
Seja Autêntico ou 
Ficará para Trás

Seu guia para escolher o conteúdo  
certo para qualquer projeto

1181946862, Brianna R / 500px
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79% 

33% 79% 

44% 

das pessoas dizem que as marcas 
precisam fazer um trabalho melhor 

na captura do verdadeiro estilo  
de vida e cultura das pessoas

das pessoas consideram que seu 
ambiente de trabalho é o local  

onde se sentem mais 
discriminados 

das pessoas esperam que as 
empresas estejam consistentemente 

comprometidas com a inclusão 
e a diversidade na publicidade

das pessoas não sentem que 
a publicidade faz um bom 
trabalho representando 

quem elas são*

Consumidores estão prestando atenção, 
e eles não têm medo de dizer o que estão 
pensando.

Crie confiança com o seu público 
usando conteúdo visual inclusivo
Nossa pesquisa do Visual GPS mostra que os esforços para mostrar representações reais na publicidade e nas 

comunicações visuais estão longe de ser perfeitas. A discriminação é um problema que continua acontecendo, com 

mais de 62% dos participantes disseram que já foram discriminados de alguma forma, e infelizmente, as marcas estão 

falhando em remediar esta situação. 

Faça parte da solução! Conheça as diretrizes nas páginas a seguir e comece a acabar com os estereótipos, 

combater a discriminação e obter uma representação correta.

*Base: Discriminação por qualquer motivo.
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Retrate histórias autênticas 
sobre diversas etnia

  Insights visuais. Seja autêntico e evite 

simbolismos, em vez disso, mostre uma verdadeira 

interseccionalidade de experiências e perspectivas 

do seu público alvo. 

Procurando imagens? Encontre elas aqui. 

Você precisa de um pouco de inspiração?  

Dê uma olhada nesses artigos:

Como a discriminação está impulsionando a inclusão

Nosotros: Reivindicando histórias de latinos

63% 

na Europa dizem que a discriminação 
acontece por causa de sua 

nacionalidade ou país de origem

dizem que a discriminação acontece 
por causa de cor de pele

na América 
do Norte

x

na América 
do Sul

Aqui está o que a pesquisa mostra*

1155878979, Doreen Maglasang / EyeEm

1067844380, Lyubov Ivanova

1053597144, Thomas Barwick

*Base: Discriminação baseada em etnia.

57% 

56% 
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Mostre sensibilidade para  
todos os tipos de corpos

  Insights visuais. Crie maiores conexões com o seu 

público, indo além das representações normativas 

e tradicionais de tipos e habilidades corporais. 

Procurando imagens? Encontre mais aqui. 

Você precisa de um pouco de inspiração?  

Dê uma olhada nesses artigos:

Todos corpos são bons corpos 

Positividade de pele

Mais do que capaz: Desafiando os estereótipos de deficiência

das mulheres citaram discriminação 
por terem curvas

dos homens citaram discriminação  
por serem muito magros

foram discriminadas por terem  
um tipo de corpo mais pesado

Aqui está o que a pesquisa mostra*

872364234, Hollie Fernando

1065407744, supersizer

1011229156, Rockie Nolan / 
Refinery29 for Getty Images

*Base: Discriminação 
contra forma de corpo, 
tamanho ou tipo.

53% 

28% 

21% 
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Represente idade de uma  
maneira autêntica

  Insights visuais. Seja inclusivo com consumidores acima 

de 50 anos ao mostrar representações reais de pessoas 

mais velhas vivendo de maneira completa e significante.

Procurando imagens?  Encontre mais aqui. 

Você precisa de um pouco de inspiração?  

Dê uma olhada nesses artigos:

A evolução do bem-estar dos idosos 

Envelhecer: A próxima conversa sobre inclusão

se sentiram discriminados por serem 
mais velhos ou muito novos

que se sentiram discriminados foi 
devido à idade

Aqui está o que a pesquisa mostra*

1163568307, Thomas Barwick

990062188, Yoshiyoshi Hirokawa

1168194702, Thomas Barwick

40% 

das pessoas 
acima de 50 anos 

dos Millennials 

*Base: Discriminados por causa de idade.

76% 
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Se distancie dos  
estereótipos visuais  
baseados em gênero

  Insights visuais. Enraizados nas culturas do 

mundo todo, os estereótipos sobre gênero são mais 

prejudiciais do que nunca. Neutralize isso incluindo 

recursos visuais autênticos que vão contra os clichês 

de gênero e representam a realidade. 

Procurando imagens?  Encontre mais aqui. 

Você precisa de um pouco de inspiração?  

Dê uma olhada nesses artigos:

Reimaginando as representações de mulheres

Reimaginando as famílias LGBTQ+

Reimaginando a geração Z

Aqui está o que a pesquisa mostra*

disseram que foram discriminados 
baseados em sua inteligência

disseram que foram discriminados 
devido a percepção emocional

54% 28% 
das mulheres

x

dos homens

63% x

das mulheres dos homens

959494670, Delmaine Donson

1160661999, Willie B. Thomas

1199508003, Poppy Marriott
*Base: Discriminados 
por causa de gênero.

57% 
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Gostaria de aprender mais sobre como  
você pode contar melhores narrativas 
visuais com nossos últimos insights visuais?

Entre em contato com nossos profissionais 
de vendas ou explore o relatório completo 
no VisualGPS.com. 


