
Seu guia para escolher o conteúdo certo para qualquer projeto

1254182237, coldsnowstorm

Sustentabilidade  
se mantém firme 
Descubra a importância de incluir imagens e vídeos 
ecológicos em sua estratégia visual durante essa crise. 



Getty Images Visual GPS

2

68% 

85% 

46% 50% 25% 

74% 

estão  
reciclando

 poluição 
do ar

estão parando de usar 
plásticos descartáveis

usam produtos 
ecológicos

usam fontes de energia  
renováveis   para energia doméstica  

qualidade 
da água 

Atualize sua estratégia de conteúdo visual com 
COVID-19 em mente
A sustentabilidade é uma força duradoura que é universalmente relevante através das gerações, gênero e regiões, e 
mesmo em meio ao caos do COVID-19, é claro que os consumidores estão mais do que dispostos a se esforçar para 
praticar a sustentabilidade. E eles querem que as marcas façam o mesmo, com novas pesquisas mostrando que 81% 
das pessoas pesquisadas globalmente dizem que as empresas devem ser ambientalmente conscientes em toda a sua 
publicidade e comunicação. 

É pensando nisso, que fico feliz em anunciar que fizemos uma parceria com a Climate Visuals, um programa 
mundial focado em evidências para fotografias sobre mudança climática, para apresentar diretrizes para visualizar 
a sustentabilidade. Essas diretrizes mostram como encontrar e usar conteúdo visual relevante para comunicar seu 
compromisso com a sustentabilidade e inspirar seu público a agir.

Chefe global de insights criativos  
na Getty Images

Pessoas em todo o mundo têm assumido uma posição a favor do meio 
ambiente e contra a poluição, o desmatamento e o uso de plástico, elas 
querem que as marcas levem suas iniciativas ecológicas mais longe usando 
visuais que apresentam temas e detalhes sustentáveis. 

...e elas estão fazendo sua parte para um futuro sustentável

Os consumidores estão preocupados com o que está por vir em relação a...

86% 

nossos 
oceanos 
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Aqui está o que a pesquisa mostra

1181676502, Radoslav Zilinsky

995308670, South_agency

999984430, Aenne Bolze / EyeEm

Repense as representações 
de sustentabilidade

  Insights visuais. Antes simbolizada por ursos polares, painéis solares 
e icebergs, as imagens sustentáveis   estão agora evoluindo para incluir 
novos visuais que parecem mais impactantes para o consumidor 
moderno, especialmente durante a crise do COVID-19. Embora imagens 
sustentáveis   bem conhecidas ainda se mostrem populares, é uma boa 
ideia incluir também visuais que não estejam tão obviamente ligados ao 
movimento de sustentabilidade, mas ainda assim tenham um significado 
para seus clientes mais exigentes. 

Você está procurando por imagens e vídeos?  Encontre tudo aqui.

Você precisa de um pouco de inspiração? Dê uma olhada nesses 
artigos:
A mudança para uma economia circular

+124% 

+201%

aumento em 
pesquisas para 
urso polar

aumento em 
pesquisas para 
economia 
circular

micro plásticos

+230% aumento em 
pesquisas para 
micro plásticos

+120% aumento em 
pesquisas para 
painéis solares

https://www.gettyimages.com/collaboration/boards/Y6cZuC0Qs0i-1A64lKZ7Xw
https://creativeinsights.gettyimages.com/pt/tendencias/sustentabilidade/a-mudanca-para-uma-economia-circular?setLocale=ptBR
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Faça escolhas conscientes

  Insights visuais. Atenda aos padrões modernos de 
sustentabilidade repensando como você escolhe imagens e 
vídeos para cada projeto. Inclua detalhes como copos   reutilizáveis   
ou canudos de metal para transmitir seu compromisso com a 
sustentabilidade e mostrar que você está adotando uma abordagem 
cuidadosa em seus esforços ambientais.

Você está procurando por imagens e vídeos?  Encontre tudo aqui.

