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83%
 

concordam que seus 
dispositivos móveis os 
ajudam a se sentirem 
conectados ao que está 
acontecendo no mundo

49%

acreditam que as  
pessoas irão repensar 
suas prioridades  
e estilos devida

Das câmeras estilo Big Brother a heróis do trabalho virtual, os 
consumidores estão se direcionando para a tecnologia mais do que 
nunca, tudo graças ao COVID-19. 97% das pessoas acreditam que 
haverá resultados a longo prazo com a pandemia e estaremos 
atentos para identificar mais informações e dados que te ajudarão  
a se conectar melhor com seus clientes. 

Desafie as percepções de tecnologia em um 
mundo pós-COVID com visuais relevantes
Quer as pessoas estivessem prontas ou não, a pandemia que vivemos fez o mundo mudar. E, assim como o mundo 

mudou, também mudou a mentalidade dos consumidores — nossa pesquisa mostra que as associações positivas com 

a tecnologia estão aumentando com 79% acreditando que ela ajuda a se sentirem conectadas às pessoas que mais 

importam para elas.

Transforme esses insights em visuais que ressoam com seus clientes — explore os tópicos e o conteúdo das 

tendências nas páginas a seguir. 

55%

acreditam que no futuro, 
mais pessoas irão 
trabalhar de casa 

46%

acreditam que os sistemas 
de educação oferecerão 
recursos online  
e ensino à distância

Realidades pós-COVID
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Mostre como a tecnologia 
melhora conexões

  Insights visuais. Devido às circunstâncias em torno da 

quarentena, a necessidade de conexão nunca pareceu maior, seja 

com amigos do outro lado da rua ou familiares de todo o mundo —  

e com os novos avanços tecnológicos, nunca foi tão fácil ou tão 

simples se conectar. 

À medida que este tipo de comunicação cresce em popularidade, 

é importante que você mude sua estratégia visual para se adaptar 

a ela. Em vez de mostrar vizinhos conversando ou amigos reunidos 

em uma festa, concentre-se em imagens que mostrem maneiras 

alternativas de se reunir. 

Procurando imagens?  Encontre elas aqui.

Você precisa de um pouco de inspiração? 

Dê uma olhada nesse artigo: 

Tecnologia em evolução na era do COVID-19

32%
acreditam que 
famílias vão se 
aproximar mais por 
causa do COVID-19

O que a pesquisa mostra*

1217042303, svetikd

968890276, 10’000 Hours

1047238698, PrettyVectors

42%
dizem que não  
participam de 

muitos eventos  
e grandes festas

https://www.gettyimages.co.uk/sets/QCJHxnSuZk610wrTws_0Sw/Tech-in-the-Covid-Era#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/pt/tendencias/tecnologia/tecnologia-em-evolucao-na-era-do-covid-19
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Faça um detox digital
  Insights visuais. Já estávamos monitorando o termo 

detox digital — e agora, é mais relevante do que nunca, 

pois nossas vidas se integram ainda mais 

à tecnologia. Mesmo que as pessoas vejam a tecnologia 

de forma mais favorável por causa da conveniência que ela 

oferece, isso não significa que queiram estar conectadas 

24 horas por dia, 7 dias por semana.  

É aí que entra a desintoxicação digital — todo mundo 

precisa de uma pausa de uma tela digital e, ironicamente, 

as pessoas querem ver imagens que representem isso nas 

comunicações online também. 

Procurando imagens?  Encontre elas aqui.

Você precisa de um pouco de inspiração?  

Dê uma olhada nesse artigo:

Nossa vida offline

O que a pesquisa mostra*

1030404736, Kohei Hara

641274715,  
Hinterhaus Productions

1213383970, J_art

36%

153%

relatam que alguns de 
seus relacionamentos 
sofreram danos devido  
à tecnologia

mais pesquisas  
para detox digital

detox digital

https://www.gettyimages.com/sets/9P1klZE840Grea933bu2bQ/Digital-Detox#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/pt/tendencias/tecnologia/nossa-vida-offline
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Getty Images Visual GPS

Explore a alegria de novas 
fronteiras futurísticas

  Insights visuais. Férias prolongadas estão sendo 

colocadas em espera e mais pessoas estão ficando em casa 

com seus dispositivos inteligentes conectados — e entre 

os comportamentos induzidos pelo COVID, estão 

a realidade virtual e a inteligência artificial. 

As possibilidades de viajar em casa ou controlar  

a televisão com a voz não são exatamente novas, mas estamos 

vendo um ressurgimento da popularidade e do interesse —  

e temos as imagens que te ajudarão a contar essa história 

aos consumidores que anseiam pelo futuro.

Procurando imagens?  Encontre elas aqui.

Você precisa de um pouco de inspiração?  

Dê uma olhada nesse artigo:

IA: Visualizando o invisível

O que a pesquisa mostra*

77%
concordam que a 
realidade virtual abre 
portas para experiências 
que não poderiam ter  
de outra forma 

1130537026, Jonathan Kitchen

1150964756, Andrew Brookes

1155418578, FG Trade

179%

inteligência artificial

mais pesquisas para 
inteligência artificial

https://www.gettyimages.co.uk/sets/U2ynErP48U28I6Fr9V4f-g/AI-Imagery---CI#license
https://creativeinsights.gettyimages.com/en/trends/technology/ai-visualising-the-invisible
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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/



