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RESUMO 
 
 

As marcas, ao longo do tempo, adquiriram grande relevância para seus proprietários, 
evoluindo, desde as etapas iniciais do processo de elaboração, até a forma de aplicação, pois 
foi percebido que estas tinham extrema importância na questão da identificação do público, e 
para a representação de um produto ou serviço. De tal maneira, o reconhecimento de uma 
marca passou a estar associado ao aumento de capital, posteriormente, foram desenvolvidas 
formas de quantificar sua relevância, ao ponto de se tornar possível mensurar o seu valor ou 
ainda considerada por muitos como algo de valor intangível. Propõe-se então realizar uma 
análise das marcas as quais obtiveram sucesso no mercado, traçando uma comparação entre 
estas, afim de utilizar as cores e comprimento de onda como parâmetros comparativos. O 
método propôs obter a cor predominante de uma marca, por meio de seu comprimento de 
onda, através da subtração da porcentagem da primeira cor, pela porcentagem obtida na 
segunda cor, resultando assim na cor predominante da marca. primeira cor será feita subtração 
da porcentagem encontrada da segunda cor, desta maneira, será encontrada a cor 
predominante da marca Empresas especializadas em gestão de marcas desenvolveram 
ferramentas para identificar a posição relativa das marcas no grande mercado nacional, 
gerando uma espécie de competição empresarial e econômica. Diversos aspectos qualificam o 
valor de uma marca, tais como: Comunicação, Marketing, Design, Administração entre outras. 
Contudo, um atributo pertencente a qualquer marca, e que sempre é alvo de pesquisas é a cor. 
A cor é geralmente proposta, tendo a percepção como parâmetro, ou seja, analisando a 
emoção provocada nas pessoas. Foram assim identificadas as cores e seus comprimentos de 
onda, de tal forma permitindo a comparação entre estes comprimentos de onda presentes nas 
marcas analisadas, para finalmente obter os resultados e organizá-los quanto ao número de 
Impacto de Visibilidade. Diante das colocações, este estudo considerou uma abordagem 
diferente como linha mestra, pois adotou o ranking das marcas e os atributos Físicos da cor e 
sua possível influência no sucesso de uma marca. Foi possível observar a influência da 
qualidade de percepção visual na percepção de uma marca de sucesso. Como resultado foi 
encontrado o Impacto de Visibilidade – IVde, ou seja, o quanto o comprimento de onda é capaz 
de influenciar a percepção de uma determinada marca, bem como a quantidade de cor 
presente na marca. Sendo assim, é de extrema importância, ao realizar a construção de uma 
marca, levar em consideração o apelo presente na cor, a forma e sobretudo fundamentos da 
física como o comprimento de onda, pois este podem aumentar as chances de obtenção do 
sucesso. 


