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Resumo 
 

Este trabalho tem como objetivo estudar o uso das cores na publicidade através da análise 
de propagandas de automóveis veiculadas no Brasil recentemente, nos anos de 2014 e 2015. 
Para isso, foi feita uma série de análises utilizando uma metodologia de base semiótica em 
que procurou-se averiguar como o uso das cores tem contribuído para a construção da 
representação masculina na propaganda. Ao fim das análises percebe-se que o sentido das 
cores não é único e pré-determinado e que o contexto em que elas estão situadas é 
fundamental para a definição do seu sentido. Além disso, pode-se averiguar a 
multiplicidade de identidades masculinas presentes na sociedade e que são representadas 
nas propagandas. 
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Introdução 

A cor serve como um mecanismo de comunicação para inúmeras situações. 

Desde a sinalização de trânsito até à roupa usada num encontro, a significação das cores 

produz certos efeitos sobre as pessoas, efeitos esses que variam de acordo com diversos 

fatores, desde seus aspectos materiais, como o grau de saturação, até o conhecimento e 

experiência prévia do receptor da informação.  

Desde a infância é comum as pessoas associarem significados às cores. Na 

escola, por exemplo, muitas vezes é ensinado que o verde presente na bandeira do Brasil 

representa as matas do país, o amarelo, o ouro e as riquezas, e o azul vem do céu e dos rios. 

Além dessas representações materiais, as cores também detém associações psicológicas. 

"Cor vira representação quando associamos a elas certos sentidos que se transformam em 

convenção: azul é paz; verde, esperança; cinza, tristeza" (SCHWARCZ; VAREJÃO, 2014, 

p.237). 
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Esse artigo, resultado do trabalho de conclusão de curso de Publicidade e 

Propaganda da UFMG, tem como propósito discorrer sobre a utilização da cor como signo 

na construção da identidade masculina nas propagandas audiovisuais de automóvel 

veiculadas no Brasil. As principais referências utilizadas para esta pesquisa foram os 

autores Modesto Farina, Eva Heller e Luciano Guimarães, pesquisadores que tem estudado 

as teorias das cores aplicadas à comunicação. Para a análise do uso das cores na 

publicidade, foram selecionados os comerciais de três modelos de automóveis que foram 

veiculados na televisão aberta e fechada, além de estarem disponíveis também na internet. 

Foi feita a escolha das campanhas dos carros Novo Bravo 2016, Citröen C4 Lounge Turbo 

e Toyota Hilux Limited Edition. Essas campanhas foram selecionadas por apresentarem a 

cor como um componente expressivo dos anúncios. Com o estudo das significações das 

cores, associada à análise dos demais componentes dos comerciais, podemos investigar a 

construção da identidade masculina que é ali representada, analisando o papel das cores 

nesse processo.  

 

Metodologia 

O presente trabalho focou no estudo das cores e suas significações em 

propagandas audiovisuais de automóveis veiculadas no Brasil. Foram escolhidos três vídeos 

em que a construção da identidade masculina é trabalhada de forma enfática, e onde a cor é 

um fator importante neste processo. Foi feita a escolha dos comerciais do Novo Bravo 

2016, Citröen C4 Lounge e Toyota Hilux Limited Edition.  

Para o estudo, recorremos a diversos autores, como Modesto Farina, Eva Heller 

e Luciano Guimarães, que comentam sobre as teorias das cores e tópicos relacionados a tal 

assunto. Com base no referencial teórico estudado, partimos para a análise dos comerciais. 

Inicialmente, foram analisados os perfis de cada um dos personagens dos filmes 

publicitários. Foi usado como base um estudo realizado pela agência de comunicação Leo 

Burnett que elencou uma série de características referentes a perfis de consumidores.  

