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Interno Creative 
Insights da 

nossa equipe 
de especialistas 
criativos visuais

+
Dados de  

pesquisa do  
gettyimages.com.br 

 e istock.com.br

Externo Pesquisa  
de mercado personalizada 

feita pela YouGov

Desenvolvido pensando nos obstáculos que os criativos 
encontram diariamente, o Visual GPS navega no 
mundo visual para mostrar o que é importante para os 
consumidores de hoje, qual conteúdo oferece o melhor 
engajamento, e por fim, o que os faz tomar decisões.  
Com base em nossos 25 anos de experiência em 
tendências visuais, fechamos uma parceria com a empresa 
de pesquisa de mercado YouGov, para entender detalhes 
quantitativos e reforçar a pesquisa e relatórios da nossa 
equipe do Creative Insights. É uma maneira mais inteligente 
de pensar e selecionar conteúdo visual para te ajudar a se 
conectar com a sua audiência e como isso irá melhorar a 
sua narrativa visual.

NÃO É APENAS OUTRO RELATÓRIO DE TENDÊNCIAS —
NOSSA ABORDAGEM AMPLA
Vá em frente. Pesquise por Relatório de Tendências 
Visuais. A internet está repleta desses relatórios.  
Na realidade, a Getty Images foi uma das primeiras a criar 
um. Então o que torna o Visual GPS diferente? A nossa 
abordagem ampla:

INSIGHTS E ANÁLISE VISUAL DOS MELHORES  
DA INDÚSTRIA
Como líder do setor nos últimos 25 anos, a Getty Images 
é a principal fonte de insights visuais, fotojornalismo 
premiado e narrativas visuais criativas.  Através de uma 
combinação de entrevistas, observações e análises 
visuais, nosso time do Creative Insights — constituído de 
artistas, curadores, arquivistas, futuristas, diretores de 
arte e especialistas visuais — oferece uma visão global de 
comunicação visual de todos os setores da indústria e da 
mídia, além de uma perspectiva única de como o conteúdo 
visual é criado, exibido e consumido.

DADOS DE PESQUISA E VENDAS DO  
GETTYIMAGES.COM
Nossos dados proprietários de mais de 1 bilhão de 
pesquisas anuais, oferece números reais por trás do tipo  
de conteúdo visual sendo pesquisado e comprado, 
verificando de forma métrica o que os nossos clientes 
globais acreditam ser eficazes.

BASEADO NA PESQUISA QUANTITATIVA DE 
MERCADO FEITA PELA YOUGOV
Examinando mais de 10.000 consumidores e profissionais 
em 13 idiomas entre 26 países — o maior estudo do tipo 
até o momento — confirmamos as nossas conclusões 
internas, adicionando um contexto baseado em dados 
sobre o que é importante no mercado e o que influencia  
o comportamento, decisões e experiências das pessoas.

 Apresentando

http://www.visualgps.com
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O resultado:  
Forças
O que encontramos foram vários fatores, incluindo atitudes 
e comportamentos que informam e impactam quem toma 
decisões. Nós chamamos isso de Forças. Descobrimos que 
elas são uma influência poderosa na maneira que as pessoas 
se comportam. Essas Forças são monitoradas com o passar 
do tempo e estão direcionando conceitos por trás das 
tendências visuais atuais e futuras. E mesmo que toda Força 
não se aplique para o seu público específico, é importante 
entender alguns pontos: 

1.  Essas Forças pode — por um tempo determinado — 
aumentar ou diminuir a intensidade dependendo de 
quem você é e onde você está no mundo 

2.  Cada Força tem um efeito correspondente às outras

3.  Forças adicionais surgirão com o passar do tempo, 
possivelmente substituindo essas relatadas hoje

Cada seção desse relatório irá te ajudar a entender melhor 
o que define cada uma das quatro Forças iniciais, com o 
que as pessoas se importam, como elas se comportam, e 
por que isso é importante para a sua próxima campanha. 
Depois, daremos um passo adiante, explorando como a 
Força está sendo expressada e compartilharemos exemplos 
de como as equipes de criação por trás da Getty Images e 
da iStock usaram esse conhecimento para criar conteúdo.

As quatro Forças principais que esse relatório irá 
apresentar são:

BEM-ESTAR SUSTENTABILIDADETECNOLOGIA AUTENTICIDADE

1069506404, Miora Rajaonary

511153419, Thomas Barwick

1188089589, Margo Kukhar

1183384906, FG Trade

http://www.visualgps.com
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1190822834, Willie B. Thomas

O que define  
o Bem-Estar?
Bem-estar pode ter significados diferentes para  
cada um. Mas já que estamos falando sobre conteúdo 
visual, você deve estar pensando de uma maneira mais 
tradicional — saúde física. 

