de luz brilham 
através das árvores ou o beijo do entardecer 
abraça o jardim, um tipo de mágica cai sobre 
o espaço, criando cores difusas e um sentido 
de mistério.

Essa tendência fascinante explora a ideia de 
captar o indefinido, o transitório e o efêmero. 
A artista finlandesa Sanna Kannisto 
conseguiu realizá-la ao fotografar a flora e a 
fauna da floresta tropical através de um 
estúdio móvel construído nos galhos. O 
resultado são imagens que realmente 
refletem seus objetos, porém, com uma 
característica surreal. 

Muitos outros artistas empregaram a 
qualidade tangível de imagens projetadas da 
natureza, tais como galhos e árvores, para 
somar uma aparência frágil a espaços 
urbanos. Adicionar um toque ou magia 
dessa forma nos faz pensar novamente 
sobre como percebemos nosso entorno e na 
possibilidade de trazer luz aos cantos mais 
escuros da cidade. 

Florais são o tema que sustenta essa 
tendência, no entanto, não adocicadas flores 
em botão e sim desenhos fragmentados e 
delicados ou indistintos que estão abertos à 
interpretação do espectador. Hauntology – a 
estética que abrange o que é praticamente 

imperceptível – é um conceito que está 
inspirando inclusive o mundo musical, tanto 
quanto a arte e o design. William Basinski 
começou a criar As Fitas da Desintegração, 
uma série de gravações feitas há quase uma 
década, que, apenas agora, estão sendo 
apreciadas com seus sons misteriosos.

Este é um visual romântico, poético e 
interessante, cheio de tons brumosos que 
adicionam um véu sutil de surpresa de modo 
que o efeito total é feminino, porém, 
enigmático. Espelhos de mercúrio e tecidos 
desgastados dão a ideia de que objetos são 
apenas emprestados para nós por um curto 
período e finalmente retornarão à natureza. 

A paleta Jardim Secreto é cheia de tons suaves 
e enevoados. Imagine ameixas maduras, tons 
quase neutros de lilás e aquela nuance 
perfeita de cinza. Um agrupamento de verdes 
desde o verde mais escuro até um matiz 
charmoso de menta quase pastel permite 
facilmente criar um efeito tranquilizante tom 
sobre tom. Neutros são importantes aqui, 
mas eles estão sempre com um toque ligeiro 
de rosa ou lavanda. Materiais frágeis e etéreos, 
como o voile, a renda e o vidro fosco, 
completam o tema e adicionam uma 
característica de camadas diversas.

SOmbRA LuNAR
 70bb 55/044

POmAR ViOLEtA
50Rb 48/051

 FRAgRâNCiA DOCE
10RR 73/023

muSgO ROxO
50Rb 20/091

tRiLHA PARA CAmiNHADA
 60yR 33/047

OÁSiS AzuL
 70bb 65/056

gELO ANtÁRtiCO
70yy 73/083

 QuARtzO
50bg 64/028

CiNzA mARAViLHOSO
 50bg 14/036

CAmPiNAS iNgLESAS
10gy 58/105

bRANCO ANtigO
 43yy 78/053

NAtuRAL uRbANO
50RR 54/018

AzuL LuNAR
 30bb 72/045

CiNzA mARmOtA
 50gg 55/049

ROmANCE
10bb 83/020

PEDRA DE AmOLAR
 30gy 27/036Jardimsecreto
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 ‘A vidA é importAnte demAis pArA que 
fAlemos seriAmente sobre elA’  oscAr Wilde

energético 

colAborAtivo 

provocAnte

compArtilhAdor

interAtivo



crie Algo 
ApenAs pelA 
curtição!
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deixe rolAr  
e AbrAce

A trAnsitoriedAde dAs 
coisAs bArAtAs  
e dos mAteriAis 

descArtáveis   
pArA criAr formAs  

imperfeitAs e estAmpAs 
drAmáticAs
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fAçA umA
cArA de   
espAnto e 

dê um sorriso 
encorAjAdor  
ou comece um

pApo estimulAnte
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Há o tempo para pensar e o tempo para agir. 
Cansados de ficar parados, esperando por 
projetos que desenvolvam devagar, muitas 
pessoas e grupos querem fazer mudanças já! 
Essa tendência possui energia e exuberância 
– crie algo apenas pela curtição, sozinho ou 
com a colaboração de gente interessante. 
Aqui os designers estão deixando rolar, 
abraçando a transitoriedade das coisas 
baratas e dos materiais descartáveis para 
criar formas imperfeitas e estampas 
dramáticas. Não se trata de construir algo 
que tenha durabilidade através dos anos e, 
sim, algo que cause espanto, um sorriso 
encorajador ou um papo estimulante – 
aqui e agora. 