A seguir, foi realizada uma análise das cores principais que estavam presentes 

nos elementos das cenas das propagandas. Essa análise baseou-se, principalmente, nos 

significados trazidos pela autora Eva Heller (2000). Dessa forma, os conceitos trazidos 

pelos perfis dos personagens foram relacionados com as possíveis significações das cores, 

culminando no estudo da construção da identidade masculina na propaganda através do uso 

das cores em determinado contexto.  



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro	  -‐	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 3 

A cor 

Luciano Guimarães (2000) conceitua a cor como "uma informação visual, 

causada por um estímulo físico, percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro" (p.12). 

Farina (1987) reitera tal definição afirmando que ela "é uma onda luminosa, um raio de luz 

branca que atravessa nossos olhos" (p.21). A cor, portanto, é uma sensação proveniente de 

uma onda luminosa refletida pelos objetos à nossa volta de acordo com as propriedades 

materiais de cada um deles. A luz branca atinge os objetos que, por sua vez, de acordo com 

suas propriedades materiais, absorvem e refletem inúmeros feixes de luz. A luz refletida 

pelo objeto chega então aos nossos olhos e é decodificada pelo nosso cérebro, e finalmente 

percebemos a cor. Cabe lembrar que cada organismo é diferente, sendo assim, a cor possui 

um alto grau de subjetividade.  

No estudo das cores há dois tipos diferentes de classificação das cores no 

aspecto material: cor-luz e cor-pigmento. Segundo Farina (1987), o conceito de cor-luz está 

ligado à definição citada anteriormente, onde a luz branca incidente sobre os objetos e, 

através dos fenômenos de absorção, reflexão e refração, geram as cores visíveis aos nossos 

olhos. Assim, a luz branca nada mais é senão a soma de todas as cores. Esse sistema de 

junção de cores-luz é chamado de síntese aditiva. Já a cor-pigmento guarda relação com as 

propriedades dos materiais, contidos por exemplo em tintas, vernizes, aquarela, que tem a 

capacidade de selecionar os raios que os atingem. Quando da união de uma tinta de cor azul 

com uma de cor amarela, temos a cor verde como resultado. A essa síntese, de cores-

pigmentos, damos o nome de síntese subtrativa. Abaixo podemos observar o esquema de 

sobreposição de cores das duas sínteses citadas: 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

     

      Fonte: elaborado pela autora 
 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro	  -‐	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 4 

Cor como signo 

As cores podem provocar diversas sensações visuais de movimento, dinamismo, 

expansividade, entre outros efeitos. Além de tais efeitos materiais, há fatores psicológicos 

que podem influenciar no significado que as cores podem ter para nós, nas sensações e 

emoções que elas podem provocar. Donis Dondis (1997) afirma que “enquanto o tom está 

associado a questões de sobrevivência, sendo portanto essencial para o organismo humano, 

a cor tem maiores afinidades com as emoções”. Mesmo não conseguindo nomear todas as 

emoções, conhecemos muito mais sentimentos do que cores. Sendo assim cada cor pode 

conter mais de um significado, sendo capaz de produzir até mesmo emoções contraditórias, 

a depender do contexto em que está inserida, levando em conta a combinação com outras 

cores. Heller (2000) nos diz em seu livro que “não existe cor destituída de significado. [...] 

O contexto é o critério que irá revelar se uma cor será percebida como agradável e correta 

ou errada e destituída de bom gosto” (p.18). Farina explica que a cor é uma realidade 

sensorial que atua sobre a emotividade humana e complementa apontando um fator 

importante que influencia nas escolhas e preferências das cores: os costumes culturais. Essa 

influência chega até à linguística. Há expressões como “verde de inveja” ou “sorriso 

amarelo” que estão presentes na fala de certos povos e que não são usuais em outros. Se um 

inglês diz, por exemplo, que está azul (I’m blue) ele quer dizer que está triste, cabisbaixo. 

Porém, no Brasil, se alguém disser que está “tudo azul”, quer dizer que está tudo bem. 

Existe inclusive uma música do cantor brasileiro Lulu Santos que se vale dessa expressão 

para transmitir a ideia de tranquilidade, sendo complementada por outras expressões como 

“tudo bem” e “tudo zen” ao longo da canção.  

