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PREFÁCIO DE

HELEEN VAN GENT

DIRETORA DE CRIAÇÃO, CENTRO DE ESTÉTICA GLOBAL, AKZONOBEL

Bem-vindos
"Gostaríamos de apresentar a edição de 2021 do ColourFuturesTM,  

que conta a história de como transformamos as principais tendências globais  
em paletas de cores de tinta inspiradoras para a sua casa.

Esse foi um ano desafiador e todos enfrentamos experiências que parecem desconectadas 
do mundo moderno. Mas também descobrimos algo muito mais positivo: a solidariedade e  

generosidade de pessoas fora do nosso convivio e o fato de que, juntos, podemos fazer coisas 
extraordinárias. Agora é a hora de encontrar a coragem de nos levantarmos e seguirmos em 
frente. Nossa casa continua sendo nosso santuário e é o lugar perfeito para que possamos 

nos readaptar, nos renovar e recarregar as baterias. Um espaço que nos permite ser 
corajosos o suficiente para dar os primeiros passos em direção a um futuro maravilhoso.

Neste ano, nossa Cor do Ano é uma tonalidade que fala sobre equilíbrio, estabilidade e 
potencial. As páginas a seguir estão cheias de ideias e inspirações para ajudar você a usá-la, 
combiná-la com outras tonalidades e utilizar técnicas fáceis para transformar seu ambiente. 

Nosso site também oferece muitas informações úteis e dicas práticas para aproveitar  
ao máximo a Cor do Ano 2021 da Coral.”
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“A PARTIR DE NOSSA PESQUISA RIGOROSA ALINHADA AO 
MONITORAMENTO DE TENDÊNCIAS E EM NOSSA EXPERIÊNCIA 

COM CORES, TEMOS CERTEZA DE SELECIONAR AS MAIS 
ADEQUADAS PARA NOSSA FUTURA FORMA DE VIVER.”

Heleen van Gent

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Por mais de 25 anos, o Centro de Estética Global 

em Amsterdã tem sido um foco de análise de 

tendências, design de cores e direção de arte. 

Liderada por Heleen van Gent, a equipe criativa 

trabalha com 80 mercados ao redor do mundo,  

para garantir que todos possam ajudar pessoas  

a escolher cores com total confiança.  

Para garantir que nossas novas paletas de cores 

sejam adequadas para o futuro, realizamos 

pesquisas rigorosas, assim como o monitoramento 

de tendências. Um grupo de renomados 

especialistas internacionais em design avalia 

aspectos sociais, culturais e de design nessa 

empreitada. Nossa equipe reúne essas informações 

para ajudar a identificar a Cor do Ano e criar quatro 

paletas de cores complementares e igualmente 

inspiradoras.

O ColourFutures™ é fundamental para o trabalho 

do nosso Centro de Estética Global. Além de nos 

permitir contar a história por trás das cores desse 

ano e nos manter na vanguarda quando o assunto é 

cor, ele também nos permite criar meios para ajudar 

as pessoas em todas as etapas de sua jornada de 

decoração. Nossos vídeos, artigos e imagens 

inspiradoras são elaborados para dar às pessoas a 

confiança para transformar seu ambiente usando a 

Cor do Ano e seus tons complementares.

APRESENTAÇÃO 
DO CENTRO DE 

ESTÉTICA GLOBAL
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ANÁLISE  
DE CORES

A evolução das tendências 
das cores até 2021

Cada Cor do Ano marca um momento  

no tempo e, ao vê-las reunidas, elas nos 

ajudam a contar a história de nosso 

tempo. A evolução das nossas paletas 

ColourFuturesTM apresentam as mudanças 

no desejo de cores diferentes pelas 

pessoas e também refletem o que está 

acontecendo no mundo.

Você notará que os neutros estão se 

tornando cada vez mais importantes, com 

um interesse contínuo em tons na escala 

cinza. Quase duas décadas depois do 

primeiro ColourFuturesTM, reduzimos 

nossas cores de 100 para 37, com uma 

rigorosa curadoria que elimina a 

complexidade na escolha das cores, 

tornando muito mais fácil para as pessoas 

selecionarem os tons que lhes pareçam 

mais adequados.

A HISTÓRIA DO COLOURFUTURES TM

18 ANOS DE 
PESQUISA EM CORES

PALETAS DE CORES COMPLETASCOR DO ANO 2004-2021

2004-2021 
OS NEUTROS 
CRESCEM
Vemos um 
interesse crescente 
nos tons neutros, 
com cores que 
lembram a Terra 
cada vez mais 
presentes

2004-2007 
AZUIS MAIS FRIOS
Azuis e violetas que 
acalmam tiveram 
um papel dominante 
nas paletas de cores 
desse período

2007-2013 
AMARELOS 
OTIMISTAS
Tons do sol 
tornam-se mais 
prevalentes, com  
as pessoas 
buscando 
positividade para 
seus interiores

2013-2021 
TONS MAIS 
DISCRETOS
Nos últimos anos 
temos visto um 
desejo crescente 
por tons mais 
neutros, com 
um aumento na 
popularidade de 
tons acinzentados 

Começamos  
a trabalhar com 
mais de 100 cores 
em 2004 para 
mostrar a nossa 
vasta experiência 
nesse campo.

Pesquisas 
mostram que é 
mais fácil
escolher a partir 
de um número 
menor de cores – 
menos é mais



CORES  
TRADUZEM 

FUTURO

Trazer até você

que 

o

NOSSO OBJETIVO
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COMO ACONTECE

Na AkzoNobel, sabemos que as pessoas querem ter confiança em suas 

opções de cores. Elas procuram conhecimento e orientação sobre cores 

para escolher tons que estejam na moda e que não sejam datados.  

Para atender a essas demandas e estimular a experiência das pessoas  

com as tintas, a pesquisa global de cores está sempre no topo de nossas 

prioridades. Para isso, todos os anos, convidamos uma seleção de designers 

independentes reconhecidos internacionalmente para se juntar à nossa 

equipe de cores e assim realizarmos uma previsão de tendências rigorosa e 

abrangente. Ao entendermos os fatores sociais, econômicos e de design 

globais que influenciarão nossas vidas nos próximos anos, podemos ajudar 

a prever as principais tendências.

Nesse ano, nos reunimos no Museu de Lakenhal, na cidade de Leiden,  

na Holanda, onde nossos especialistas trouxeram observações e ideias 

sobre as tendências culturais, de design e estilo de vida mais recentes  

e nos ajudaram a identificar o momento atual. Desde a primeira reunião 

mantivemos contato com nossos experts para garantir que nossas 

mensagens permaneçam válidas e relevantes.

NOSSAS PREVISÕES DE 
TENDÊNCIAS GLOBAIS

"NOSSA GRANDE REUNIÃO DE INSPIRAÇÕES 
NOS AJUDA A PREVER COM CONFIANÇA O QUE 
VAI INFLUENCIAR A MANEIRA QUE VIVEREMOS 

NO ANO QUE VEM"
Heleen van Gent

COLOUR
FUTURESTM

TENDÊNCIAS 
SOCIAIS

TENDÊNCIAS 
ECONÔMICAS

TENDÊNCIAS 
GLOBAIS 
DE CORES

TENDÊNCIAS 
CULTURAIS

TENDÊNCIAS 
GLOBAIS 

DE DESIGN

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS
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Heleen ingressou no Centro de 
Estética Global em 2009, após  

20 anos trabalhando no mercado 
editorial como designer de 

interiores e editora de design. 
Depois de se formar na Royal 
Academy of Art, em Haia, na 

Holanda, ela foi professora na 
Artemis Design Academy, em 

Amsterdã, e editou vários livros 
sobre design de interiores e cores. 
Ela viaja pelo mundo orientando 
os mercados da AkzoNobel sobre 

cores e design.

