Tendências visuais da iStock

Infográfico: tendências visuais para 2014
Outro ano começa e tudo passou em um borrão de Helvética e hipsters. Antes de você piscar e
perder 2014, pegue um café, sente-se e veja as tendências de design visual para o próximo ano.
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Todo publicitário quer criar algo original e incrível, nós sabemos! Se manter no topo da onda
das tendências visuais dando a elas sua própria interpretação é uma forma ótima de
garantir um trabalho sempre atual e de qualidade (mesmo que você tenha virado todas as
noites dessa semana e seu cérebro esteja a ponto de derreter). Aqui se encontram algumas das
principais tendências visuais para 2014. Ah, não se distraia com as bruxas!

MULHERES ECLÉTICAS
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Apresentamos mulheres reais
de todas as formas, raças e
idades que não parecem saídas
da mesma forma.
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PAIS PRESENTES

Largue a maleta e se tranforme
em um pai da vida real que topa
se sujar com seus filhos.

BARBAS

Aquela barbinha curta está crescendo e virando barbas cheias de sabedoria e
masculinidade (e farelos).
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LENS FLARE

O reflexo da lente não é mais um erro técnico, mas sim um modo de alcançar
a autenticidade.
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HOMEM MÁQUINA
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Para melhor ou pior, a tecnologia
nos tornou robôs humanos
movidos a informações.
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MODELOS MULTIRRACIAIS

A tecnologia, sobre todas as
coisas, nos ajudará a capturar e
compartilhar momentos reais da
vida conforme acontecem.
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Modelos de várias etnias são os
novos rostos da publicidade
mundial.
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CÂMERAS QUE USAMOS

COPA DO MUNDO DA FIFA™ 2014

A paixão pela Copa do Mundo
irá rivalizar com qualquer
religião em 2014.

BRUXAS (TCHAU, VAMPIROS)

As bruxas são as novas rainhas da cultura pop, iluminando a telona e
passarelas em 2014.
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DESENHOS FEITOS A MÃO

Ilustrações esboçadas, feitas a
mão nos lembra que existe um
artista no processo.
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FOTOS DE GOSTOSURAS NO INSTAGRAM

Confiamos em comidas que
parecem ter sido retratadas pelo
iPhone de um amigo ou
publicadas on-line.

EXPERIÊNCIAS

1. Misture farinha, leite e ovos e você terá uma habilidade para a vida
toda. / 2. Reme, escale e cavalgue e você terá uma experiência para a vida
toda. / 3. Junte um saco de dormir, miojo com atum e uma vara de pesca e
você terá histórias para a vida toda.
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COLABORAÇÃO CRIATIVA

A colaboração supera a concorrência, pois duas cabeças realmente pensam
melhor que uma.
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