Aquilo que, em outros tempos, pertencia ao 
domínio de artistas urbanos, desenhistas 
meio “hackers” ou grafiteiros agora está se 
aproximando da corrente principal da cultura 
visual. Não satisfeitos com a forma original de 
um objeto, esses hackers do design pegam 
uma peça existente e fazem um novo desenho 
que passa uma aparência mais individual ou 
serve uma função inteiramente diferente. 

Artistas urbanos como o Banksy quebraram 
barreiras e silenciaram muitos críticos que 
antes pensavam que o tipo de expressão dele 
é grosseira ou simplória. O hotel Au Vieux 
Panier, na cidade de Marselha, na França, 
anualmente renova cinco de seus 
apartamentos, contratando artistas e 
designers alternativos a fim de criar uma 
atmosfera única para cada um dos 
ambientes. 

Recentemente o grafiteiro Tilt criou um 
“quarto do pânico” para o hotel, um espaço 
metade em grafite, metade em branco. O 
contraste do caótico com o sereno e o toque 
vigoroso com o suave dão um efeito 
surpreendente e mostra que mesmo a arte 
sem nenhuma restrição – como essa – pode 
ser absorvida pela sociedade. E isso nos traz a 
faiscante pergunta: qual será a próxima 
provocante e poderosa forma de arte?  

Esta paleta nos diz “vá lá e mande ver!”. Esta é 
uma mistura de cores de alta octanagem, na 
qual vale tudo. Utilize discordância e contraste 
ou combinação e harmonização a fim de criar 
uma desordem proposital ou algo que seja 
um pouco mais restrito. 

Amarelo-limão efervescente e azul 
esverdeado intenso ficam ótimos em conjunto 
com o brilhante verde-esmeralda, o lima, o 
violeta ou o laranja-ardente. Os azuis desta 
paleta vêm de todos os jeitos, desde o naval 
até o ultramarino, o azul-céu e o azul-ciano – 
tem algo de bom para todo mundo.

gEmADA
 46yy 74/602

AmAzôNiA
 02gg 21/542

LARANJA CHiNAtOwN
50yR 18/650

 íRiS ROSA
88Rb 37/328

RECHEiO DE tORtA
70yy 59/485

 tOQuE DE Kiwi
10gy 61/449

SOL POENtE
 23yR 66/193

AzuL CRiANçA
 40bg 70/146

PORCELANA
 00NN 83/000

 AzuL miLãO
16bg 29/350

zONA DO CREPúSCuLO
91bb 07/263

AzuL FERiADO
 79bg 53/259

FEStiVAL DA óPERA
 69bb 17/324

 ROxO PAixãO
41Rb 24/309

EStRELitziA
 04yy 51/583

zEPELim
30yy 46/036
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COrEs
esta seção do colourFutures apresenta todas as 
cores escolhidas para 2014 como famílias de cores: 
Vermelhos, laranjas, amarelos, Verdes, azuis e 
Violetas, seguidas de neutros Quentes e Frios.  
 
ao pé de cada página, você poderá ver a transição de 
cada tonalidade no decorrer dos anos. 
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trazendo muita variedade, esta paleta focaliza mais nos tons de rosa e vermelhos rosados do que em nuances fortes ou ardentes. Os rosas 
frescos e urbanos, que são lúdicos e divertidos, colocam-se junto de vermelhos ruborizados e cor de carne. A popularidade do vermelho 
muito escuro continua tão escuro que é quase preto.

Vermelho-chave: Nos últimos dois anos, vimos as nuances de vermelho se tornarem mais quentes e robustas. isso continuará em 2014 
com um castanho avermelhado inspirado pelos tecidos étnicos e ornamentos de diversas partes do mundo, resultando num enfoque 
mais arquitetônico e racional no design.

