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Sobre tendências 
de cor para interior
A nossa casa é o nosso porto de abrigo. É um lugar onde 
queremos sentir-nos bem. As cores que escolhemos para nos 
rodear têm um papel importante no nosso bem-estar.

Frequentemente ouvimos que as cores das décadas anteriores 
estão de volta à moda. Na verdade, as tendências de cores 
são um ciclo repetitivo de preferências. Além disso, factores 
externos também afetam a maneira como essas preferências 
de cores se movem para certas áreas de nuances e 
tonalidades. A cor, realmente, é psicologia.

Isso significa que as nossas preferências de cores mudam com 
o tempo. A própria definição da palavra preferência significa 
se gostamos de amarelo, vermelho, azul ou verde ou se a cor  
é clara, escura, neutra ou cromática. O estudo das tendências 
de cores consiste em compreender como o nosso uso de cores 
muda com o tempo.

TENDÊNCIAS DE COR PARA INTERIOR 2023+ é um relatório NCS 
único sobre a nossa preferência de cores para os anos 
seguintes. É desenvolvido por especialistas em cores  
de renome internacional e a seleção de cores é relevante  
para qualquer mercado e país.

As tendências de cores de hoje são fáceis de abraçar  
e bem-vindas nas nossas casas.



Cocooning

As cores amarelo-avermelhadas de baixa 
cromática mimam-nos. NCS S 1020-Y60R é 
a tonalidade perfeita com influências de 
amarelo quente e nuances mais pálidas. 
A cor mais clara NCS S 0510-Y60R torna o 
nosso espaço quente e leve. Sentimo-nos 
inspirados e otimistas, confortados na 
nossa vida quotidiana.

Dica

As Cores

Recomendamos o uso das restantes cores da paleta como 
complemento às cores da tonalidade -Y60R, para apontamentos 
em têxteis ou móveis por exemplo. A madeira é essencial e 
contribui para nutrir a proximidade com a natureza e os nossos 
sentimentos. NCS S 1060-Y90R é um acento importante. Este coral 
avermelhado dá energia ao nosso design.

NCS S 1510-R20B

NCS S 2502-Y20R NCS S 1020-Y60R

NCS S 3030-Y40R

NCS S 0510-Y60R

NCS S 1060-Y90R

Este é o espaço onde queremos estar. Cocooning é uma paleta de cores 
quentes e calmas para ambientes que nos convidam a relaxar e a sentir  
como a energia retorna às nossas mentes. As cores apresentam  
uma cromática baixa e situam-se na zona dos amarelos e vermelhos 
complementados por um vermelho levemente azulado. 
Use as cores mais claras e quentes nas superfícies de maior dimensão  
para uma abordagem sensorial aos projetos de design.
Nesta tendência, os pormenores são realçados com uma centelha de vermelho 
para dinamizar o design. O Castanho também ganha destaque em 2023, 
em apontamentos de mobiliário ou outras peças decorativas, contribuindo 
significativamente para uma sensação de equilíbrio e contraste.

Um espaço acolhedor e confortável.

Esta é uma brochura digital, portanto a precisão das cores não pode ser garantida. 
Para obter uma referência visual precisa das cores, consulte o catálogo NCS Index 2050.



PassagesCores da nossa natureza.

As cores-chave são as terrestres; 
NCS S 2020-Y10R e NCS S 5030-Y. 
NCS S 2020-Y10R é um belo e harmonioso 
recordar de uma caminhada por um 
campo de trigo, ou uma paisagem  
de areia. NCS S 5030-Y é igualmente  
bonito e harmonioso, mas que nos  
remete mais para a terra e o solo.  
É um tom escuro no espectro  
do amarelo que é quente e relaxante.

As cores principais não devem ser usadas sozinhas, precisamos 
ter o vermelho e o azul de preferência juntos, e porque não  
o laranja também para apontamentos. O azul esverdeado 
escuro é perfeito como cor secundária, para um sofá ou similar.  
É o rochedo que nos dá segurança. 

NCS S 2020-Y10R

NCS S 6502-B50G NCS S 4050-Y90R

NCS S 5030-Y

NCS S 5020-B

NCS S 2570-Y30R

Este espaço é de mudança, onde sentimos que as coisas 
estão a acontecer. Passages é uma paleta de cores terra 
sustentáveis, em contraste com vermelho escuro, azul e laranja 
- um belo contraste de cores da nossa natureza; do solo  
e do céu. Um azul escuro cromático e um vermelho profundo 
e verdadeiro são opostos - mas ao mesmo tempo, eles 
pertencem um ao outro. Este equilíbrio de azul e vermelho  
em conjunto com cores mais neutras e naturais dá-nos aquele 
ânimo de mudança.
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Esta é uma brochura digital, portanto a precisão das cores não pode ser garantida. 
Para obter uma referência visual precisa das cores, consulte o catálogo NCS Index 2050.