O processo de percepção da cor envolve uma série de antecedentes 

psicológicos, históricos e culturais, aprendidos ao longo de nossa vivência quando vamos 

tomando consciência da realidade à nossa volta.  

 
Assim chegamos à conclusão de que um fato é inegável: mesmo que haja uma parte 
instintiva na reação à cor, é indiscutível que o homem vai acumulando em sua 
memória experiências que o definem e o fazem agir de determinadas maneiras no 
decorrer de sua vida. (FARINA, 1987, p.109)  

 

No livro “A cor como informação”, Luciano Guimarães reflete sobre a 

possibilidade de “compreender a cor como um dos elementos da sintaxe da linguagem 

visual, e a linguagem visual como um dos diversos códigos da comunicação humana” 

(GUIMARÃES, 2000). Por esse ponto de vista, podemos tratar a cor como sendo parte do 
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conjunto de elementos discursivos presentes na nossa linguagem, inclusive tratando a cor 

como um signo. Segundo Saussure, o signo é formado por duas partes: o significante, a 

parte material do signo; e o significado, a parte conceitual do signo. Pierce destaca a 

capacidade subjetiva de interferir na interpretação da cor.  

Clotilde Perez (2004) afirma que "cada dimensão de cor parece estar 

relacionada com diferentes reações comportamentais". A sensação de movimento, por 

exemplo, pode ser intensificada de acordo com o nível de saturação de uma cor; quando 

mais luminosa a cor de certo objeto, maior a impressão de que este se encontra mais perto 

do observador. Ela traz ainda alguns exemplos:  

Vermelhos tendem a ser percebidos como aventureiros, sociáveis, excitantes, 
poderosos e protetores. Amarelos costumam ser vistos como alegres, joviais, 
estimulantes, carinhosos e impulsivos. Verdes e azuis são percebidos como calmo, 
suaves e relaxantes. (PEREZ, 2004, p.79)  

 

Aplicação das cores na comunicação 

A escolha da cor, sendo esta uma informação, deve ser feita de maneira 

consciente, buscando explorar sua potencialidade de comunicação da mensagem, sendo 

importante  

a compreensão da cor como informação, fazendo com que, em um primeiro 
momento, os produtores de informação visual tenham consciência desse potencial 
informativo dos textos cromáticos e enriqueçam seu repertório para que, em um 
segundo momento, o próprio repertório de seu público receptor (seja ele leitor, 
internauta ou telespectador) seja ampliado. (GUIMARÃES, 2000, p.140)  

 

Cada cor não tem seu repertório de significados saturado, não se pode dizer que 

uma cor sempre terá determinado significado. Como bem disse Guimarães (2000), a cor 

possui uma dinâmica de expansão, ganhando novos significados, e sendo influenciada 

também pela visão do público receptor. Ao longo do tempo, apenas o conhecimento da 

sintaxe que rege o domínio da cor não basta para a produção completa da comunicabilidade, 

porém esse estudo se faz muito importante e útil para o profissional ter a capacidade de usar 

tal elemento da maneira ideal. Farina (1987), ao comentar sobre o uso da cor em 

comunicação, afirma que esta, "através da embalagem, deverá identificar rapidamente o 

produto, refletir a sua essência e a sua finalidade". Tal afirmativa vale para comunicar algo 

não só por intermédio de uma embalagem, mas através de qualquer meio comunicacional, 

como cartaz, banner, jornal, revista, fotografia, cinema, televisão, entre outros. Banks e 

Frase (2012) afirmam que  
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a publicidade em todas as formas de mídia se vale pesadamente da cor para 
comunicar sua mensagem e, como a mensagem hoje não é tanto ''Compre isso 
agora!'', mas ''Cobice o estilo de vida que isso representa'', o uso da cor pode ser 
guiado antes pela sutileza psicológica que pela busca de impacto máximo. (p.166)  

 

Gomes (2003) ainda afirma que a cor é o elemento que mais contribui na 

transmissão de uma mensagem, uma vez que possui um conteúdo emocional de forte 

impacto e expressividade de fácil assimilação. A atenção do consumidor é rapidamente 

conquistada de um modo emotivo. Banks e Frase (2012) afirmam que "depois dos aromas, 

as cores são a deixa sensorial que pode manipular mais imediatamente nossos sentimentos, 

antes mesmo de começarmos a ler o que se diz sobre a marca" (p.168).  

