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Infográfico: O Estado da Criatividade Moderna

Finalmente, um infográfico compreensivo. Você vai se pegar concordando (e se sentindo 
vingado) conforme vê as estatísticas que você sempre soube que eram verdadeiras, mas não 
sabia como comprovar com dados cabais e irrefutáveis. Este infográfico é especial para você, 
profissional da criação.

Fonte 
Nós encomendamos uma pesquisa à KRC Research com 404 criativos nos EUA e Reino Unido, de 15 a 24 de agosto de 
2013.
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Ser criativo não ficou nem um pouco mais fácil no mundo digital "sempre 
conectado". 
Você precisa produzir cada vez mais artes, cada vez melhores, sempre mais 
rápido, com orçamentos limitados. Um novo estudo dos profissionais do 
mercado criativo* mostra que a criatividade está sob ameaça. A boa notícia é 
que você não está sozinho. Abra os olhos, aperte o botão "Adiar" para o 
convite da sua próxima reunião e saiba mais sobre os outros profissionais 
que já precisaram fazer um cartaz em preto e branco ficar "mais colorido". 

*A iStock encomendou à KRC Research uma pesquisa sobre a situação da criatividade 
com 400 profissionais de criação nos EUA e Reino Unido.
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UMA VACA 
BALANÇANDO 
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ACHE CÍLIOS 
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10 COISAS QUE O CLIENTE PEDIU, 
MAS VOCÊ NÃO QUERIA TER OUVIDO 
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5 MAIORES FONTES DE INSPIRAÇÃO 

MALHANDO NO CHUVEIRO 
OU NA BANHEIRA

NO TRANSPORTE
OU NO TRÂNSITO

NO ESCRITÓRIOCONSUMINDO MÍDIA 
(TV, REVISTAS, MÚSICA)

5 MAIORES BERÇOS DE IDEIAS 
CRIATIVAS 

ESTUDO: 
PEIXES CHEGAM MAIS 
LONGE QUANDO RETIRADOS 
DO AQUÁRIO.

Os criativos procuram 
oportunidades 
artísticas fora do 
trabalho; 
51% dizem que são 
fotógrafos nas horas 
vagas

71% acreditam que 
novas ferramentas 
e tecnologias 
promovem mais 
criatividade no 
trabalho

SINTOMA:
CRIATIVOS QUEREM CRIAR. 

Se os criativos 
tiverem tempo e 

menos coisas 
urgentes, eles têm 

50% mais chances de 
estarem inspirados 

para trabalhar

3 em 4 criativos com 
limitações de tempo 
sentem que estão 
presos na rotina, com 
muitas prioridades 
para dar conta e pouco 
tempo para reflexão 

60% tiveram "ótimas 
ideias" no ano 
passado, mas quase 
nenhum tempo ou 
apoio para finalizar 
suas obras-primas 

3/ FALTA DE TEMPO 2/ FALTA DE DINHEIRO1/ FALTA DE INSPIRAÇÃO 

3 MAIORES OBSTÁCULOS CRIATIVOS. 
MUITOS OUTROS NA DISPUTA.

Cerca de um 
quarto (23%) 
tem menos de 
duas horas por 
dia de trabalho 
criativo 

1 a cada 2 criativos 
acredita que o 
mercado estagnou 
ou ficou menos 
criativo nos últimos 
10 anos

MANCHETE: SUMIU O ESTILO

Ser criativo não ficou nem um pouco mais fácil no mundo digital "sempre 
conectado". 
Você precisa produzir cada vez mais artes, cada vez melhores, sempre mais 
rápido, com orçamentos limitados. Um novo estudo dos profissionais do 
mercado criativo* mostra que a criatividade está sob ameaça. A boa notícia é 
que você não está sozinho. Abra os olhos, aperte o botão "Adiar" para o 
convite da sua próxima reunião e saiba mais sobre os outros profissionais 
que já precisaram fazer um cartaz em preto e branco ficar "mais colorido". 

ESTUDO: 
CRIATIVIDADE 
AMEAÇADA. 
SEM TEMPO 
PARA DISCUTIR.

TENTE 
PENSAR 
COMO UMA 
MULHER.

50%
MELHOR 

MOMENTO DA 
DEPRESSÃO DEIXE O PRETO

MAIS PRETO” 
“

DEIXE O ANÚNCIO

15% MAIS 
ENGRAÇADO” 

“MELHOR 
MOMENTO DA 

DEPRESSÃO
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