
Visual Capitalist - o altă modalitate de prezentare a informațiilor pentru investitorul 

modern 

 

Investitorul modern are în față o paletă foarte largă de active în care să își valorifice sumele 

de bani de care dispune: acțiuni, obligațiuni emise de guverne și municipalități (orașe), 

instrumente financiare derivate (contracte futures, contracte pe opțiuni și combinații ale lor, 

monede virtuale, aur, argint, petrol, etc.), ceea ce face selecția celor mai bune active din 

perspectiva randamentului și riscului foarte dificilă. Peisajul este complicat și de faptul că 

prețurile și randamentele acestor active sunt influențate de nenumărați factori de natură 

economică, socială, politică, de mediu, ș.a.m.d. Ori, informațiile de care investitorii dispun 

despre acești factori sunt atât de multe și pot fi obținute din atâtea surse, încât munca de 

căutare și, mai ales, de sintetizare a acelor informații care contează cu adevărat poate fi 

sisifică. 

Vestea bună este că tehnologia și inovarea pot reprezenta unelte extraordinar de utile care 

pot fi folosite pentru a sintetiza informațiile de care investitorul are nevoie, iar Visual Capitalist 

(www.visualcapitalist.com) este unul dintre furnizorii de astfel de sinteze în formate grafice 

foarte atractive și ușor de înțeles. Astfel, Visual Capitalist creează și organizează conținut 

vizual concentrat, în mare parte, pe cele mai recente tendințe în afaceri și investiții, dar fără a 

ignora și alte domenii ale economiei și societății. Pe site-ul menționat pot fi găsite știri, 

cercetări și date care folosesc metode vizuale, cum ar fi infograficele, diagramele și elemente 

care permit o mai bună vizualizare a datelor. 

Visual Capitalist a fost fondată în 2011 de Jeff Desjardins în Vancouver, Canada, acesta fiind 

în prezent editorul șef al companiei, alături de Nick Routley (editor adjunct) și de alți 31 membri 

ai echipei. De peste 10 ani, Visual Capitalist furnizează celor interesați, atât în sistem gratuit, 

cât și contra cost, informații sintetizate și prezentate atractiv din următoarele domenii de 

interes: Piețe, Tehnologie, Bani, Sănătate, Energie, Minare, Economie verde, Politică, 

Companii. Cea mai mare parte a conținutului vizual realizat de Visual Capitalist se bazează 

pe surse publice de date (date publicate de autorități, organizații interguvernamentale - Fondul 

Monetar Internațional, Banca Mondială, etc. -, sau organizații și corporații care sunt lideri 

consacrați în sectoarele în care activează. În afară de aceste date, Visual Capitalist folosește 

și anumite surse de date private – de exemplu, date ale companiilor de consultanță, care, în 

acest fel își găsesc drum către public. Pentru realizarea conținutului vizual, Visual Capitalist 

folosește diverse instrumente și tehnici, dar cele mai des folosite sunt Adobe Creative Cloud 

(Illustrator) și After Effects (pentru videoclipurile cu grafică în mișcare). 

Deoarece numărul vizualizărilor și inforgraficelor disponibile este mare, recomandarea mea 

este să începeți cu o căutare a unor cuvinte cheie, disponibilă în partea din dreapta sus, prin 

iconița urmând ca apoi să selectați infograficul sau vizualizarea cea mai potrivită pentru 

ceea ce căutați. Atenție, site-ul caută cuvintele cheie în textul infograficelor și nu numai în titlu, 

ceea ce poate să ducă la un număr ridicat de rezultate atunci când folosiți cuvinte des utilizate 

(de exemplu: economy, corporation, environment, etc.).  