VErMElhOs

 ViNHO CLÁSSiCO
09yR 05/305

VERmELHO mARROCOS 
10yR 07/125

íRiS ROSA
88Rb 37/328

VERmELHO FRANçA 
10yR 17/465

tOuREiRO
16yR 16/594

CHOCOLAtE AmARgO 
30RR 08/044

FLORES EmPOEiRADAS 
10yR 41/223

SOL POENtE
23yR 66/193

 FRAgRâNCiA DOCE 
10RR 73/023

Transição do vermelho: Os tons de rosa neutralizados e acinzentados que dominaram a paleta do ano 
passado se movimentaram a fim de trazer uma paleta mais limpa e dinâmica. As nuances graciosas 
e femininas de 2012 vestiram um terno elegante e ganharam uma ginga em seus passos. Estes 
vermelhos vêm com atitude.

A sensação generalizada dos laranjas, neste ano, é algo maduro e temperado. Estas são as cores de abóbora assada, canela moída e 
cúrcuma e têm uma influência muito mais forte do amarelo que nos anos anteriores. Os marrons quase pretos do ano passado mudaram 

para marrons com contexto rosa e uma característica quente e terrosa.

Laranja-chave: Ardente e intenso, esse é o tipo de cor que pretende sobressair e ser notado. Ocorrendo na natureza através do crepúsculo, 
das pétalas de lírio-do-tigre e da polpa do caqui, esse tom nos traz uma ideia de autenticidade e pureza orgânica, o oposto da sintética, como 

acontece com muitas cores exuberantes.

laraNJas

DELíCiA DE CAFÉ
23yR 10/308

EStRELitziA
 04yy 51/583

CObRE CALiFóRNiA 
 00yy 23/557

iNgREDiENtE ORgâNiCO 
 70yR 33/175

AmADEiRADO
 80yR 31/508

mARAJOARA 
 30yR 16/162

LARANJA CHiNAtOwN
50yR 18/650

Transição do laranja: Esta cor evoluiu ligeiramente da cor de mamão do 
ano passado, pegando um pouco de vermelho para um efeito mais 

ardente. Esta família de cores vem se tornando cada vez mais poderosa 
desde 2011 e agora traz uma força bem intensa.

  cor-cHaVe 2014

  cor-cHaVe 2014
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A paleta mais ampla do ano passado, que continha tons acinzentados, foi reduzida a uma seleção pequena, porém, importante de amarelos. 
Este agrupamento de nuances tem agora quatro personagens bem distintos: o amarelo quase verde das folhas e dos botões da primavera, 
um amarelo primário bastante chamativo, um ocre bem-temperado e um matiz quase branco com um toque de amarelo.

Amarelo-chave: Fácil de reconhecer em inúmeras estampas e tecidos étnicos, este amarelo é tão antigo como o açafrão, mas dá uma ideia 
de novidade quando combinado com outras cores. use-o para dar um toque peculiar e tornar extraordinário o que poderia ser comum.

aMarElOs

mOStARDA Em gRãO
 20yy 26/490

RECHEiO DE tORtA
70yy 59/485

gELO ANtÁRtiCO 
70yy 73/083

gEmADA
 46yy 74/602

tOm DOuRADO 
 30yy 49/562

bRANCO ANtigO
 43yy 78/053

Transição do amarelo: A nuance sutil de cor de azeitona que influenciou o amarelo-chave do ano 
passado se foi e, em seu lugar, vieram tons mais quentes de néctar, mostarda e âmbar. Os amarelos 
com toque de verde ainda são importantes, mas já não estão no centro das atenções. 

Aqui se encontra a área que mais cresceu para 2014: verdes vêm de todas as maneiras. O caráter destas cores se desdobra em quatro grupos, mas a maioria 
possui um contexto azul: verdes urbanos limpos como lima, jade e esmeralda, verdes neutralizados com influência de cinza e marrom, brancos com um toque 

de verde e uma nuance muito natural de folhas.

Verde-chave: Esta cor influente possui uma qualidade mágica que capta a tranquilidade e a grandeza dos grandes lagos e das florestas desconhecidas. Situa-
se entre verde e azul, tendo o poder de ambos: equilibrado, tranquilo e calmo, porém, em sua profundeza, é possível encontrar drama e ardor inesperados.

VErDEs

Transição do verde: No ano passado, os verdes moveram-se de um notável caráter amarelado 
a nuances que trilham principalmente uma linha entre o verde e o azul. Esta tendência 

continua com a nossa cor deste ano, o azul esverdeado, mas o verde mais suave das árvores 
coníferas agora dá lugar aos tons mais escuros, ricos e evocativos.