O uso das cores como uma ferramenta de marketing pode auxiliar no processo 

de recordação de um produto pelo cliente com a sugestão de sensações que determinada 

marca quer passar para o público, uma vez que a combinação das cores entre si e entre 

outros elementos provoca nas pessoas efeitos, físicos e psíquicos, que podem influenciar na 

escolha da preferência por um produto. ���O comunicólogo detém de uma série de ferramentas 

para auxiliá-lo neste processo. Conhecendo bem a cultura do público consumidor, o 

profissional saberá usar tais instrumentos à favor da mensagem e de sua compreensão. Cabe 

lembrar que a mensagem não é recebida pelo público de forma passiva, mas sim de forma 

reflexiva, onde o receptor e o emissor são compreendidos como interlocutores do processo 

comunicacional, sem assumir posições fixas nesse processo. ���  

 

Identidade Masculina - o homem como consumidor 

A publicidade é uma ferramenta que contribui com a construção da significação 

do produto ou marca que ela anuncia. Grande parte das sensações percebidas por quem 

assiste a um comercial na televisão, se associa à marca correspondente, e a cor é um dos 

elementos que contribui nesse processo. Sendo a publicidade um espelho da sociedade 

(GRACIOSO, 2001), ela busca refletir valores que estão presentes no meio social em que 

ela está contida. 

Uma vez que o estudo da identidade do público consumidor é importante na 

concepção da comunicação da marca, se faz necessária a reflexão sobre a identidade 

masculina na sociedade, já que tal identidade é acionada nos três anúncios aqui analisados. 

Buscando entender que valores são associados a tal identidade, o estudo baseou-se em um 

estudo, apresentado por Camilo Vannuchi e Lena Castellon (2006), que foi feito pelo grupo 

Leo Burnett, uma grande agência de comunicação, que diferencia cinco perfis masculinos 
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consumidores da atualidade: metrossexuais, retrossexuais, ubersexuais, neopatriarcas e 

power-seekers. 

O metrossexual é excessivamente preocupado com a aparência. É bem-vestido, 

narcisista, tem um comportamento mais sensível e feminil. O retrossexual é o oposto, não 

investe tempo nem dinheiro para a aparência. É o resgate de valores considerados 

extremamente masculinos como ser dominador, ativo, forte, etc. O uberssexual concilia 

moda e beleza sem perder a virilidade e o papel do ser ativo. Ele quer ser reconhecido 

muito mais pelas suas conquistas do que pela roupa de marca. O neopatriarca é aquele 

homem preocupado com a família, empenhado nas tarefas domésticas e voltado para o 

exercício da paternidade. O power-seeker é representado pelo homem ambicioso, que busca 

o poder e está voltado para o ambiente de trabalho, sempre buscando o sucesso profissional.  

 

Análise dos perfis dos personagens 

Baseando-se nessas características, foram analisados os perfis dos personagens 

das propagandas Novo Bravo 2016, Citröen C4 Lounge e Hilux Limited Edition.  

O personagem presente no filme do Novo Bravo 2016 é um homem voltado 

para a vida urbana noturna, não para a família. Dentro da classificação trazida pelo estudo 

realizado pelo grupo Leo Burnett, esse personagem se encaixa no perfil de uberssexual, o 

qual tem certa preocupação com a aparência conciliando com sua virilidade, busca o papel 

de ativo e dominador. A barba bem feita e o terno alinhado expressam tal atenção com sua 

apresentação, porém esta vai além da estética, chega até à construção de sua imagem 

baseada em seus comportamentos, conquistas e sucesso profissional e pessoal. Além disso, 

ele assume também valores característicos do retrossexual, no que diz respeito à 

demonstração de atitudes e postura extremamente masculinas.  