CONHEÇA  
OS EXPERTS
Um grupo de renomados especialistas 

em design internacional se une à nossa 

equipe de cores para uma sessão  

de previsão de tendências de três dias, 

durante a qual construímos um grupo  

de imagens com as principais tendências 

que moldarão a vida das pessoas.  

Nosso time de especialistas do mundo da 

arquitetura, de análise cultural, inovação 

e tecnologia de design tem muita 

experiência. Cada expert compartilha 

observações e ideias para, em seguida, 

iniciarmos a discussão para entendermos 

conjuntamente como elas se juntarão no 

próximo ano e influenciarão nosso modo 

de viver.

HELEEN VAN GENT, 
HOLANDA 

Diretora Criativa,  
Centro de Estética Global, 

AkzoNobel

A EQUIPE

MARIJN SCHENK,  
EUROPA & CHINA

Arquiteto,
Next Architects

MICHELLE 
OGUNDEHIN,  
REINO UNIDO  

Designer renomada, 
escritora, 

apresentadora  
e consultora de 

Interiores

JIM BIDDULPH, REINO UNIDO 
Consultor de Materiais,  

Cores e Interiores

HENRIQUE 
STRIKER 

Gerente de Marketing 
Global de Cor e CDJ 

AkzoNobel

ZUZANNA 
SKALSKA,  
EUROPA 

Sócia fundadora,
360Inspiration

EQUIPE DO CENTRO DE ESTÉTICA GLOBAL, AKZONOBEL 
A partir da esquerda: Willeke Jongejan, Designer Sênior 

Global de Cores (Marcas de consumo); Marieke Wielinga, 
Designer Sênior (Marcas profissionais); Heleen van Gent, 

Chefe do CEG e Diretora Criativa; Marieke van der Bruggen, 
Designer Global de Cores (Criação de conteúdo);  

Suzanne Poort, Designer Sênior de Cores (Digital) 

CARLOTA GASPARIAN, 
AMÉRICA LATINA
Designer de Cores  

e Superfícies,  
Atelier de Pinturas ADRIANA PEDROSA,  

AMÉRICA LATINA
Designer de Cores  

e Superfícies,  
Atelier de Pinturas

LEON SUN,
CHINA

Editor-chefe,  
Elle Decoration 

China

CHRISTINE 
ANGERMANN,

GLOBAL 
Designer Sênior de 
Cores e Materiais, 

Grupo BMW

CLAUDIA LIESHOUT,
GLOBAL 

Diretora de Pesquisa 
em Design, 

Philips Experience 
Design

STEPHIE SIJSSENS  
Gerente Global de Design de 

Cores, Revestimentos 
Automotivos e Especiais, 

AkzoNobel 

SEM DEVILLART, 
AMÉRICAS

Professora de Análise 
Cultural, School of Visual 

Art NYC

CHRISTIANE MÜLLER,  
PAÍSES BAIXOS

Diretora Criativa,  
Müller Van Tol

NIKKI HUNT,  
SINGAPURA 

Diretora,  
Design Intervention

BARBARA 
MARSHALL, 
AUSTRÁLIA 

Marshall Design

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS
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TENDÊNCIA Nº 1: AUTO-CONFIANÇA

Da primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern às da Dinamarca e 

da Noruega - Mette Frederiksen e Erna Solberg, as lideranças 

femininas em todo o mundo têm nos ajudado a entender  

o quanto pode-se alcançar quando nos conhecemos, amamos fazer  

a coisa certa e temos uma grande dose de empatia. Elas conduziram 

países em tempos difíceis, liderando com generosidade e não com  

o ego. Essa forma de agir encantou o mundo. Construir autoconfiança 

não tem a ver com ser narcisista ou introspectivo. Investir em nosso 

bem-estar ajuda a aumentar nossa resiliência, mas também pode nos 

dar a confiança e a coragem de alcançar outras pessoas e contribuir 

para o bem maior. E nossa casa deve ser um lugar que recarregue 

nossas baterias e alimente nossa alma, um lugar no qual possamos 

testar novas ideias e reinventar antigas, um ambiente onde podemos 

pensar de maneira diferente, agir de forma generosa e nos expressar.

POSICIONE-SE COM

ORGULHO
Encarar os desafios e falar com o coração exige coragem, mas também estimula 

as pessoas e inspira lealdade. Quem foram as pessoas cujas palavras causaram 

maior impacto nos últimos tempos? Aqueles que foram corajosos o suficiente  

para agir com paixão, energia e empatia. Defender o que acreditamos e pensar  

nos outros nos dá o poder de impactar o mundo de uma forma positiva.
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TENDÊNCIA Nº2: SOLIDARIEDADE SOCIAL

“Na natureza, nunca vemos nada isolado, mas tudo em conexão com 

outra coisa..." As palavras do escritor alemão Goethe soaram 

verdadeiras nessa recente crise, quando nunca foi tão claro que 

somos uma família global. Pessoas de todo o mundo se viram unidas 

por sentimentos, necessidades e maneiras de se comportar como 

nunca antes, e isso serviu para realçar nossa comunhão, além de gerar 

um sentimento reconfortante de solidariedade global. Como seres 

humanos, desejamos estar próximos uns dos outros e, como não 

pudemos estar juntos ao vivo, houve um grande aumento na criação de 

comunidades virtuais. Pessoas de todas as idades têm se conectado 

nos diferentes continentes e fusos horários para se apoiarem, 

compartilharem habilidades e trabalharem juntas. É uma experiência 

que nos ajudou a entender a potência e a positividade do esforço da 

comunidade e do trabalho em equipe e que nos deixará um legado 

duradouro. Como consequência, as pessoas buscarão ambientes 

que incentivem a comunicação, a colaboração e a integração. 

JUNTOS SOMOS MAIS 

FORTES
Trabalhar em equipe dá certo. Não importa se buscamos ideias inovadoras ou  

a solução para um problema global, reunir nosso conhecimento e juntar forças  

é importante. Trabalhar com outras pessoas traz novas perspectivas, expande  

os horizontes e essa diversidade traz força. Somos um mundo só, um só povo: 

quando confiamos uns nos outros e trabalhamos juntos, podemos realizar  

coisas extraordinárias.
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Há muito que podemos aprender com o passado, seja com o 

artesanato tradicional, o conhecimento de culturas antigas ou as 

descobertas trazidas por cientistas pioneiros em todo o mundo.  

A história é relevante e valiosa, uma paisagem que devemos valorizar 

e usar como base para nos levar adiante. Há algo de reconfortante 

em seguir os padrões do passado, respeitar caminhos bem 

delineados ou dar a eles uma nova e contemporânea perspectiva. 