Mas o bem-estar não se trata apenas de imagem corporal 
— e sim sobre o estado emocional, mental, espiritual, 
família e relacionamentos. É estar atento e em sincronia 
com nós mesmos, estar mais presente e consciente, 
querendo alinhar estilos de vida e a busca de lazer de 
forma adequada. 

O QUE A NOSSA PESQUISA DE MERCADO DIZ SOBRE 
O QUE AS PESSOAS SE PREOCUPAM
Com a expansão do setor de saúde e fitness, e o aumento 
da conscientização e prática holística de saúde, não é 
surpresa alguma que o bem-estar seja uma das maiores 
Forças em nosso primeiro estudo. Na realidade, a 
característica número um que as pessoas querem em  
suas vidas é saúde e bem-estar próprio, além de familiares 
e amigos. E mesmo que as vezes isso seja uma fonte de 
agravação, ela é uma das características mais importantes 
das pessoas globalmente.

Bem-estar está relacionado a 
satisfação de todos os aspectos 
da sua vida, te conectando de 
forma significante aos seus amigos 
e familiares, sua voz interior, seu 
corpo físico, enquanto ainda aborda 
a sua saúde mental e espiritual. 
Cabe as marcas mostrar uma visão 
360º de uma vida bem vivida. 

Equipe Creative Insights da Getty Images

1136559045, Nick David

640969465, Maskot 820782686, beastfromeast

http://www.visualgps.com
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Como o bem-estar  
é representado 
visualmente
O seguinte exemplo é apenas uma das expressões 
que descobrimos ao representar os lados emocionais, 
relacionais e espirituais do bem-estar que os consumidores 
mais se identificam —  interpretados pelos nossos 
especialistas visuais. Veja e aprenda mais e como se 
conectar com o seu público no VisualGPS.com. 

UNIÃO E CELEBRAÇÃO
Nada melhora a saúde emocional mais do que  
celebrar com as pessoas que amamos. Além disso, há 
um aumento no desejo de celebrar o lado bom da vida. 
Isso acontece provavelmente tanto pelo desejo de 
felicidade pessoal e pela necessidade de se livrar do 
estresse e ritmo da vida, além das discórdias políticas e 
socioeconômicas que nos cercam.

 Insights visuais. Nós sabemos que a alegria de estar 
com seus amigos e pessoas queridas é difícil de visualizar. 
E isso é ainda pior se for algo forçado por uma câmera. 
Para criar sentimentos autênticos de união e celebração, 
nós reunimos amigos e pessoas queridas de verdade para 
mostrar emoções genuínas.

Veja como nós interpretamos visualmente essa expressão: 
Galeria de celebração e união

1190822834, Willie B. Thomas

1077393794, Thomas Barwick

1097288782, 
Yoshiyoshi Hirokawa

958192686, Lisitsa1062487424,  Lauren Mulligan

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com/sets/YgKd532dnk-rdSASX7QXJw/Celebration-&-Togetherness#license
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TECNOLOGIA

O que define a 
Tecnologia? 
A tecnologia nos cerca e está constantemente 
evoluindo, tornando um conceito difícil de manter 
atualizado. No modo físico, isso pode variar desde  
o aplicativo móvel mais atual até veículos elétricos.  
Mas não são dispositivos que necessariamente incitam 
decisões — são os relacionamentos das pessoas com a 
tecnologia e a maneira pela qual elas escolhem interagir 
com ela que determinam o que conecta.

O QUE A NOSSA PESQUISA DE MERCADO DIZ SOBRE 
O QUE AS PESSOAS SE PREOCUPAM
Com um aumento de ritmo de vida, as pessoas querem 
mais eficiência e por isso procuram a tecnologia para 
ajudá-las — permitindo que nós conseguimos planejar 
melhor, fazer mais, escolher melhor, gravar tudo  
e compartilhar como desejarmos. Ao mesmo tempo, 
existe o medo de que a privacidade esteja em risco e a 
preocupação de se perder em nossas telas em detrimento 
de nossos relacionamentos. O objetivo para muitos  
é encontrar o equilíbrio e a habilidade de registrar, se 
desligar, e até ostentar quando quiser. Ter mais tecnologia 
é inevitável, mas as pessoas ainda querem o poder de 
acessar o relevante e ignorar o irrelevante.

De todas as forças motrizes na 
vida das pessoas hoje em dia, a 
tecnologia é sem dúvida uma das 
que cria a maior quantidade de 
tensão dinâmica. 

Equipe Creative Insights da Getty Images

1147367914, AdolescentContent/Nhi Nguyen

1148177843, d3sign

1147602174, Adolescent 
Content /Caroline Japal

938464868, SolStock

http://www.visualgps.com
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Como a tecnologia  
é representada 
visualmente
O exemplo a seguir é apenas uma das expressões que 
descobrimos, representando a promessa e as preocupações 
da tecnologia com a qual as pessoas mais se identificam 
— interpretadas pelos nossos especialistas visuais. Veja e 
aprenda mais e como se conectar com o seu público no 
VisualGPS.com. 

