
INFOGRÁFICOS



INTRODUÇÃO

- Alguns alunos que estudaram comigo ano passado, já tem 
certa noção do que se trata um infográfico.

- Mas agora, todos irão se aprofundar nesse tema!
- Primeiramente, temos que saber o que é um infográfico...

😉



Antes de mais nada, veja um exemplo de infográfico



De acordo com o dicionário inglês Oxford, infográfico é 
"uma imagem visual, como um gráfico ou diagrama, 
usado para representar informações ou dados”.

A Wikipedia detalha um pouco mais esse conceito. Veja: “Infografia 
ou infográficos são um tipo de representação visual gráfica, que 
ajuda a apresentar dados e explicar questões complexas, conduzindo 
a uma melhor compreensão. Podemos encontrá-los em manuais 
técnicos, educativos ou científicos”

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/infographic


Perceba que essas duas definições têm um ponto em comum.

Que o infográfico serve para tornar as informações mais fáceis e 
compreensíveis à primeira vista.

Eles são arquitetados para alcançar um público mais amplo, 
simplificando assuntos complexos e organizando de um jeito fácil de 
digerir.



Ele resume aquela frase...

“Entendeu ou quer que eu desenhe?”. 

Porque desenhar a informação é um jeito comprovado de 
deixá-la mais acessível e simples.



Por que usar um infográfico?

Porque ele tem um poder muito grande de ser compartilhado. Um infográfico se 
espalha mais rápido que fofoca e notícia ruim ao mesmo tempo.

Se você quer decolar os compartilhamentos, visualizações e comentários nas 
suas redes sociais, tente colocar o infográfico na sua estratégia.

👉



Simples. Nós seres humanos temos uma capacidade maior de processar 
conteúdos visuais mais rápidos que textos.

Nossos cérebros processam dados visuais aproximadamente 60 mil vezes mais 
rápidos do que o texto.

Ou seja, é muito mais fácil de entender imagens do que palavras.

Mas por que as pessoas tendem a gostar muito mais de infográficos do que 

de textos, mesmo quando os conteúdos se referem ao mesmo assunto?

http://www.business2community.com/digital-marketing/visual-marketing-pictures-worth-60000-words-01126256#oD3VsHxsFdGob6rD.97


Na aula de hoje, depois de ler todos os slides e ter chegado até aqui,

VOCÊ vai 

1. Entrar no site do JORNAL JOCA
https://www.jornaljoca.com.br/category/mais-

joca/colecionaveis/?fbclid=IwAR16RhQqi0vE0oClGWtCNfze46vbu0RIwxXywrCUtuDdj

P8GOnaYLwd4hro

1. Escolher um infográfico dentre vários que tem lá.
2. Salvar a imagem no seu computador

3. Anexar o infográfico escolhido no próximo slide dessa 
apresentação.

4. Escrever o porque você o escolheu e fazer uma breve análise 
deste infográfico que você escolheu,  dizendo quais as cores 

utilizadas, tipo de imagem, qual era o público visado, linguagem, 
etc.

👆

https://www.jornaljoca.com.br/category/mais-joca/colecionaveis/?fbclid=IwAR16RhQqi0vE0oClGWtCNfze46vbu0RIwxXywrCUtuDdjP8GOnaYLwd4hro


Insira aqui a imagem do 
infográfico do Jornal Joca.

Meu infográfico escolhido

Escreva por que o escolheu e 
sua análise...



Pessoal, essa foi minha
aula slide de hoje!
Espero que tenham

gostado!’
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