Você precisa de um pouco de inspiração? Dê uma olhada nesses 
artigos:
Adeus copos descartáveis 

53% 
só compram marcas 
que se esforçam para 
ser ecologicamente 
corretas

Aqui está o que a pesquisa mostra

1265066769, Thomas Barwick

79% 
estão tentando 
ativamente reduzir 
a quantidade de 
plástico que usam

1173369978, Richard Drury

681806570, Ippei Naoi

https://www.gettyimages.com/collaboration/boards/7y65NXUcd0mCw5r9ST3_mQ
https://creativeinsights.gettyimages.com/pt/tendencias/sustentabilidade/adeus-copos-descartaveis?setLocale=ptBR
https://creativeinsights.gettyimages.com/pt/tendencias/sustentabilidade/adeus-copos-descartaveis?setLocale=ptBR
https://creativeinsights.gettyimages.com/pt/tendencias/sustentabilidade/adeus-copos-descartaveis?setLocale=ptBR
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Visualizar o impacto direto das questões ambientais 
nos humanos, bem como na natureza e nos animais, 
faz com que as imagens ressoem mais.

Insights por geração

• A Geração Z tem mais probabilidade do que outras 
gerações de querer imagens que captem emoções

• Independentemente da geração, as imagens 
mais emocionantes são aquelas que mostram os 
impactos diretos das questões ambientais na vida 
diária das pessoas e no papel dos humanos nos 
animais e na natureza

Insights por região 

• Pessoas na Ásia Pacífico e na América do Sul  
são mais propensas a querer imagens que as  
façam sentir esperançosas do que as pessoas  
na América do Norte e Europa

• Independentemente da região, as pessoas 
acreditam que as imagens que mostram o impacto 
direto das questões ambientais na vida diária das 
pessoas estão entre os fatores de maior impacto, e 
na Ásia Pacífico em particular, este é o único fato 
mais impactante

• Os sul-americanos são mais propensos do que 
pessoas de outras regiões de querer imagens 
que mostrem pessoas que se parecem com eles 
fazendo a diferença no meio ambiente e também 
imagens que mostrem o impacto direto que os 
humanos têm sobre os animais e a natureza

Veja o que você precisa saberSustentabilidade é para 
tosos, mas pode parecer 
diferente para cada um. 

  Insights visuais. Se esforce para incluir representações de  
todos os dados demográficos em suas histórias visuais, já que  
a mudança climática afeta pessoas em todo o mundo. 

Você está procurando por imagens e vídeos?  Encontre tudo aqui.

Você precisa de um pouco de inspiração? Dê uma olhada  
nesses artigos:
Visual GPS: Sustentabilidade

1097910052, nadia_bormotova

1137545268, Justin Lambert

585859171, Thomas Barwick

https://www.gettyimages.com/collaboration/boards/nPdTYutiQEO7PJdUGpAYOw
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/sustainability/visual-gps-sustainability
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/sustainability/visual-gps-sustainability
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/sustainability/visual-gps-sustainability
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Embora 46% dos consumidores saibam que devem 
se preocupar mais com o meio ambiente, esse 
sentimento é superado pela conveniência. Ao usar 
imagens aspiracionais e voltadas para o futuro, 
você pode apoiar seus esforços sustentáveis   e fazer 
com que as pessoas sintam que podem causar um 
impacto positivo no mundo. 

Mostre uma variedade de recursos visuais que 
retratam escolhas ambientalmente conscientes, de 
pequenas mudanças no estilo de vida a indústrias 
que investem em novas tecnologias e iniciativas 
inovadoras que levarão à sustentabilidade em 
grande escala.

Veja aqui o que você precisa fazer

Ajude os consumidores 
a superar os medos 
atuais, visualizando um 
futuro sustentável

  Insights visuais. Os consumidores têm duas vezes mais 
chances de concordar que uma marca está comprometida 
com a sustentabilidade se mostrarem como as pessoas 
estão trabalhando e fazendo sua parte para criar um futuro 
mais sustentável.

Você está procurando por imagens ou vídeos?  
Encontre tudo aqui.

Você precisa de um pouco de inspiração? Dê uma olhada 
nesses artigos:
Dia da Terra: O meio ambiente durante o COVID-19 e além

1161497031, Alistair Berg

1204595276, Solskin

1127336862, © eleonora galli

Veja o que você precisa saber

https://www.gettyimages.co.uk/sets/rAPa58FrfE2zsY88b9ghnQ/Earth-Day-21st-April#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/sustainability/earth-day-the-environment-during-covid-19-and-beyond
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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. 

http://visualgps.com/