ISSO, SENTE PERTO DA TELA
Estamos grudados em nossos telefones e eles estão 
onipresentes entre todo conteúdo visual. A selfie pode ser 
chamada de clichê, mas também é um comportamento 
social visto no dia a dia. É importante reconhecer isso 
nas imagens, vídeos e ilustrações que você selecionar. 
Descobrimos que existem várias abordagens quando se 
trata de visualizar tecnologia. Dê uma olhada nesses Painéis 
para ver nossa interpretação:

1.  Mostre a tecnologia como o centro da ação  
Galeria de tecnologia no centro das nossas vidas

2.  Mostre como a tecnologia uniu as pessoas 
Galeria de tecnologia aproximando as pessoas

3.  Use ilustrações gráficas que representam as conexões 
oferecidas pela tecnologia 
Galeria de tecnologia e conexão

TECNOLOGIA

523029891, Sally Anscombe

1151287462, frimages

1189923191, Jasmin Merdan

870065380, VANDAL Photography1139632805, Hello World

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com.mx/sets/slZPzdQZlkuqQtQIILmDAg/Technology-at-the-center-of-our-lives#license
https://www.gettyimages.com/sets/E4RJig4yKEKnC7ejcv53Og/Technology-Bringing-People-Together#license
https://www.gettyimages.com/sets/slZPzdQZlkuqQtQIILmDAg/Technology-at-the-center-of-our-lives#license
https://www.gettyimages.com/sets/CQjati66pUa9qUS2VCgxyg/Technology-&-Connection#license
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SUSTENTABILIDADE

O que define a 
Sustentabilidade?
Definida pela ONU há mais de 30 anos, sustentabilidade é 
“atender as necessidades do presente sem comprometer a 
habilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias 
necessidades”, e garantir que os habitantes da Terra 
tenham o que precisam para sobreviver e prosperar. Desde 
a redução de emissão de carbono, reusar e recilcar, até 
apreciar e proteger as belezas da natureza — e garantir que 
as nossas crianças estejam preparadas para fazer o mesmo 
— tudo isso se tornou mais importante do que nunca. 

O QUE A PESQUISA DE MERCADO DIZ SOBRE O QUE 
AS PESSOAS SE PREOCUPAM
Agora muito mais proeminente, a sustentabilidade 
é uma Força universal entre gerações, gêneros e 
regiões — enquanto muitos pensam que as gerações 
mais jovens são mais conscientes sobre o ambiente, 
isso não é um fator consistente entre a variedade de 
medidas inclusas nessa pesquisa. 

COMO AS PESSOAS SE COMPORTAM
Quando olhamos para o que as pessoas acreditam vs. como 
elas se comportam, notamos que existe uma desconexão 
quando os problemas sobre sustentabilidade colidem com 
coisas que dão enorme prazer e ajudam a melhorar o bem-
estar. Como vemos nos resultados, a emissão de carbono 
não é mais controlada porque causa um impacto direto na 
felicidade pessoal.

...agora é vergonhoso, tanto 
como consumidor, como 
empresa, se você não mostrar o 
que está fazendo para ajudar a 
melhorar a crise climática.

Equipe Creative Insights da Getty Images

1200731559, Thomas Barwick

92509693, Natsuo Ikegami

1185970859, Thomas Barwick1188388959, FG Trade

http://www.visualgps.com
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Como a 
sustentabilidade 
é representada 
visualmente
O seguinte exemplo representa a maneira que 
sustentabilidade e problemas ambientais estão 
evoluindo — interpretados pelos nossos especialistas 
visuais. Veja e aprenda mais e como se conectar com o 
seu público no VisualGPS.com. 

DEIXE EU TE MOSTRAR POR QUE É IMPORTANTE
Dados são uma coisa (e as estatísticas são fortes em relação 
aos problemas ambientais), mas não podemos mudar o 
que não conseguimos ver e precisamos ver os impactos 
ambientais que o nosso comportamento está causando no 
mundo. Conteúdo visual que mostra o efeito de plástico de 
uso único no oceano iniciou uma campanha mundial contra 
o uso de plástico.

AGORA EXISTEM OUTROS TRÊS PROBLEMAS:
1. Plástico de uso único

A indústria de garrafas de água reusáveis está crescendo. 
Muitas marcas tradicionais aparecem em todos os lugares e 
o mercado de luxo está agora entrando nesse mesmo ritmo. 

2. Copos de café para viagem

A maioria das redes de fast food e cafeterias se reuniram 
com designers para desenvolver copos  
completamente compostáveis.