La sfârșitul fiecărui infografic există mențiunea utilizării infograficului respectiv. Acestea pot fi 

utilizate în mod liber și postate în forma lor originală pe Internet, cu condiția menționării sursei 

Visual Capitalist și a paginii la care se găsește infograficul. Este nevoie de licență numai 

pentru utilizări comerciale, traduceri sau modificări de formă ale infograficelor, pentru utilizarea 

lor cu scop educațional nefiind nevoie de licență.  

http://www.visualcapitalist.com/


În afară de secțiunile amintite mai sus, Visual Capitalist mai deține și 4 canale speciale, 

prezentate în Figura 1. Fiecare din aceste canale găzduiește infografice și reprezentări de 

date inovatoare și extrem de atractive, care pot fi folosite cu succes pentru predare. În afară 

de imaginile propriu-zise, site-ul pune la dispoziție și un text însoțitor, care detaliază 

informațiile din infografice și conține elemente suplimentare de interes. De asemenea, multe 

dintre infografice sunt disponibile sub formă de poster, care poate fi achiziționat, contra cost, 

de pe site (prețurile sunt de aproximativ 20 de dolari americani pe poster). De exemplu, cel 

mai recent material oferit de Advisor Channel se intitulează "Wall Street vs Main Street: The 

Stock Market is Not the Economy" și poate fi găsit la adresa 

https://advisor.visualcapitalist.com/wall-street-vs-main-street-the-stock-market-is-not-the-

economy/. Materialul explică diferențele între evoluția bursei de valori (prin indicele S&P 500) 

și evoluția economiei americane în ultimul an (prin Produsul Intern Brut) și ajută la înțelegerea 

faptului că numeroase elemente conduc la aceste diferențe. Posterul aferent este disponibil 

la adresa https://advisor.visualcapitalist.com/product/u-s-economic-growth-vs-stock-

performance/ și costă 20,5 dolari americani. 

 

Figura 1. Canalele Visual Capitalist 

O componentă importantă a site-ului, care poate fi accesată prin butonul Reports din meniul 

principal, este Generational Power Index, care este rezultatul cercetării celor de Visual 

Capitalist referitoare la balanța de putere între diferitele generații, plecând de la considerente 

de ordin economic, social și cultural. Cercetarea consideră că fiecare generație este modelată 

de propriul context istoric unic și de experiențele culturale, creând o perspectivă comună 

despre lume, care este diferită de cea a persoanelor mai în vârstă. Astfel, anumite generații 

profită de oportunitatea de a modela societatea din jurul lor, modelând atât structurile politice, 

cât și cele economice pentru a se alinia la valorile lor. Figura 2 prezintă generațiile folosite de 

Visual Capitalist și rezultatul cercetării, care indică Generația Baby Boomers, urmată de Gen 

X ca fiind cele care dețin cea mai mare putere în acest moment în societatea americană (și 

nu numai). Întregul raport poate fi și el descărcat de pe site. 

https://advisor.visualcapitalist.com/wall-street-vs-main-street-the-stock-market-is-not-the-economy/
https://advisor.visualcapitalist.com/wall-street-vs-main-street-the-stock-market-is-not-the-economy/
https://advisor.visualcapitalist.com/product/u-s-economic-growth-vs-stock-performance/
https://advisor.visualcapitalist.com/product/u-s-economic-growth-vs-stock-performance/


 

Figura 2. Generational Power Index 

 

Pentru a vă abona la site, în mod gratuit, este suficient ca pe pagina principală, în partea 

dreaptă sus, să vă menționați adresa de e-mail. Astfel, veți primi pe e-mail, în fiecare zi, un 

infografic, iar la sfârșitul săptămânii o recapitulare a tuturor infograficelor din acea săptămână. 

Cei care doresc să primească zilnic informații de la Visual Capitalist sub formă de vizualizări, 

rapoarte, seturi de date și hărți, pot să se aboneze în secțiunea VC+ 

(https://store.visualcapitalist.com/vc-plus/), abonamentele costând între 5,73 și 7,60 dolari pe 

lună, în funcție de opțiunea aleasă pentru frecvența plăților (anuală versus lunară). Site-ul mai 

are și o secțiune de cărți care includ vizualizări și infografice, însă deocamdată sunt disponibile 

numai două: Signals și Vizualizing Change (https://store.visualcapitalist.com/product-

category/books/). 

Pentru a vă îndemna să intrați pe site-ul Visual Capitalist și să descoperiți bogăția de informații 

disponibilă, Figura 3 prezintă câteva infografice foarte interesant realizate. 

 

Figura 3. Exemple de vizualizări în Visual Capitalist 

https://store.visualcapitalist.com/vc-plus/
https://store.visualcapitalist.com/product-category/books/
https://store.visualcapitalist.com/product-category/books/