 

 

 

 

 

 

 
            Fonte: print screen de cena do comercial "Noir"4 

                                                
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sxJGUsha0bk>. Acesso em: 09 maio 2015.  
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A expressão facial, constituída pelas sobrancelhas franzidas, a boca fechada e 

apertada, sem demonstrações de alegria, contribui para a construção de uma personalidade 

mais "forte", em que se destacam a autoconfiança, a determinação, a seriedade e certa 

insensibilidade. Apesar de sentir prazer em estar ali, ele não o demonstra, por considerar 

isso uma "fraqueza". Dessa forma, ele traz uma certa ambiguidade uma vez que ele sente 

prazer e está feliz em dirigir aquele carro (fato que fica explícito através da locução), porém 

não demonstra tal felicidade. 

 

 

 

 

 

 
 

       Fonte: print screen de cena do comercial "Quando"5 

 

O homem representado no comercial do Citröen C4 Lounge é um homem mais 

velho que aquele do Fiat Bravo, mas não muito. Um detalhe interessante a ser observado é 

o uso de um anel na mão direita, que parece ser uma aliança no dedo anular, o que indicaria 

um possível noivado. Tal elemento representa uma ligação afetiva, mesmo que ainda não 

tenha sido consumada, já apresenta um compromisso. Por tal motivo, pode-se inferir que a 

família é um dos interesses dele, como é para o neopatriarca - porém não é o único. Como 

já é mais velho, e levando em consideração o preço do carro que está dirigindo, ele já teve 

suas conquistas profissionais, e agora busca desfrutar de outros prazeres e conquistas. 

Durante o comercial, o motorista sai de um ambiente urbano, com grandes passarelas, para 

um mais rural, com vegetação extensa em volta e a presença de bois perto da estrada, 

passando por ruas e caminhos diversos, indicando uma viagem longa, uma vez que ele 

retorna para a cidade. E elementos que surgem durante esta viagem, juntamente com a 

narração, indicam que mesmo usufruindo de um carro potente e veloz, ele preza pela 

segurança.  

O personagem da propaganda da Hilux é um homem mais aventureiro. Tal fato 

é averiguado pela presença de cordas em seu carro e por ele se encontrar em um ambiente 

                                                
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=li_cEQ1WH24>. Acesso em: 09 maio 2015.  
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afastado da cidade, com paisagens montanhosas, onde o espaço é propício para a realização 

de atividades esportivas radicais, além de seu comportamento impulsivo de ir atrás da 

águia, superando obstáculos que ele não sabia que encontraria pela frente durante essa 

perseguição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: print screen de cena do comercial "Águia"6 

Além disso, o modelo do carro já é voltado para este tipo de atividade: esportes 

radicais praticados em ambientes longe das cidades e de difícil acesso, exigindo um carro 

potente, forte e resistente para passar por lugares mais difíceis. Em relação ao perfil 

masculino consumidor, dentro das categorias trazidas anteriormente, o personagem traz 

traços do homem retrossexual, retomando características consideradas extremamente 

masculinas: força, destreza, agilidade, bravura. É um homem livre, não está preso à família, 

emprego ou qualquer outra coisa, afinal ele não precisa dessas coisas para se sentir 

realizado. Ele é desprendido, o típico "cowboy" ou "cavaleiro solitário". Tal perfil conversa 

com aquele trazido pelo ícone Marlon Brando nos anos 50 aos anos 70, no que diz respeito 

à virilidade. Vê-se a imagem de um homem sentado numa moto vestindo uma jaqueta de 

couro, fazendo referência a características como coragem, independência, força e rebeldia. 