3. Canudos de plástico 

Algumas cidades dos EUA baniram 
o uso de canudos de plástico. 
Pesquisas por canudos reusáveis 
de metal aumentaram em 205% 
entre março e agosto no Etsy.com.

 Insights visuais. Assim como sacolas de plástico, 
cápsulas de café, e escovas de dente, os materiais que 
usamos para fazer nossos produtos estão se tornando 
o foco principal, e temos mais produtos sendo lançados 
em 2020. Nossos dados de pesquisa viram um grande 
aumento em interesse por copos reusáveis de café, 
canudos, garrafas de água, etc. Isso levou a necessidade 
de repensar como o estilo de vida das empresas. 
Frequentemente, garrafas, copos, canudos são pequenos 
elementos em uma grande cena, mas é importante 
repensar no que está na imagem ou vídeo e se eles se 
encaixam nos padrões de sustentabilidade.

Veja como nós interpretamos visualmente essa expressão: 
Galeria de sustentabilidade cotidiana

Galeria de sustentabilidade nos negócios

SUSTENTABILIDADE

692976308, Thomas Barwick1175986555, Ponomariova_Maria

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com/sets/FkoCX0XxlEaEufD3pa9-FA/Sustainability-in-Everyday-Life#license
https://www.gettyimages.com/sets/I_dAFOAT7kGZU8ATwq9G9g/Sustainability-in-Business#license
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AUTENTICIDADE

O que define a 
Autenticidade? 
Autenticidade é um tema muito debatido na mídia, 
nas artes, e cada vez mais no mundo dos negócios. 
Mas seria errado de chamá-la de tendência — ela é 
uma narrativa contínua sobre a aceitação de nossas 
diferenças, empatia pelas outras pessoas e como as 
mesmas experienciam o mundo, e a habilidade de 
nos trazer completamente para tudo que fazemos, 
pessoalmente e profissionalmente.

O QUE A NOSSA PESQUISA DE MERCADO DIZ SOBRE 
O QUE AS PESSOAS SE PREOCUPAM
Existem dois caminhos — as vezes paralelos e as vezes 
cruzados — que a autenticidade leva: um é pessoal 
(ser verdadeiro com si próprio) e o outro é baseado no 
mercado (verdade em publicidade; prova de inclusão). 
Ambos caminhos são baseados em transparência, 
autenticidade e se posicionar por aquilo que você 
acredita, além de tolerância. 

Nosso acesso inigualável está 
mudando o cenário visual. Contra o 
cenário de fake news e manipulação 
de imagem, existe uma expectativa 
que conteúdo visual é representado 
por pessoas de verdade e pelo 
mundo ao nosso redor. Isso está 
causando um impacto profundo nas 
expectativas de consumidores sobre 
como as marcas estão contando 
suas histórias. Consumidores 
estão punindo marcas que não são 
transparentes, honestas e reais. 
Para estabelecer confiança de 
marca através de uma narrativa 
visual, credibilidade e autenticidade 
são extremamente importantes.

Equipe Creative Insights da Getty Images

1149312294, Nick David1157813888, Sophie Mayanne

http://www.visualgps.com
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Como a autenticidade 
é representada 
visualmente
O seguinte exemplo é apenas uma das expressões que 
representa o que a autenticidade significa para as pessoas 
e sobre o que elas são apaixonadas quando se trata de 
identidade —  interpretados pelos nossos especialistas 
visuais. Veja e aprenda mais e como se conectar com o  
seu público no VisualGPS.com. 

DEMANDA DE TRANSPARÊNCIA DAS MARCAS 
As pessoas não aceitam mais informações como forma 
de evidência. E isso é particularmente mais real se uma 
marca toma uma posição, apoia uma causa, promete 
sustentabilidade, etc. Para satisfazer a demanda por 
transparência, marcas agora colocam as pessoas nos 
bastidores e oferecem uma visão 360º dos seus negócios.

A conclusão é que as pessoas esperam que as marcas 
os permitam ver tudo para revelar as verdades por trás 
da origem de seus materiais, processos de fabricação, 
iniciativas de marketing e práticas pessoais. 

 Insights visuais. Nós vimos uma época onde empresas 
usavam janelas de vidro para mostrar transparência. Nem 
todas as empresas estão em escritórios corporativos, 
então estamos focando em indústrias locais, pequenas 
empresas, e equipes de sucesso para visualizar o trabalho 
como ele é.

Veja como nós interpretamos visualmente essa expressão: 
Galeria de negócios e transparência

74% querem saber como 
os seus produtos 
foram produzidos

AUTENTICIDADE

976997158, Thomas Barwick

819382984, Trevor Williams

1146164087, Maskot

976997068, Thomas Barwick

http://www.visualgps.com
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https://www.gettyimages.com/sets/yhmFXhN-M0GHDH8Nssbs0A/Business-&-Transparency#license

