
 
 

PRESS RELEASE 
 

Apresentamos PANTONE® 17-3938 Very Peri: a Cor do Ano Pantone 2022 
 
Uma Cor Pantone Nova Com Presença Corajosa e Estimulante que Impulsiona a 
Criatividade e Expressão Pessoal  
 
CARLSTADT, NJ - 9 de dezembro de 2021 - Pantone, autoridade global em 
cores e provedora de padrões de linguagem de cores profissionais e soluções 
digitais para a comunidade de design, apresentou hoje como a seleção da Cor 
do Ano Pantone para 2022, uma tonalidade azul totalmente nova, PANTONE 
17-3938 Very Peri, um azul floral dinâmico com um subtom vermelho violeta 
vivificante. Combinando a lealdade e a constância do azul com a energia e a 
emoção do vermelho, este é o mais alegre e mais quente de todos os tons de 
azul, um blend novo e poderoso. 
 
Estamos vivendo tempos de transformação. À medida que saímos de um 
período de intenso isolamento, nossas noções e padrões estão mudando. 
Exibindo uma confiança despreocupada e uma curiosidade ousada que anima 
nosso espírito criativo, o curioso e intrigante PANTONE 17-3938 Very Peri nos 
ajuda a abraçar esta paisagem alterada de possibilidades, abrindo-nos para 
uma nova visão enquanto reescrevemos nossas vidas. Reacendendo a 
valorização das qualidades que o azul representa, complementadas por uma 
nova perspectiva que ressoa hoje, PANTONE 17-3938 Very Peri coloca o 
futuro à frente, sob uma nova luz. 
 
“À medida que avançamos para um mundo de mudanças sem precedentes, a 
escolha de PANTONE 17-3938 Very Peri traz uma nova perspectiva e 
percepção da família da cor azul, tão confiável e amada,” diz Leatrice Eiseman, 
Diretora Executiva, Pantone Color Institute. “Abrangendo as qualidades dos 
azuis, mas ao mesmo tempo possuindo um subtom vermelho-violeta, 
PANTONE 17-3938 Very Peri tem uma atitude alegre e positiva e uma 
presença dinâmica que encoraja a criatividade sem precedentes e a expressão 
imaginativa.” 
 
“A Cor do Ano Pantone reflete o que está acontecendo em nossa cultura 
global, expressando o que as pessoas estão procurando através daquela cor e 
o que podem esperar em resposta às suas expectativas”, acrescentou Laurie 
Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute 
 



“A criação de uma nova cor aconteceu pela primeira vez na história do nosso 
programa educacional anual, a Cor do Ano Pantone e reflete a inovação e 
transformação globais que estão ocorrendo. Enquanto a sociedade continua a 
reconhecer a cor como uma forma intensa de comunicação e como uma forma 
de expressar e afetar ideias e emoções, de se envolver e se conectar, a 
complexidade deste novo tom de azul com notas vermelho-violeta aponta para 
as possibilidades expansivas que estão diante de nós.” 
 

Very Peri em Vestuário e Acessórios de Moda 
PANTONE 17-3938 Very Peri, uma tonalidade azul calorosa e amigável com 
uma atitude confiante, despreocupada e alegre, encoraja a expressão e 
experimentação desinibidas. Exibindo uma presença dinâmica, Very Peri é um 
tom de azul entusiástico cuja aura caprichosa cria harmonias de cores 
imprevisíveis e combinações de cores espontâneas. Com um sentimento 
futurista, o PANTONE 17-3938 Very Peri assume aparências distintas através 
da aplicação em diferentes matérias-primas, acabamentos e texturas, seja em 
metais cintilantes, brilhantes e faiscantes, de alta tecnologia, seja em visuais 
artesanais e fibras naturais. 
 

Very Peri em Beleza e Cabelo 
Estimulando a expressão pessoal e uma imaginação ousada, PANTONE 17-
3938 Very Peri é uma cor de expectativa inovadora para maquiagem de olhos, 
esmalte de unhas e especialmente tinturas para os cabelos, numa variedade 
de acabamentos e aplicações, que podem ser brilhantes e glamorosos ou com 
efeitos foscos e empoeirados. 
 