Cuidados por gerações e guardados ao longo do tempo, objetos e 

artefatos antigos trazem densidade e significado aos ambientes.  

À medida que a vida se torna cada vez mais acelerada e parece ser 

sempre sobre o 'agora', buscamos espaços que realcem nossas 

raízes e nos mostrem quem somos. Precisamos de ambientes com 

revestimentos que nos permitam abraçar a tradição, evoluir e contar 

histórias pessoais: de onde viemos, quem somos, o que amamos.

OLHAR PARA TRÁS PARA SEGUIR 

ADIANTE
A sociedade consumista descarta o velho em favor do novo,

mas é hora de reavaliar nossa história. As habilidades e os valores do passado 

ecoam de forma atemporal e, com base neles, podemos criar um futuro sólido  

e sustentável. Precisamos ser ousados o suficiente para rejeitar modismos,  

para viver não apenas valorizando o presente, mas o futuro também.

TENDÊNCIA 3: REAVALIAR O PASSADO
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ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Um período de forte mudança social e econômica nos leva a reavaliar 

o que realmente importa na vida. A sensação é de que muitos de nós 

começam a reavaliar prazeres simples e a priorizar as coisas 

importantes - casa, família e amigos. Esse momento também nos leva 

a reconsiderar a relação com o mundo de uma forma geral e procurar 

maneiras de aprimorá-la - tanto individual quanto coletivamente. 

Nunca foi tão importante respeitar a Terra, consumindo menos e 

reutilizando mais, consertando e cuidando do que já temos ou 

enxergando a riqueza no que é descartado. Fazer pequenas 

mudanças na maneira como vivemos é um passo importante para 

que juntos criemos um mundo melhor para todos e um legado 

positivo para a próxima geração. E a nossa casa tem um grande papel 

central nesse cenário. Pessoas ao redor do mundo buscam espaços 

nos quais possam trazer a natureza para dentro, para se sentir em 

contato com ela, vivendo com responsabilidade e se encantando 

pelas coisas simples.

CAUSAR MENOS IMPACTO PARA UM

FUTURO
BRILHANTE

A Terra é vulnerável e resiliente. Durante séculos, utilizamos seus recursos 

e agora é hora de devolver. Compreender a urgência de reduzir nosso 

impacto é o primeiro passo positivo, mas também precisamos encontrar 

maneiras de fazer as coisas de formas diferentes e mais sustentáveis.  

O objetivo? Um mundo melhor para os nossos filhos.

TENDÊNCIA Nº 4: CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

25
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Para ter força ao defender o que acreditamos, encontrar confiança 

para se conectar com os outros, ser ousado o suficiente para abraçar 

o passado e o futuro, todos os aspectos da vida precisam  

de um pouco de coragem. Embora a palavra tenha sido associada  

à realização de atos heroicos, seu significado original era menos 

sobre grandes gestos e mais sobre tomar decisões de forma 

ponderada, sobre tolerância e honestidade, falar com o coração.  

Hoje é desse tipo de coragem que precisamos. Com as coisas 

mudando ao nosso redor, precisamos ser fortes o suficiente para nos 

adaptarmos e termos fé no futuro. Todas as grandes coisas começam 

pequenas. Um passo pequeno pode nos colocar no caminho para 

um admirável mundo novo.

SER 
CORAJOSO

Este ano é sobre...

O ESTADO DE ESPÍRITO DE 2021

26

"É sobre ser aberto e honesto, 
falar com o coração. 

Precisamos desse tipo de coragem 
nos dias de hoje".



TRANSFORMANDO 
TENDÊNCIAS  

EM CORES
As informações coletadas a partir da previsão de tendências, 

juntamente com as lições trazidas pelas pessoas, nos ajudam  

a entender para onde eles irão em um futuro próximo.  

Nossa equipe interna de design de cores pode criar cores de tinta 

que atendam a essas necessidades.

Estabelecemos um tema central para o próximo ano e, em 

seguida, trabalhamos para identificar uma Cor do Ano que seja 

oportuna, relevante e que siga uma tendência clara, uma cor que 

dê conta do tema e reflita o momento atual.

Nossos especialistas em cores desenvolveram uma coleção de 

paletas inspiradas nessa tonalidade, oferecendo quatro maneiras 

diferentes de usar a Cor do Ano, para que as pessoas possam 

encontrar as cores certas. A equipe também cria uma extensa 

coleção de ferramentas, para impressão e uso online.  

Elas foram desenvolvidas para ajudar as pessoas em todas as 

etapas de sua jornada de decoração - seja na busca de ideias,  

na hora de colocá-las em prática ou na confiança para escolher 

cores, tornando qualquer projeto de pintura real e divertido.

O PROCESSO

28



Quando os tempos mudam e o mundo parece instável, queremos sentir o chão 

sob os nossos pés. Precisamos ter conforto na estabilidade das coisas simples 

que nos rodeiam - a resiliência da natureza, a solidez da Terra, o aspecto sagrado 

de nossas casas. Esse ano, escolhemos uma cor natural e neutra que nos dá  

uma base sólida e nos ajuda a esculpir a mudança.

A CORAGEM PARA
ESCULPIR A MUDANÇA

NOSSA INSPIRAÇÃO PARA A COR DO ANO 2021
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COMO ISSO SE TRADUZ  
EM NOSSA CASA

Os tons naturais funcionam facilmente em uma casa, 

ao criar uma tela quente e neutra permitindo que 

outras cores brilhem, se destaquem. Eles são o alicerce 

de qualquer ambiente, fornecendo uma base sólida e,  

por funcionarem tão bem juntos, eles nos dão  

a possibilidade de sermos criativos com cores  

e formas geométricas complementares.
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PEDRA
ESCULPIDATM

34

TEMOS ORGULHO DE APRESENTAR A NOSSA

COR 
DO 

ANO
2021
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PEDRA
COR DO ANO 2021

ESCULPIDATM

Pedra EsculpidaTM é uma cor estimulante e equilibrada  
que nos conecta de volta à natureza e às coisas simples.
Com um tom neutro quente e natural, ela permite que outras 
cores brilhem e fornece uma base sólida para a vida.  
Uma cor forte e da Terra, que evoca estabilidade,  
crescimento e potencial, ajudando a criar um ambiente  
que nos dá a coragem para esculpir a mudança.
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A autoconfiança nos fortalece. Ao defender 
aquilo em que acreditamos, podemos ser 

uma força positiva para o mundo em geral.

Somos um mundo só, um só povo.  
Se continuarmos a nos unir e trabalharmos 
juntos, podemos fazer uma diferença real.

A história é relevante e valiosa.
Com base no conhecimento adquirido, podemos 

encontrar soluções inteligentes para o futuro.

O mundo é vulnerável e resiliente. Ao respeitá-lo  
e vivermos de forma responsável, criamos um legado  

positivo para nossos filhos.

AUTOCONFIANÇA SOLIDARIEDADE SOCIAL REAVALIAR O PASSADO CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

A CORAGEM PARA
O TEMA PREDOMINANTE É...