Re-GenesisA beleza do contraste.

Desafie os conceitos antigos e conservadores - dê as boas-
vindas à beleza do contraste. Aqui, podemos misturar mobília 
vintage com supermoderna. A combinação de cores claras  
e escuras contrastantes evidencia ainda mais essa sensação 
de design eclético. O contraste consiste no amarelo claro, 
verde e vermelho com um poderoso roxo e uma nova cor 
standard NCS, -B50G escura. O azul esverdeado proporciona 
calma e equilíbrio nesta paleta de contrastes.

NCS S 4040-B20G – o azul petróleo  
é a chave desta paleta e dá-nos uma 
sensação de novidade e elegância.  
É um azul esverdeado mais escuro que 
parece uma cor nova e diferente.  
Deve ser usado em combinação com  
um dos tons mais claros. NCS S 0520-G90Y 
é um amarelo esverdeado muito claro. 

Verifica-se uma transição dos 
tradicionais amarelos avermelhados 
para abraçar a nova tonalidade -G90Y 
cuja popularidade está a crescer.

Contrastar cores escuras e claras dá uma sensação de luxo, 
neste caso um novo tipo de luxo. O roxo escuro é uma cor 
muito poderosa que deve ser usada em conjunto com as cores 
claras. O azul esverdeado escuro deve ser usado numa grande 
variedade de apontamentos do espaço.

NCS S 1505-G

NCS S 8505-B50G NCS S 0520-G90Y

NCS S 1005-Y70R

NCS S 6030-R50B

NCS S 4040-B20G
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Esta é uma brochura digital, portanto a precisão das cores não pode ser garantida. 
Para obter uma referência visual precisa das cores, consulte o catálogo NCS Index 2050.



KidultzCores alegres com sabor 
a mundo virtual.

Esta tendência é a indicação que as cores estão de volta, 
sendo importantes nos nossos espaços. Ambientes neutros 
e brancos começam a desaparecer, uma vez que eles não 
nos transmitiam sentimento. Atentos às tendências actuais, 
temos um pé no mundo digital e um pé no mundo físico. 
Descubra centelhas de rosa, verde menta num mundo que 
junta azul ultramarino e/ou laranja com uma sensação  
de ambiente virtual.

NCS S 4550-R70B é uma cor chave nesta 
paleta. Esta cor específica foi eleita como 
cor tendência de forma independente em 
muitos locais diferentes do mundo.  
É uma cor azul avermelhado importante - 
escura e poderosa na sua expressão.  
A tonalidade -R70B é normalmente muito 
apreciada. 

NCS S 1060-Y50R é um laranja forte 
com conotações ao mundo digital. 
Normalmente, não tem sido comum usar 
esta cor em superfícies maiores, como 
paredes. No entanto, isso agora mudou. 
Apreciamos esta cor forte  
e queremos utilizá-la nos nossos espaços, 
preferencialmente em combinação com 
outras cores cromáticas.

Esta tendência apresenta combinações de cor inesperadas. 
Gen Z, a geração que está agora a tornar-se adulta, aprecia 
estas cores por serem audazes, alegres, pouco convencionais e 
transmitirem a sensação de um mundo feliz!

NCS S 0530-R80B

NCS S 2502-R50B NCS S 1060-Y50R

NCS S 1070-R20B

NCS S 4550-R70B

NCS S 0520-G30Y
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Esta é uma brochura digital, portanto a precisão das cores não pode ser garantida. 
Para obter uma referência visual precisa das cores, consulte o catálogo NCS Index 2050.



A cor é uma característica decisiva, sendo ou não 
o design bem-sucedido. Para tomar a decisão 
correta, precisamos entender as cores com as quais 
estamos a trabalhar.

NCS - Natural Colour System®© é usado globalmente 
para comunicação de cores e é cientificamente 
baseado em como percebemos as cores 
visualmente. Qualquer cor de superfície pode ser 
descrita com uma Notação NCS.
Isso tornou o Sistema NCS num padrão global  
para a definição, garantia de qualidade  
e comunicação de cor. 

Tendo o Sistema NCS como nosso núcleo, 
oferecemos produtos e serviços que fornecem 
suporte para educar, projectar, visualizar, produzir, 
analisar e vender cores.

Hoje, o NCS é usado como uma linguagem de cores 
multi-industrial e tem presença internacional  
em mais de 80 países.

NCS Colour &  
Natural Colour 
System®