CiNzA mARmOtA 
 50gg 55/049

mAR DE ROLO 
 70gg 16/390

VERDE PAStO
30gy 23/232

 tOQuE DE Kiwi
10gy 61/449

PEDRA DE AmOLAR 
 30gy 27/036

AmAzôNiA
 02gg 21/542

CiNzA mARAViLHOSO 
 50bg 14/036

gELO SOmbREADO 
30gg 72/008

 PÉROLA ENEVOADA 
10bg 83/018

 LAgOA PARtiCuLAR
90gg 19/151

AzuL DA bOêmiA
 30bg 10/111

CRiSE DE CONSCiêNCiA 
 30yy 12/263

 CAmPiNAS iNgLESAS 
10gy 58/105
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O ano de 2013 celebrou o azul, e isso continua sendo uma área de cor importante, variada e inspiradora. Como estamos vendo verdes se 
tornando cada vez mais azuis, os azuis, com um toque verde, estão voltando à moda com o ressurgimento do azul esverdeado, do azul-aqua 
e do azul-turquesa, junto de verdes acinzentados degradados e tons mais frios de azul-céu e índigo. 

Azul-chave: um primo próximo da A Cor do Ano, este tom também pertence à família dos azuis esverdeados. Frio e misterioso é usado na 
natureza apenas para decorar suas criações mais elaboradas: uma pena de pavão, a asa de uma borboleta ou uma joia feita de topázio.

azul

 AzuL miLãO
16bg 29/350

QuARtzO 
50bg 64/028

EtÉREO 
90bg 72/038

mAR DOS bÁLCãS 
 50bg 32/114

 zONA DO CREPúSCuLO
91bb 07/263

 HimALAiA 
72bg 75/023

AzuL LuNAR
 30bb 72/045

AzuL CRiANçA 
 40bg 70/146

AzuL FERiADO
 79bg 53/259

FEStiVAL DA óPERA
 69bb 17/324

ONDA REAL
 70bg 09/171

Transição do azul: Desde 2010, a paleta dos azuis vem se tornando mais fria até que vimos uma 
influência do violeta em nosso índigo, que foi A Cor do Ano 2013. A profundidade e a força desta 
cor permanecem vigorosa e robusta, mas uma influência verde dá a esta paleta uma sensação 
mais marítima.

modal e sofisticada, esta paleta de nuances, como a amora mais escura e os tons como os de lavanda, torna-se quase uma coleção de 
neutros de aquarelas, distanciando-se das cores do ano passado, que eram lindos matizes de ameixa e ametista. um violeta-claro 

permanece com um toque rosado, lembrando as pétalas de heliotrópio.

Violeta-chave: Cinza cor de lavanda é um tom suave e lisonjeiro que vem se tornando popular na decoração de interiores e em cosméticos 
por causa de suas nuances sutilmente diferenciadas de cinza. A cor das flores secas possui esta tonalidade, que resulta numa 

característica modesta e subentendida.

VIOlETas

Transição do violeta: Desde 2009, violetas vêm ficando mais escuras e robustas em sua 
natureza até chegarem à tonalidade do ano passado, que era uma amora escura, quase 

preta. A sensação básica desta paleta para 2014 é muito mais suave e fácil de aplicar com o 
tom violeta se tornando mais uma influência do que efetivamente uma cor preponderante.

CAStELO DO AR 
50Rb 74/033

 CRuzEiRO NOtuRNO 
10Rb 10/116

OÁSiS AzuL 
70bb 65/056

 POmAR ViOLEtA 
50Rb 48/051

 muSgO ROxO 
50Rb 20/091

 CARVãO DO ÁRtiCO
90bb 73/022

ROxO PAixãO
41Rb 24/309
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Esta é uma paleta de tons materialistas modernos e elegantes que funcionam, sem nenhum esforço, com outras cores ou criando um efeito esplêndido por 
si só. Arenito, bege-camelo e caramelo adicionam riqueza; cogumelo e marrom-claro acinzentado fazem o fundo perfeito enquanto nuances claras como 
um sopro da cor de linho e de pérolas nos seduzem com seu calor delicado.