Queremos um ambiente empoderador  
no qual possam ser eles mesmos

POSICIONAR-SE
Buscamos um ambiente em evolução,  

no qual possam celebrar o velho e o novo

CONSTRUIR A PARTIR  
DO PASSADO 

Precisamos de um ambiente de crescimento  
para poder avançar com responsabilidade 

ADAPTAR-SE
Precisamos de um ambiente acolhedor  

que os incentive à colaboração

CONECTAR-SE

CORES 
EXPRESSIVAS

Tons destacados de vermelho e rosa, 
equilibrados com neutros suaves são 
cores que podem adicionar inspiração  
e vitalidade às casas, permitindo-nos 
criar um ambiente único que reflita  

quem realmente somos 

TONS QUE SE DESTACAM

CORES 
PARA UNIR

Tons da terra ao redor do mundo, essas 
tonalidades integradas incentivam a 

conexão e a colaboração. Cinza neutro  
e marrom quente são cores que se 
complementam e trazem um senso  
de comunidade e harmonia ao lar 

TONS GLOBAIS DA TERRA

Tons inspiradores de amarelos e ocres, 
juntamente com neutros suaves, tons que 

podem ajudar a criar um pano de fundo 
que abraça o antigo e o novo. Energiza o 

ambiente sem ser opulento, trazendo 
positividade e equilíbrio ao ambiente

CORES 
ATEMPORAIS

TONS CLÁSSICOS 
CONTEMPORÂNEOS

CORES  
DO PLANETA
Ecoando os tons do mar, o céu  

e o solo, esses tons da Terra 
fornecem uma conexão com  

o mundo natural ao nosso redor.  
Ao trazer o externo para dentro de 

casa, eles são autênticos 

TONS DA NATUREZA

AS PESSOAS PRECISAM DE CORAGEM PARA...

39

ESCULPIR A MUDANÇA
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PEDRA
COR DO ANO 2021

ESCULPIDATM

REVELAMOS A COLEÇÃO DE CORES COLOURFUTURESTM 2021

Pedra EsculpidaTM é uma cor versátil que muda de tom, dependendo 

da hora do dia, de onde é usada e quais cores a acompanham.  

É uma cor que deixa as outras brilharem e que forma a base de 

inúmeros designs inspiradores para o interior da casa, permitindo 

que as pessoas criem o ambiente ideal. Em torno disso, criamos 

quatro paletas fáceis de usar que refletem as tendências mais amplas. 

Desenvolvidas a partir da Pedra EsculpidaTM, elas são compostas de 

famílias de cores diferentes - vermelhos e rosas, marrons, amarelos, 

azuis e verdes naturais - e cada uma traz uma nova perspectiva para 

os ambientes. Nas próximas páginas, ilustraremos o escopo criativo 

dessas paletas de cores e como elas podem inspirar as pessoas  

a iniciar uma transformação em casa.

COR
ANO
2019

COR
ANO
2012

COR
ANO
2016

COR 
ANO 

2020

CINZA FÓSSIL
30YY 56/060

VESTIDO DE BONECA
67RR 66/044

LUXO MODERNO
30YR 73/034

AMÊNDOA CONFEITADA
90YR 48/062 BRANCO BARBANTE

00YY 74/053
BRANCO EUROPEU
30YY 67/084

TEIA DE ARANHA
90YY 73/040

CORÇOS BRANCOS
10YY 72/021

ESGRIMA
30BB 45/049

BLUEBERRY
30BB 33/163

PENA PRATEADA
30GG 61/010

SILÊNCIO DE INVERNO
50YY 49/191

PRAÇA NO INVERNO
45GY 55/052

VENTO SUAVE
70BG 56/061

MELODIA SUAVE
14BB 55/113VISTA DO IMPERADOR

45YY 51/365
JARDIM DA MEIA-NOITE
50GG 23/085

TEMPESTADE IMINENTE
90BG 11/101

MICA NEGRA
30BB 05/022

MISTÉRIO DO OCEANO
27BB 10/138

OURO MONARCA
20YY 36/370

CREME BRULEÉ
00YY 26/220

COBRE SUAVE
50YR 18/223 CAPPUCCINO

00YY 21/321

 BRONZE TIBETANO
70YR 45/133

CAMPO DE ALFAZEMAS
70RB 54/110

PRESENTE ROMÂNTICO
12YR 40/146

CÉU CINZENTO
15YY 33/043

TEATRO BARROCO
94YR 17/076

VERMELHO BLEFE
90RR 20/296

CEREJA INTENSA
70RR 17/372

CHÁ DANÇANTE
10YR 21/436

MARROM HAVANA
50YR 10/151

VERMELHO HENNA
30YR 14/365

MARROM DO SÉCULO
80YR 19/177

MARROM ARDÓSIA
00YY 09/087

10YY 30/106

40
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CRIANDO ESPAÇO PARA…

AUTOCONFIANÇA   —   AUTENTICIDADE   —   POSITIVIDADE   —   GENEROSIDADE

CORES EXPRESSIVAS



Cores fortes são sobre  

tornar possível que as  

pessoas sejam autênticas.  

Positivas, energizantes  

e surpreendentes, elas  

podem aumentar a criatividade  

e o pensamento livre, permitindo 

que as pessoas definam um 

ambiente em que possam 

realmente expressar a 

personalidade e reforçar o senso 

de identidade. Variando tons de 

rosa e vermelho, essas cores 

funcionam muito bem juntas e 

possibilitam projetos gráficos, 

como a parede listrada mostrada 

aqui. O tom quente de base de 

Pedra EsculpidaTM traz esses  

tons juntos para propiciar uma 

sensação integrada e equilibrada 

a qualquer espaço.

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

BRONZE TIBETANO
70YR 45/133

LUXO MODERNO
30YR 73/034

PRESENTE ROMÂNTICO
12YR 40/146

CAMPO DE ALFAZEMAS
70RB 54/110



POSITIVOS E EMOCIONANTES,

ESSES ROSAS EXPRESSIVOS CRIAM O AMBIENTE PERFEITO PARA RECARREGAR

VESTIDO DE BONECA
67RR 66/044

PRESENTE ROMÂNTICO
12YR 40/146

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

CAMPO DE ALFAZEMAS
70RB 54/110



Nº 1: CORES EXPRESSIVAS

PRESENTE ROMÂNTICO
12YR 40/146

LUXO MODERNO
30YR 73/034

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

VERMELHO BLEFE  
90RR 20/296

SUNTUOSAS, MAS SEM EXAGEROS, SÃO CORES QUE INCENTIVAM  

A CRIATIVIDADE EM TODOS OS LUGARES

49
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PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

CEREJA INTENSA
70RR 17/372

VERMELHO BLEFE
90RR 20/296

VERMELHO HENNA
30YR 14/365

CHÁ DANÇANTE
10YR 21/436

CHÁ DANÇANTE
10YR 21/436

Nº 1: CORES EXPRESSIVAS



ESSA PALETA DE CORES É PERFEITA PARA ADICIONAR MOVIMENTO E COR -  

UMA MANEIRA FÁCIL DE PERSONALIZAR QUALQUER AMBIENTE
BRONZE TIBETANO
70YR 45/133

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

52



VESTIDO DE BONECA
67RR 66/044

CEREJA INTENSA
70RR 17/372

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

CHÁ DANÇANTE
10YR 21/436



COR DO ANO
PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

56

CORES EXPRESSIVAS

"CORES PARA UMA CASA  

QUE TE ESTIMULAM A SER AUTÊNTICO

E DEFENDER O QUE VOCÊ ACREDITA"