O cavalo do cowboy foi aí substituído pela moto, e no comercial da Hilux, substituído pelo 

carro. E ele traz ainda características de protetor, mesmo não estando perto de uma figura 

feminina para ser protegida. Ele cuida do carro, se importa com ele. Mas, ao contrário da 

associação que é feita entre mulher e fragilidade, o carro, que seria a figura protegida, é 

forte e também protege o homem, havendo uma relação de cumplicidade e parceria entre o 

"herói e seu cavalo", e não uma relação de dependência. Por isso, quando a águia defeca no 

capô do carro, ele vai atrás dela, determinado, para manter o carro limpo e a dignidade 

                                                
6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7b1icpKnpBE>. Acesso em: 12 junho 2015.  
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intacta. Tais conceitos estão relacionados ao perfil metrossexual, que se importa bastante 

com a aparência. Porém, neste caso, a aparência dele se mostra pela aparência do próprio 

veículo, por isso a preocupação com a limpeza e apresentação do automóvel.  

 

Análise das cores nos comerciais 

A análise teve maior enfoque nas cores presentes nos elementos dessas 

propagandas. Este artigo comentará as principais cores que foram analisadas, conjugando 

com os conceitos trazidos da análise dos perfis de cada personagem. 

No comercial do Novo Bravo as cores preto, vermelho e cinza são as que mais 

aparecem. Não por acaso, são as cores da logo da Fiat, marca do carro. A ambiguidade 

trazida pelo protagonista é reiterada pelo slogan, que traz dois lados do personagem: o lado 

bom e o lado bravo. Tais conceitos são trabalhados em todo o comercial. As cenas se 

iniciam escuras, o preto é a cor predominante. O rosto do personagem não é muito visível, 

apenas na metade do comercial em diante é que podemos visualizar melhor o rosto dele. Ao 

longo do comercial, as cenas vão ficando mais claras, mais iluminadas e mais coloridas. 

A cor preta, que no início é a que se faz mais presente, representa a noite, o 

mistério, escuridão, e no escuro as coisas são mais facilmente acobertadas. Tudo isso reflete 

essa introversão do personagem e a preocupação em acobertar sentimentos. Ele tenta 

manter essa imagem de forte, durão, insensível, que não se deixa levar pelo momento, pelo 

prazer que ele sente em dirigir aquele carro.  

O vermelho entra principalmente nas cenas onde o design do carro está 

evidenciado. Esta cor refere-se ao desejo, ao prazer. Esses conceitos são trazidos também 

por outros elementos presentes nas cenas. Vemos, por exemplo, personagens secundários, 

inclusive a figura de um gângster, que olham atentamente para o carro, acompanhando seu 

movimento e admirando, sugerindo que eles o desejam. O prazer contido pelo personagem 

principal é percebido quando a expressão facial dele já revela a satisfação e felicidade. Já 

observa-se uma expressão menos tensa e até mesmo um sorriso. Além disso, há um 

momento em que a mão que está o volante se abre, sugerindo um relaxamento e uma 

sensação de prazer. Tudo isso ocorre em cenas onde o vermelho se faz mais presente. 

O cinza faz referência ao urbano, ao ambiente em que ele se encontra. Além 

disso diz respeito também à frieza aparente do personagem. Em alguns momentos ele toma 

o lugar do prata, representando velocidade. Há uma cena, por exemplo, em que o motor do 

carro está em evidência, tanto pela imagem quanto pela locução e efeitos sonoros, e é 
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mostrado o carro em aceleração saindo de um ambiente azul, que guarda relação com 

tranquilidade e paz, e entrando em um ambiente cinza, que teria relação com  a velocidade. 