Neutros quentes chave: Algumas das cores mais interessantes se situam entre dois tons, e a paleta deste ano dos neutros quentes focaliza um matiz que 
passeia entre o quente e o frio. um marrom-claro acinzentado com um leve toque de rosa e de estanho se torna essencial para criar um esquema moderno 
de cores de fácil utilização.

NEuTrOs QuENTEs

bRANCO CRu
 30gy 88/014

NAtuRAL uRbANO 
50RR 54/018

PLANíCiES ESCOCESAS 
10yy 41/175

AREiAS DO SuDãO 
 30yy 53/125

tRiLHA PARA CAmiNHADA 
 60yR 33/047

ROSA PLiSSê 
 60yR 41/072

tOQuE DE iNVERNO 
50yR 83/003

CASCALHO 
 90yR 55/051

bRANCO EuROPEu 
 30yy 67/084

mEDitAçãO 
 30yy 69/048

ESCONDERiJO SiLENCiOSO 
 81yy 81/016

bEgE CEVADA 
 30yy 68/024
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A paleta deste ano cobre o completo espectro acromático – isto é, desprovido de cor – desde o negro do nanquim, passando pelo cinza-carvão e pelo cinza-
concreto, até os mais claros tons das penas acinzentadas. Existem ainda nuances com um leve toque de calor, encontrados nos galhos secos, nos seixos e 

na majestosa paisagem das montanhas rochosas.

Neutros frios chave: Quando o cinza entrou na moda pela primeira vez, era um tom duro, masculino e de difícil convivência. Porém, após vários anos de 
utilização na decoração com tonalidades quentes de cinza, agora voltamos a preferir uma nuance mais fria que possui uma sofisticação de fácil 

aproveitamento e funciona perfeitamente com verdes e azuis. 

NEuTrOs FrIOs

 ROmANCE
10bb 83/020

PELiCANO 
 30yy 72/018

tROFÉu DE PRAtA 
 30bb 53/012

SOmbRA LuNAR
70bb 55/044

PRAtA FiNA 
 30bb 62/004

PEçA DE CRiStAL
50bg 83/009

PORCELANA 
 00NN 83/000

SEgREDO NEgRO
00NN 05/000

DESPENHADEiRO
50yR 38/017

SiERRA
 30yy 20/029

zEPELim
 30yy 46/036

Transição dos neutros frios: Ao olharmos para os últimos cinco anos , percebemos que emergiu 
um padrão em que o tom-chave do nosso neutro frio foi quase branco num ano e depois se tornou 
um cinza mais expressivo no outro. O cinza mais importante deste ano é muito similar ao de 2012, 
porém, enquanto aquele tom tinha um contexto ligeiramente esverdeado, a influência para 2014 é 

do azul, resultando numa tonalidade arquitetônica de cinza-concreto.  

Transição dos neutros quentes: Durante os últimos três anos, os tons-chave desta área de cores 
têm tido um toque de cinza com uma pitada de matiz diferente para lhe dar mais personalidade. 
Com uma sensação similar à da nuance do ano passado, esta cor tem um leve toque de vermelho, 
que lhe empresta calor e acessibilidade.

  cor-cHaVe 2014
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ColourFutures™ é um manual de referência de cores de propriedade da AkzoNobel e seu grupo de empresas, disponibilizado para que seja utilizado somente como 
referência para os produtos fabricados e comercializados pela AkzoNobel e seu grupo de empresas, devendo ser devolvido às empresas do grupo AkzoNobel quando 
solicitado.

O conteúdo desse manual de referência destina-se somente para informação de seus usuários, não constituindo nenhuma representação, garantia ou responsabilidade 
da AkzoNobel e seu grupo de empresas. As cores das tintas estão reproduzidas nesse manual com o máximo de proximidade das que serão aplicadas na superfície, 
conforme permite a impressão. Entretanto, o tipo, tamanho e iluminação da superfície podem influenciar na aparência final da cor. Para uma visualização mais precisa, 
consulte o leque de cores – Language of Colors disponível nas lojas, e sempre que possível faça um teste de cor no local a ser pintado, com as cores escolhidas, conforme 
orientação das embalagens dos produtos. Para mais informações entre em contato com a Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor AkzoNobel  
08000 117711 ou visite nosso website: www.coral.com.br

ColourFutures™     ,  Coral, AkzoNobel, respectivos logos são marcas da AkzoNobel 
e de seu grupo de empresas.