HELEEN VAN GENT

VERMELHO HENNA 
30YR 14/365

CHÁ DANÇANTE
10YR 21/436

LUXO MODERNO
30YR 73/034

CAMPO DE ALFAZEMAS 
70RB 54/110

VESTIDO DE BONECA 
67RR 66/044

CEREJA INTENSA 
70RR 17/372

PRESENTE ROMÂNTICO
12YR 40/146

VERMELHO BLEFE 
90RR 20/296

BRONZE TIBETANO 
70YR 45/133

Nº 1: CORES EXPRESSIVAS



CRIANDO ESPAÇO PARA…

CONEXÃO   —   COMUNICAÇÃO   —   SOLIDARIEDADE   —   ENCONTROS

CORES PARA UNIR

59



CINZA FÓSSIL
30YY 56/060

TEATRO BARROCO
94YR 17/076

AMÊNDOA CONFEITADA 
90YR 48/062

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

Argila, turfa, giz, barro:  

os tons da Terra das cores  

dessa paleta vêm de todo o 

mundo e refletem todas as 

pessoas. Quentes e harmoniosos, 

os tons inspiram abertura  

e conexão, e, porque eles 

funcionam muito bem juntos, 

trazem a noção de integração 

para muitos projetos  

de interiores. Cinzas suaves  

e marrons neutros, essas cores 

funcionam muito bem em 

conjunto para criar sensação  

de apoio e equilíbrio - perfeita 

para ambientes nos quais as 

pessoas queiram se reunir  

e compartilhar ideias.
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Nº 2: CORES PARA UNIR



AS CORES DESSA PALETA 

TRABALHAM JUNTAS 

NATURALMENTE. É FÁCIL 

COMBINAR DIFERENTES 

TONS PARA CRIAR UM 

AMBIENTE QUE PAREÇA 

INTEGRADO. TRAZENDO 

ECOS DA TERRA, 

FUNCIONAM MUITO BEM 

COM MATERIAIS NATURAIS, 

COMO MADEIRA, COBRE 

E CERÂMICA. ESSES TONS 

SUAVIZAM AS LINHAS MAIS 

DURAS DE UM AMBIENTE 

CONTEMPORÂNEO E 

TRAZEM UMA SENSAÇÃO 

DE CALOR E INTIMIDADE.
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TONS MODERNOS DE CINZA E MARROM TRAZEM UMA CONEXÃO  

COM A TERRA DE MANEIRA REAL E SIGNIFICATIVA
PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

TEATRO BARROCO
94YR 17/076
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AS CORES HARMONIOSAS 

DÃO ÀS PESSOAS  

A POSSIBILIDADE DE 

MISTURAR, COMBINANDO 

TONS DIFERENTES PARA 

CRIAR UM RESULTADO 

PERSONALIZADO. AQUI, 

AS PAREDES PINTADAS 

EM PEDRA ESCULPIDATM 

SÃO DELINEADAS COM 

UMA BORDA DE COBRE 

AQUECIDO QUE CRIA UM 

AMBIENTE PERFEITO PARA 

REUNIR FAMÍLIA E AMIGOS.
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Nº 2: CORES PARA UNIR
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TONS NATURAIS COMPLEMENTARES  

TRAZEM HARMONIA PARA QUALQUER AMBIENTE

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

MARROM HAVANA
50YR 10/151

CÉU CINZENTO
15YY 33/043

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

Nº 2: CORES PARA UNIR



PENA PRATEADA 
30GG 61/010

AMÊNDOA CONFEITADA 
90YR 48/062

MARROM HAVANA 
50YR 10/151

CÉU CINZENTO 
15YY 33/043

MARROM ARDÓSIA 
00YY 09/087

TEATRO BARROCO 
94YR 17/076

CORÇOS BRANCOS 
10YY 72/021

CINZA FÓSSIL 
30YY 56/060

MARROM DO SÉCULO 
80YR 19/177

COR DO ANO 
PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

CORES PARA UNIR

“CORES PARA UMA CASA

QUE TE DÃO CORAGEM PARA

COMUNICAR-SE, COLABORAR  

E FAZER CONEXÕES"

HELEEN VAN GENT

74

Nº 2: CORES PARA UNIR



CRIANDO ESPAÇO PARA…

EQUILÍBRIO   —   TRADIÇÃO   —   ANALÓGICO + DIGITAL   —   FUTUROS TESOUROS

CORES ATEMPORAIS

77



Unindo tradição e tons 

contemporâneos, a paleta 

Atemporal tem tudo a ver com 

valorizar o passado e enxergar 

sua relevância para o futuro.  

Tons inspiradores de amarelos  

e ocres, equilibrados com 

neutros e a Cor do Ano, esses 

tons podem ajudar a criar um 

pano de fundo contemporâneo 

clássico que funcionará com 

qualquer combinação de móveis 

sem envelhecer. Trazendo 

energia sem excessos, as cores 

atemporais ajudam a criar uma 

sensação calorosa e otimista em 

uma sala e oferecem efeitos de 

tinta inteligentes e sutis, como  

as listras horizontais desse 

ambiente.

COBRE SUAVE
50YR 18/223

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

CAPPUCCINO
00YY 21/321

BRANCO EUROPEU
30YY 67/084



VISTA DO IMPERADOR
45YY 51/365

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

SILÊNCIO DE INVERNO
50YY 49/191

SUTIS OU CHAMATIVOS, OS TONS QUENTES DE CORES ATEMPORAIS  
TRAZEM DENSIDADE E EQUILÍBRIO AO CÔMODO

81

Nº 3: CORES ATEMPORAIS
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Nº 3: CORES ATEMPORAIS
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SOZINHOS OU EM UMA COMBINAÇÃO CRIATIVA, EXTERNA OU INTERNA - CORES ATEMPORAIS 

TRAZEM CALOR, ENERGIA E UM SENTIDO DE TRADIÇÃO CONTEMPORÂNEA AO AMBIENTE

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

CREME BRULÉE
00YY 26/220

COBRE SUAVE
50YR 18/223

BRANCO EUROPEU
30YY 67/084



CORES ATEMPORAIS SÃO PERFEITAS PARA DESTACAR OS RECURSOS ARQUITETÔNICOS,

SEJA EMOLDURANDO UMA JANELA OU DESTACANDO PAINÉIS

CAPPUCCINO
00YY 21/321

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

SILÊNCIO DE INVERNO
50YY 49/191

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

OURO MONARCA
20YY 36/370

TEIA DE ARANHA
90YY 73/040

Nº 3: CORES ATEMPORAIS



7170

EM EQUILÍBRIO COM 

PEDRA ESCULPIDATM,  

OS AMARELOS DOURADOS 

DA PALETA ATEMPORAL

TRAZEM VIDA PARA 

QUALQUER AMBIENTE. 