A iluminação amarelada também contribui para essa questão da ambiguidade, uma vez que 

o amarelo e o cinza são cores opostas, tanto materialmente quando psicologicamente. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: print screen de cena do comercial "Noir"7 
 

No comercial do Citröen C4 Lounge os conceitos trabalhados são trazidos no 

slogan "Potência e conforto sem limites". A potência é trabalhada de forma explícita em 

todo o comercial, principalmente nas cenas urbanas. O conforto fica mais evidente nas 

cenas que se passam em um ambiente mais rural. A questão do "sem limites" é trabalhada 

durante todo o comercial, uma vez que a história da propaganda é a superação de obstáculos 

pelo personagem. A locução diz "quando a neblina diminuir, quando o farol abrir", ou seja, 

sempre quando algo acontecer, o carro vai então poder seguir em frente. 

As cores principais são o prata, o azul e o verde. Nas cenas urbanas vemos o 

azul mais escuro, conjugado com o cinza também escuro, já que as cenas são noturnas. 

Juntamente com o prata, eles trazem conceitos como urbanidade, modernidade, tecnologia e 

velocidade. A autora Eva Heller (2000) diz que azul-prata-cinza é o acorde da tecnologia e 

da funcionalidade. E tudo isso é reiterado pelos textos que aparecem na tela evidenciando 

recursos do próprio carro, como o câmbio automático, a central multimídia e o motor turbo 

flex. Já nas cenas rurais, que são todas diurnas, as cores mais visíveis são o prata e o verde, 

juntamente com o marrom e o azul claro. Com exceção do prata, estas cores, quando 

                                                
7  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sxJGUsha0bk>. Acesso em: 09 maio 2015.  
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conjugadas, transmitem a sensação de conforto, simplicidade, liberdade e ruralidade. 

"Verde é liberdade", afirma Heller (2000, p.121). Tal significado é trazido pela cor da 

vegetação em torno das estradas nas cenas diurnas do comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fonte: print screen de cena do comercial "Quando"8 

 

O prata está associado ao conceito de velocidade neste contexto. O carro está 

sempre em movimento, mas encontra obstáculos no caminho, obstáculos estes que estão 

sempre caracterizados com as cores vermelho, marrom e amarelo. O vermelho, aqui, traz a 

significação de proibição e paralização. O marrom, presente principalmente nos bois, está 

associado com a preguiça e burrice, que casam com a atitude dos bois, que não são dotados 

de inteligência para saber que não deveriam estar no meio da pista, e que saem de lá 

lentamente. Essa lentidão é ainda reforçada pela velocidade da imagem, que é diminuída 

nas cenas dos bois. O amarelo, presente no alerta de ponto cego do retrovisor e na faixa das 

vias, traz conceitos relacionados à atenção e cuidado que o motorista deve ter ao dirigir. 

Já no comercial da Hilux Limited Edition, as cores branco e verde são mais 

evidenciadas. O branco, presente principalmente no carro, reitera conceitos ligados à 

limpeza e pureza. A águia suja o carro, que estava totalmente branco antes e, com isso, o 

personagem se irrita, indo atrás da ave para fazê-la limpar a sujeira. Além da limpeza, o 

branco também está ligado à perfeição. O carro consegue chegar ao topo, no alto de uma 

montanha, perto do céu e, simbolicamente, perto de Deus, o que guarda relação com esse 

conceito de perfeição trazido pela cor branca. O verde é liberdade, como já dito 

anteriormente, e essa liberdade é visível no personagem. Ele é livre para fazer o que quiser, 
                                                
8 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=li_cEQ1WH24>. Acesso em: 09 maio 2015.  
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inclusive perseguir uma águia até o topo de uma montanha. Ao início dessa perseguição, o 

motorista segue a águia passando por uma estrada. No momento em que a águia muda de 

direção, ele sai da estrada, entrando em um campo com vegetação verde, reiterando o 

conceito de liberdade.  