Very Peri em Decoração e Design de Interiores 
Símbolo da nova modernidade, PANTONE 17-3938 Very Peri injeta uma 
sensação de frescor lúdico em interiores de casa, animando o espaço por meio 
de combinações de cores incomuns. Uma tonalidade versátil que anima nosso 
espírito criativo, PANTONE 17-3938 Very Peri é adequada para uma variedade 
de materiais, texturas e acabamentos diferentes, trazendo aquele toque de cor, 
seja através da pintura de uma parede, de móveis coloridos em posição de 
destaque ou peças de decoração pela casa, mas também pode estar numa 
estampa como um detalhe intrigante e atraente. 
 

Very Peri em Design de Embalagens e Multimídia 
Combinando os tons da lealdade e constância do azul com a energia e a 
excitação do vermelho, PANTONE 17-3938 Very Peri, transmite uma 
mensagem de credibilidade, bem como de criatividade. Quer apareça num 
reino digital de fantasia ou em materiais físicos, PANTONE 17-3938 Very Peri 
exala um qualidade calorosa e bem-humorada que rapidamente preenche os 
olhos, tornando-o um tom ideal para muitas aplicações em design gráfico e 
multimídia, bem como em embalagens. 
 

Design Criativo com Very Peri 
Very Peri combina tons versáteis numa série de quatro paletas de inspiração, 
disponíveis para designers incorporarem em seus designs por meio da 
plataforma digital de cores Pantone Connect. O Pantone Connect está 



disponível como um aplicativo móvel e na web, e como um aplicativo de 
extensão do Adobe® Creative Cloud® para tornar a captura, a curadoria e o 
design com Pantone Color, fáceis e acessíveis. A página Color of the Year em 
destaque abaixo contém todas as informações relevantes e mostra como usar 
o Very Peri em várias mídias de design físicas e digitais. Visite 
pantone.com/connect. 
 

COR DO ANO MICROSOFT X PANTONE 
Destacando o poder da cor no design digital, a Pantone fez parceria com a 
Microsoft para dar vida à Cor PANTONE do Ano 2022 em todos os seus 
programas de design, incluindo Powerpoint, Edge, papéis de parede do 
Windows e equipes. 
 

ARTECHOUSE X COR PANTONE DO ANO 
O primeiro destino de arte digital do país, é a ARTECHOUSE, empresa que 
cria exposições e instalações inovadoras e únicas nos Estados Unidos. O 
espaço único em Nova York, localizado numa fábrica com caldeiras de mais de 
100 anos no Chelsea Market, servirá como cenário do nosso anúncio digital 
oficial da Cor do Ano 2022 para a mídia e os influenciadores nas indústrias de 
design e criativas. Inspirados pelos efeitos otimistas e permanentes de 
PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating, Pantone 
colaborou com a ARTECHOUSE e sua equipe criativa para produzir um evento 
especial para a revelação da nova cor através de uma mídia social visualmente 
atraente. A ARTECHOUSE irá mergulhar ainda mais as pessoas nas cores por 
meio de uma experiência exclusiva de realidade aumentada, a ser lançada em 
2022. 
 

Sobre a Cor do Ano Pantone 
O processo de seleção da Cor do Ano requer decisões cuidadosas e muita 
análise de tendências. Para chegar à seleção de cada ano, os especialistas em 
cores da Pantone no Pantone Color Institute vasculham o mundo em busca de 
novas influências de cores. Isso pode incluir a indústria do entretenimento e 
filmes em produção, coleções de arte em viagem e novos artistas, moda, todas 
as áreas do design, destinos famosos de viagens, bem como novos estilos de 
vida, estilos de jogos e condições socioeconômicas. As influências também 
podem advir de novas tecnologias, materiais, texturas e efeitos que afetam a 
cor, plataformas de mídia social relevantes e até eventos esportivos futuros que 
capturam a atenção mundial. Durante 23 anos, a Cor do Ano da Pantone 
influenciou o desenvolvimento de produtos e as decisões de compra em vários 
setores, incluindo moda, decoração e design industrial, bem como embalagens 
de produtos e design gráfico. As seleções anteriores para a cor do ano 
incluem: 
 
● PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating (2021) 
● PANTONE 19-4052 Classic Blue (2020) 
● PANTONE 16-1546 Living Coral (2019) 
● PANTONE 18-3838 Ultra Violet (2018) 
● PANTONE 15-0343 Verdura (2017) 
● PANTONE 15-3919 Serenity e PANTONE 13-1520 Rose Quartz (2016) 



● PANTONE 18-1438 Marsala (2015) 
● PANTONE 18-3224 Radiant Orchid (2014) 
● PANTONE 17-5641 Emerald (2013) 
● PANTONE 17-1463 Tangerine Tango (2012) 
● PANTONE 18-2120 Honeysuckle (2011) 
● PANTONE 15-5519 Turquesa (2010) 
● PANTONE 14-0848 Mimosa (2009) 
● PANTONE 18-3943 Blue Iris (2008) 
● PANTONE 19-1557 Chili Pepper (2007) 
● PANTONE 13-1106 Sand Dollar (2006) 
● PANTONE 15-5217 Azul Turquesa (2005) 
● PANTONE 17-1456 Tigerlily (2004) 
● PANTONE 14-4811 Aqua Sky (2003) 
● PANTONE 19-1664 True Red (2002) 
● PANTONE 17-2031 Fuchsia Rose (2001) 
● PANTONE 15-4020 Cerulean (2000) 
 
Very Peri, a cor selecionada como nossa Cor do Ano Pantone 2022 será mais 
tarde adicionada ao Pantone Fashion, Home + Interiors Color System, o 
sistema de padrões de cores mais amplamente usado e reconhecido para 
moda, têxteis, casa e design de interiores. 
 
Para obter mais informações sobre a Cor do Ano Pantone para 2022, visite 
https://www.pantone.com/  
 

Sobre o Pantone Color Institute™ 
O Pantone Color Institute é a unidade de negócios da Pantone que destaca as 
principais cores sazonais das passarelas, seleciona a Cor do Ano Pantone, 
prevê tendências globais de cores e presta consultorias a empresas em 
assuntos relativos a cores para produtos e identidade visual da marca. Por 
meio de previsões de tendências sazonais, psicologia da cor e consultoria de 
cores, o Pantone Color Institute faz parceria com marcas globais para 
alavancar efetivamente o poder, a psicologia e a emoção das cores em sua 
estratégia de design. 
 

Sobre Pantone 
Pantone oferece a linguagem universal da cor que permite decisões críticas 
sobre as cores em todos os estágios do fluxo de trabalho para marcas e 
fabricantes. Mais de 10 milhões de designers e produtores em todo o mundo 
confiam nos produtos e serviços da Pantone para ajudar a definir, comunicar e 
controlar as cores da sua inspiração à sua realização - aproveitando a 
tecnologia avançada da X-Rite para obter consistência de cores em vários 
materiais e acabamentos para gráficos, moda e design de produto. Os padrões 
Pantone apresentam especificações de cores físicas e digitais e ferramentas de 
fluxo de trabalho. O Pantone Color Institute™ disponibiliza padrões de cores 
personalizados, identidade de marca e consultoria de cores de produtos, bem 
como previsão de tendências, incluindo Pantone Color of the Year, Relatórios 
de Tendências de Cores de desfiles de moda, psicologia das cores e muito 
mais. O Licenciamento Pantone B2B incorpora o Pantone Color System em 
diferentes produtos e serviços, permitindo que os licenciados se comuniquem e 



reproduzam os valores certificados Pantone e aumentem a eficiência para seus 
usuários. Pantone Lifestyle reúne a cor e o design em indústrias diversas como 
vestuário, casa e acessórios. 
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