ACRESCENTANDO ENERGIA 

SEM SOBRECARREGAR 

O AMBIENTE, ESSA 

COMBINAÇÃO DE CORES 

É INTELIGENTE, MODERNA 

E PERFEITA PARA UM 

QUARTO EQUILIBRADO.
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COR DO ANO 
PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

VISTA DO IMPERADOR 
45YY 51/365

CORES ATEMPORAIS

“CORES PARA UMA CASA

QUE DESAFIAM VOCÊ A TRAZER

O MELHOR DO PASSADO PARA CONSTRUIR

UM FUTURO MAIS BRILHANTE”

HELEEN VAN GENT

9190

SILÊNCIO DE INVERNO
50YY 49/191

CREME BRULÉE
00YY 26/220

BRANCO BARBANTE 
00YY 74/053

TEIA DE ARANHA
90YY 73/040

COBRE SUAVE 
50YR 18/223

BRANCO EUROPEU
30YY 67/084

OURO MONARCA 
20YY 36/370

CAPPUCCINO 
00YY 21/321

Nº 3: CORES ATEMPORAIS



CRIANDO ESPAÇO PARA…

SIMPLICIDADE   —   REUSO & REPAROS   —   RESPONSABILIDADE   —   TRADIÇÃO

CORES DO PLANETA

93



Azuis, verdes e marrons, as cores 

do Planeta ecoam os tons do 

mundo natural - o mar e o céu,  

a grama e as árvores, o solo.  

Elas combinam naturalmente e 

podem trazer um pouco de fora 

para dentro, lembrando-nos de 

nossa conexão com o mundo ao 

nosso redor, a resiliência da 

natureza e a necessidade de 

protegê-la. Essas cores podem 

trazer a sensação de calma e 

reequilíbrio ao ambiente e,  

em harmonia com Pedra 

EsculpidaTM e materiais naturais, 

ajudam a criar o início de um 

modo mais simples de viver.

MISTÉRIO DO OCEANO
27BB 10/138

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

MICA NEGRA
30BB 05/022



Nº4: CORES DO PLANETA
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PEQUENAS PORÇÕES DE VIDA DO MUNDO EXTERIOR, AS PLANTAS SÃO EXCELENTES  

COMPLEMENTOS PARA AS CORES DO PLANETA, NOS RECONECTANDO COM A NATUREZA.  

EFEITOS SIMPLES DE PINTURA, COMO A PAREDE EM DESTAQUE OU O ARCO QUE EMOLDURA  

A PORTA, PODEM DAR UM TOQUE FINAL CRIATIVO.

98

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

MICA NEGRA
30BB 05/022



VENTO SUAVE
70BG 56/061
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COMBINAR CORES DO PLANETA É UM JEITO FÁCIL DE SER CRIATIVO, DENTRO  

E FORA DE CASA. TONS DIFERENTES PODEM DEFINIR ÁREAS ESPECÍFICAS  

EM UMA SALA, COMO ESSE ESCRITÓRIO BASTANTE CRIATIVO, À ESQUERDA.  

AO MESMO TEMPO, ALGUMAS CORES DA PALETA SE COMBINAM DE FORMA 

EXTRAORDINÁRIA COM JARDINS SUSPENSOS E ÁREAS EXTERNAS, ACIMA.

JARDIM DA MEIA-NOITE
50GG 23/085

101

Nº4: CORES DO PLANETA



PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

MICA NEGRA
30BB 05/022

ESGRIMA
30BB 45/049

VENTO SUAVE
70BG 56/061



OS AZUIS E VERDES PROFUNDOS DESSA PALETA NÃO DEIXAM O AMBIENTE PESADO.  

USADO EM COMBINAÇÕES INTELIGENTES COM TONS NEUTROS MAIS SUAVES  

E PEDRA ESCULPIDATM, ESSES TONS VALORIZAM QUALQUER DESIGN INTERIOR.

MISTÉRIO DO OCEANO
27BB 10/138

TEMPESTADE IMINENTE
90BG 11/101

104
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Nº4: CORES DO PLANETA



COR DO ANO 
PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106

CORES DO PLANETA

“CORES PARA UMA CASA QUE TE INSPIRAM  

A DAR PEQUENOS PASSOS PARA ESCULPIR  

A MUDANÇA, PARA QUE POSSAMOS  

CONSTRUIR JUNTOS UM MUNDO MELHOR.”

HELEEN VAN GENT

108

PRAÇA NO INVERNO 
45GY 55/052

JARDIM DA MEIA-NOITE 
50GG 23/085

BLUEBERRY
30BB 33/163

VENTO SUAVE 
70BG 56/061

MELODIA SUAVE
14BB 55/113

ESGRIMA 
30BB 45/049

TEMPESTADE IMINENTE 
90BG 11/101

MICA NEGRA
30BB 05/022

MISTÉRIO DO OCEANO 
27BB 10/138

Nº4: CORES DO PLANETA



COMO A PEDRA 
ESCULPIDATM  
E SUAS PALETAS 
PODEM 
TRANSFORMAR 
CADA ÁREA.
Pedra EsculpidaTM é uma cor que  
cria muitas possibilidades por sua 
versatilidade, permitindo que outras 
cores se destaquem. Usada com 
suas quatro paletas de apoio,  
ela pode transformar um edifício  
de várias maneiras - criando 
atmosferas que podem ser 
dinâmicas e estimulantes, mas 
também calmas e restauradoras.
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SAÚDE

EDUCAÇÃO
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PROJETOS COMERCIAIS



CORES 
ATEMPORAIS
AMBIENTES EQUILIBRADOS

Cores: uma coleção de naturais 
suaves e amarelos, esses tons 
trabalham com a Cor do Ano 
Coral 2021 para criar um espaço 
inspirador e neutro, oferecendo 
equilíbrio, positividade e uma 
base sólida para o aprendizado.

Relevância: salas de aula bem 
projetadas podem aumentar  
o aprendizado em 16%.  
Tons calmos e neutros são 
recomendados para paredes para 
maximizar o desempenho1.

Resultado: uma paleta adaptável 
que embeleza edifícios modernos 
e tradicionais, fornecendo um 
cenário quente e estimulante 
para salas de aula e ambientes 
públicos de educação.

EDUCAÇÃO
Para maximizar o aprendizado e despertar a imaginação, os ambientes 
educacionais precisam ser inspiradores, sem serem opressivos,  
criando o cenário perfeito para concentração e novas ideias.

BRANCO BARBANTE
00YY 74/053

SILÊNCIO DE INVERNO 
50YY 49/191

VISTA DO IMPERADOR
45YY 51/365

PEDRA ESCULPIDA
10YY 30/106
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VISTA DO IMPERADOR
45YY 51/365

PEDRA ESCULPIDA 
10YY 30/106

TEIA DE ARANHA
90YY 73/040

PROJETOS COMERCIAIS
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Em nosso mundo cada vez mais digitalizado, precisamos de ambientes  
de trabalho que possam nos ajudar a relaxar e nos sentirmos calmos, 
lugares que nos incentivem a estabelecer conexões e trabalhar juntos 
para gerar novas ideias.

CORES DO 
PLANETA
AMBIENTES RESTAURADORES

Cores: azuis e verdes em contraste 
com Pedra EsculpidaTM, essa paleta 
natural nos conecta de volta  
à Terra, fazendo-nos sentir 
enraizados e calmos.

Relevância: em maio de 2019,  
a Organização Mundial da Saúde 
reconheceu o burnout como um 
problema de saúde ocupacional2. 
As pessoas estão repensando  
a maneira de viver e trabalhar, 
reavaliando os recursos naturais  
e procurando maneiras de 
combater o estresse.