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

      Fonte: print screen de cena do comercial "Águia"9 
 

Considerações finais 

Por meio dos estudos realizados e das análises feitas, pode-se chegar a duas 

conclusões sobre o uso das cores no processo de construção da identidade masculina. A 

primeira relaciona-se com o uso das cores em comunicação. Os significados das cores 

dependem do contexto no qual elas estão inseridas, o que não quer dizer que os manuais de 

cores e dicionários de símbolos devem ser deixados de lado, pelo contrário, eles auxiliam 

no processo de construção de significados, uma vez que são baseados no universo 

simbólico compartilhado pela sociedade. Porém, ficou bem evidente que o sentido das cores 

depende muito do contexto em que estão presentes.  

Cada cor possui uma gama de significados em potencial, assumindo um certo 

sentido de acordo com o elemento ao qual ela está associado e com suas propriedades 

físicas, como tonalidade e luminosidade. Além disso, a associação com outros elementos, 

                                                
9 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7b1icpKnpBE>. Acesso em: 12 junho 2015.  
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que não aqueles a que a cor está diretamente ligada, também contribuem no processo de 

significação. O vermelho, por exemplo, no comercial do Novo Bravo 2016, trouxe 

significados ligados ao desejo e prazer, enquanto no comercial do Citröen C4 Lounge, 

estava associado à paralização e impedimento. Com isso, a cor pode auxiliar na reafirmação 

e ilustração de conceitos trazidos por diversos elementos na propaganda. 

A segunda inferência diz respeito à identidade masculina. Mesmo com uma 

multiplicidade de características, a masculinidade ainda é vista por muitos setores da nossa 

sociedade como oposta à feminilidade, trazendo conceitos que se encaixam no contraste 

binário de ativo e passivo. Porém, o homem retratado não está situado em uma extremidade 

masculina. Há elementos que mostram uma certa sensibilidade existente em cada homem, 

mesmo que esteja reprimida. O prazer em dirigir, por exemplo, é visível no personagem do 

C4 Lounge. O motorista do Novo Bravo tenta não demonstrar o prazer que sente em dirigir 

aquele carro, porém há momentos em que deixa "se levar" por esse prazer e permite que 

essa felicidade transpareça. Assim, o homem busca manter seu papel de força, 

independência e insensibilidade, mas vemos que já não cabe mais um padrão masculino 

extremista e único. Um mesmo personagem possui características de mais de uma 

categoria. No comercial da Hilux, por exemplo, os conceitos de força, dominação e do ser 

ativo estão presentes no personagem, conceitos esses que fazem parte do perfil retrossexual. 

Porém, há uma preocupação exacerbada com a aparência do carro, característica ligada ao 

perfil metrossexual. Essa ideia de multiplicidade identitária é notável também na análise das 

cores dos comerciais, como ocorre com o azul na propaganda do Citröen C4 Lounge. Nas 

cenas noturnas, o azul é escuro e compõe a cena ao lado do cinza, do preto e do prata, 

ganhando significações como velocidade, tecnologia, atividade e movimento. Já nas cenas 

diurnas ele aparece bem mais claro, estando voltado para conceitos de harmonia e do que é 

mental, atributos que são comumente relacionados ao universo feminino passivo e 

introvertido. Não cabe a este trabalho a discussão sobre diversidade sexual, mas devemos 

considerar que ela existe, e que, na sociedade atual, as binaridades homem-mulher e 

feminino-masculino estão passando por reformas, não cabendo mais extremismos 

absolutos. Utilizamos o termo "masculino" para melhor identificar as características que a 

ele são mais comumente associadas. Mas vale deixar claro que há mulheres que podem se 

identificar com características que são ditas como masculinas, independentemente de 

orientação sexual. O mesmo pode ocorrer com homens que possuem características 

comumente relacionadas ao feminino.  
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A análise, então, sugere que há uma maior diversidade de identidades 

masculinas sendo retratadas pelas propagandas de automóveis, independentemente de 

orientação sexual. Assim, do mesmo modo que uma mesma cor detém de diversos 

significados, um mesmo indivíduo possui diversas características, que serão mais ou menos 

evidenciadas a depender do contexto ou situação em que ele está sendo retratado. 
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