Resultado: cores calmas que 
podem ajudar a reduzir o estresse 
e trazer a sensação da natureza 
para ambientes cada vez mais 
tecnológicos, seja em prédios 
comerciais ou em home-offices.

TEMPESTADE IMINENTE
90BG 11/101

PEDRA ESCULPIDA 
10YY 30/106

ESGRIMA
30BB 45/049

PROJETOS COMERCIAIS
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PEDRA ESCULPIDA 
10YY 30/106

PENA PRATEADA
30GG 61/010

CORÇOS BRANCOS 
10YY 72/021

CINZA FÓSSIL
30YY 56/060

AMÊNDOA CONFEITADA
90YR 48/062

MARROM ARDÓSIA
00YY 09/087

CORES  
PARA UNIR
INTEGRANDO AMBIENTES

Cores: tons de terra de todo  
o mundo, essas cores se 
harmonizam com a Cor do Ano 
Coral 2021 e trazem unidade.

Relevância: construir a conexão 
humana no trabalho é a chave para 
um negócio bem-sucedido3, e as 
pessoas estão buscando ambientes 
propícios que as incentivem.

Resultado: uma paleta unificadora 
que pode reunir elementos 
díspares de um edifício. Seus tons 
quentes funcionam bem em áreas 
comuns - salas de reunião e 
conferência, áreas de recepção, 
lounges e lanchonetes; para 
qualquer lugar no qual as pessoas 
desejem incentivar a conexão  
e o compartilhamento de ideias.
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SAÚDE
Em edifícios nos quais o foco são a saúde e o bem-estar, as pessoas 
precisam de ambientes reconfortantes e seguros que lhes permitam 
uma conexão com o mundo exterior, permitindo que fiquem 
tranquilas e se recuperem.

PEDRA ESCULPIDA
30BB 33/163

VENTO SUAVE
70BG 56/061

PROJETOS COMERCIAIS



CORES  
DO PLANETA
AMBIENTES RESTAURADORES

Cores: ecoando os tons do mundo 
natural, essas cores, usadas com  
a Pedra EsculpidaTM, ajudam as 
pessoas a se sentirem seguras, 
calmas e conectadas.

Relevância: estudos têm 
demonstrado que ambientes 
verdes ou naturais são positivos 
para o bem-estar físico e mental6.  
A pesquisa da Coral também 
mostra que um esquema de cores 
monocromático, composto de verde 
ou azul, reduz a tensão visual em 
locais de tratamento.

Resultado: uma paleta 
restauradora que pode criar uma 
sensação calmante em enfermarias 
e salas de espera, ajudando  
a aliviar o estresse de pacientes  
e visitantes.
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ESGRIMA
30BB 45/049

PEDRA ESCULPIDA 
10YY 30/106

PRAÇA NO INVERNO
45GY 55/052

Essa paleta restauradora pode ajudar os pacientes a se 
descontraírem e se sentirem em contato com o mundo externo 
enquanto estão se recuperando. Também pode acrescentar uma 
sensação natural ao que pode ser um ambiente artificial e estéril.

PROJETOS COMERCIAIS



Im
ag

em
 in

fe
ri

or
 d

ir
et

a:
 U

ns
pl

as
h

5.
 h

tt
ps

://
w

w
w

.th
ed

ru
m

.c
om

/o
pi

ni
on

/2
01

9/
05

/1
5/

or
ig

in
al

ity
-d

yi
ng

-h
ow

-s
oc

ia
l-m

ed
ia

-h
in

de
ri

ng
-s

el
fe

xp
re

ss
io

n

HOTELARIA
A cor é um dos elementos de design mais visíveis de um hotel ou ambiente 
de lazer, e os tons CF21 são perfeitos para trazer isso aos prédios.  
Cores expressivas ajudam a trazer personalidade às áreas públicas, 
enquanto a paleta Atemporal oferece equilíbrio para áreas comuns.

VERMELHO HENNA
30YR 14/365

PRESENTE ROMÂNTICO
12YR 40/146

LUXO MODERNO
30YR 73/034

PEDRA ESCULPIDA 
10YY 30/106

CORES 
EXPRESSIVAS
AMBIENTES QUE SE DESTACAM 

Cores: rosa e vermelho fortes  
e arrojados, equilibrados com 
neutros quentes e a Cor do Ano 
Coral 2021, essa paleta traz 
inspiração e vitalidade.

Relevância: as redes sociais 
estão se tornando cada vez mais 
visuais (o Instagram recebe mais 
de 95 milhões de imagens todos 
os dias7) e as pessoas procuram 
ambientes visualmente 
impactantes e individuais.

Resultado: uma paleta dinâmica 
e estimulante que oferece 
ambiente para criatividade. 
Também trazem uma marca 
distintiva ao ambiente, 
tornando-o memorável, atraente 
e gostoso de compartilhar.

PROJETOS COMERCIAIS



CORES 
ATEMPORAIS
AMBIENTES EQUILIBRADOS

Cores: neutros naturais suaves, 
ocres e amarelos funcionam 
juntamente com a Cor do Ano 
Coral 2021 para criar um cenário 
inspirador e equilibrado.

Relevância: nossos experts de 
tendência em design entenderam 
que as pessoas estão reavaliando 
coisas do passado.  
Elas respondem positivamente  
a ambientes que harmonizam  
o moderno e o tradicional.

Resultado: uma paleta adaptável 
que destaca os edifícios 
tradicionais e contemporâneos e 
fornece um esquema coeso para 
ambientes públicos e privados 
em ambientes de hotelaria.
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PEDRA ESCULPIDA 
10YY 30/106

COBRE SUAVE
50YR 18/223

TEIA DE ARANHA
90YY 73/040



O  P O D E R 
T R ANSF ORM AD O R 

D A S  T I N T A S 
C O L O R I D A S

COMO USAMOS A COR DO ANO  

E SUAS PALETAS PARA AJUDAR PESSOAS 

DO MUNDO TODO A INICIAR  

A TRANSFORMAÇÃO EM SUAS CASAS

129



O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS

Nosso aplicativo gratuito e fácil de usar permite que você escolha uma cor de qualquer lugar e -  
com a tecnologia de realidade virtual - veja as cores no seu ambiente. Fácil, rápido e muito divertido.

inspire-se em nosso site... depois confirme o tom com o Teste Fácil.Comece com o aplicativo Visualizer...
Você encontrará tudo o que precisa para começar, de 
tutoriais simples sobre como fazer combinações fáceis 
e elaboradas com as cores utilizando a Cor do Ano.

Você pode confirmar  se as cores escolhidas 
funcionam com a luminosidade do ambiente usando 
nosso Teste Fácil.

É simples e fácil utilizar as paletas da Cor do Ano.

CONHEÇA NOSSAS FERRAMENTAS DE CORES  
E TESTE EM SUA CASA!

131130



Queremos mostrar às pessoas como nossas quatro paletas de 

cores podem facilmente ajudá-las a obter uma grande variedade 

de possibilidades em suas casas. Essa coleção de fotos 

inspiradoras inclui todos os cômodos mais importantes da casa  

e os termos mais frequentes nas buscas online a respeito de 

design de interiores. A vasta gama de imagens, incluindo fotos  

do “antes”, dá a flexibilidade para reunir características que 

atendem às necessidades de nossos clientes.

UM CÔMODO, QUATRO POSSIBILIDADES

A sala de estar é geralmente o centro da casa. É onde relaxamos com  
a família e nos reunimos com amigos. É um ambiente que precisa ser 
aconchegante e acolhedor durante o ano todo, um lugar no qual  
as pessoas possam criar sua combinação favorita com a certeza de 
que estão escolhendo cores que funcionarão e que não ficarão 
ultrapassadas logo. Reunimos uma seleção de imagens para atender 
às necessidades de ferramentas, com fotos simples do tipo "antes  
e depois" ou com imagens que mostram como cada paleta pode 
transformar o mesmo ambiente de diferentes formas inspiradoras.

UMA SALA, QUATRO PALETAS

AMBIENTE PARA UNIR AMBIENTE DO PLANETAAMBIENTE EXPRESSIVO AMBIENTE ATEMPORAL

133132
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O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS



ANTES

UMA SALA, QUATRO PALETAS

AMBIENTE ATEMPORAL AMBIENTE ATEMPORALAMBIENTE DO PLANETA AMBIENTE DO PLANETA

AMBIENTE EXPRESSIVO AMBIENTE EXPRESSIVOAMBIENTE PARA UNIR AMBIENTE PARA UNIR
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O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS



ANTES
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AMBIENTE PARA UNIR AMBIENTE DO PLANETAAMBIENTE EXPRESSIVO AMBIENTE ATEMPORAL

O quarto deve ser um lugar onde podemos descansar e recarregar  

as baterias, um refúgio particular do mundo frenético externo.  

É um ambiente que deve ser confortável e relaxante, mas também 

oferecemos às pessoas a possibilidade de serem criativas.  

Nossas imagens trazem uma ampla gama de ideias inspiradoras para 

um quarto, incluindo exemplos de combinações de cores 

estimulantes de cada paleta, além de uma variedade de efeitos 

simples de pintura. Trata-se de aumentar a confiança das pessoas 

para que elas possam criar um ambiente com o qual se identifiquem.

UM QUARTO, QUATRO PALETAS

O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS



UM QUARTO, QUATRO PALETAS

139138

ANTESANTES

AMBIENTE ATEMPORAL AMBIENTE ATEMPORALAMBIENTE DO PLANETA AMBIENTE DO PLANETA

AMBIENTE EXPRESSIVO AMBIENTE EXPRESSIVOAMBIENTE PARA UNIR AMBIENTE PARA UNIR

O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS



ANTES

141140

AMBIENTE PARA UNIR AMBIENTE DO PLANETAAMBIENTE EXPRESSIVO AMBIENTE ATEMPORAL

A cozinha moderna é um ambiente flexível onde cozinhamos, 

comemos e conversamos com familiares e amigos. Geralmente é o 

local onde passamos a maior parte do tempo e muitas vezes faz parte 

de um ambiente mais amplo e integrado. As pessoas precisam de 

uma área de cozinha que lhes proporcione a atmosfera correta - seja 

qual for seu uso, e também um lugar funcional, otimista e moderno. 

Nossas imagens incluem uma gama inspiradora de soluções, desde 

armários com portas de cores rosa brilhantes até um efeito 

contemporâneo de dois tons. Cada uma delas dará às pessoas ideias 

fáceis para ajudá-las a criarem a aparência ideal.

UMA COZINHA, QUATRO PALETAS

O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS



UMA COZINHA, QUATRO PALETAS

ANTESANTES

143142

AMBIENTE ATEMPORAL AMBIENTE ATEMPORALAMBIENTE DO PLANETA AMBIENTE DO PLANETA

AMBIENTE EXPRESSIVO AMBIENTE EXPRESSIVOAMBIENTE PARA UNIR AMBIENTE PARA UNIR

O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS



ANTES

Um espaço individual, um lugar quieto ou apenas o canto de uma 

prateleira, o escritório moderno vem em todas as formas e tamanhos. 

À medida que mais pessoas trabalham em casa, ele está se tornando 

um ambiente cada vez mais importante e um cômodo que recebe 

mais atenção. Nossas imagens incluem uma ampla variedade de 

soluções para escritórios domésticos, com ideias inovadoras para 

cada paleta. Utilize-as para inspirar as pessoas, trabalhando com 

temas amplos, como o uso de cores para delimitar áreas,  

ou com detalhes mais rebuscados, como efeitos de tinta para 

estimular novas ideias.

UM ESCRITÓRIO, QUATRO PALETAS
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AMBIENTE PARA UNIR AMBIENTE DO PLANETAAMBIENTE EXPRESSIVO AMBIENTE ATEMPORAL

O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS



UM ESCRITÓRIO, QUATRO PALETAS

ANTESANTES

AMBIENTE EXPRESSIVO AMBIENTE EXPRESSIVOAMBIENTE PARA UNIR AMBIENTE PARA UNIR
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AMBIENTE ATEMPORAL AMBIENTE ATEMPORALAMBIENTE DO PLANETA AMBIENTE DO PLANETA

O PODER TRANSFORMADOR DAS TINTAS



Esperamos que esse manual seja uma ferramenta rica para inspirá-lo. Sua elaboração não seria possível sem o apoio de muitas pessoas ...  

Os especialistas em design de todo o mundo, cuja percepção e conhecimento nos ajudaram a desenvolver a Cor do Ano para 2021. A equipe 

editorial que trabalhou incansavelmente para escrever a história, planejar as seções e elaborar as páginas. Fotógrafos, decoradores e estilistas cuja 

criatividade ajudou a dar vida às paletas com fotografias incríveis. Assim como os orgulhosos proprietários que abriram suas portas e nos 

permitiram fotografar seus espaços de convivência. Obrigado a todos os envolvidos - e, é claro, a você, nosso leitor - esperamos que seja prazeroso 

conversar com seus clientes sobre esse assunto e usar a Cor do Ano de 2021, PedraEsculpidaTM.

AkzoNobel Tintas Decorativas
Centro de Estética Global

OBRIGADO DE AKZONOBEL E DO CENTRO DE ESTÉTICA GLOBAL
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Este manual de referência ColourFuturesTM é e permanecerá propriedade da AkzoNobel N.V.  
e é disponibilizado sob a condição de que seja usado somente para especificar produtos manufaturados  
ou fornecidos pela AkzoNobel N.V. (e outras empresas do grupo AkzoNobel) e sob a condição de ser  
devolvido à AkzoNobel N.V. quando solicitado. O conteúdo deste manual destina-se somente à informação,  
não constituindo representação, garantia ou responsabilidade pelas informações nele contidas.  
As cores das tintas foram reproduzidas com o máximo de fidelidade quanto permitido pela impressão.  
No entanto, a forma, o tamanho e a iluminação de uma dada superfície podem afetar a aparência da cor final.

Alba, Astral, Bruguer, Coral, Dulux, Dulux Professional, Dulux Trade, Dulux Valentine, 
Flexa, Inca, Levis, Marshall, Nordsjö, Sadolin, Sikkens, Vivechrom,  
o logo AkzoNobel, o logo Flourish e todos os nomes próprios das cores são marcas 
registradas do Grupo AkzoNobel© e Database Right 2015. 

AkzoNobel Tintas Decorativas
Centro de Estética Global 


