


INTRODUÇÃO



O MUNDO MUDOU RÁPIDO. 
SIM: CLICHÊ. MAS O MURO CAIU, A 
INTERNET VEIO PRA FICAR E AS 
DISTÂNCIAS ESTÃO CADA VEZ 
MENORES.
INCLUSIVE ENTRE AS MARCAS E OS 
SEUS CONSUMIDORES.



Antes, as marcas podiam conversar com 
seus consumidores e contavam histórias. E 
tudo virou storytelling. Hoje, mais do que 
nunca, elas precisam dialogar. Diálogo 
nada mais é do que conectar mundos e 
gerar encontros. 

Em parceria com a Consumoteca, uma 
boutique de conhecimento especializada 
no consumidor brasileiro, o curso une 
antropologia e consumo. 

O nosso foco é fazer com QUE você possa, 
através de um olhar antropológico, 
articular, convergir e compartilhar 
diferentes saberes com o intuito de gerar 
novas visões de mundo que impactem o seu 
dia a dIa.



DNA
DO CURso



>IMPLOSÃO das fronteiras que separam 
o mercado e a Universidade 

> UNIÃO entre a teoria e a prática

> TRADUÇÃO das necessidades dos 
consumidores para o vocabulário estratégico 
das marcas e empresas

> SOMA de diferentes visões na 
construção de processos inovadores dentro 
das empresas



CICLOS 
DE 

APRENDIZADO



Baseado nos objetivos já 
propostos, os módulos do curso 
foram construídos a partir de um 

duplo movimento: ao mesmo tempo 
em que serão apresentados os 

pilares centrais da Antropologia 
do consumo, o olhar 

antropológico foi decisivo na 
escolha de cada facilitador e no 

tema de cada aula.



\\ MODULO 1

É BOM PRA PENSAR

Através de um bate-papo, 
experiências e cases de 

sucesso, vamos 
apresentar e desvendar 
os pilares que sustentam 

o mindset 
antropológico.



\\ MODULO 2

É BOM FAZER

Pode parecer estranho, mas a 
palavra do momento ainda é 
know-how. E cada vez mais 

adianta menos saber muito e 
não fazer nada. Para resolver 

esse problema, vamos ver 
como fazer antropologia na 

prática.



\\ MODULO 3

RELATIVIVIZA E 
GOZA

Uma das maiores lições da antropologia é que
 qualquer comportamento é só mais uma forma 

possível de ser. O exercício antropológico deve 
sempre ser o de buscar entender o outro com 
seus próprios olhos. E quando você vai para o

 campo, o choque muitas vezes acontece.
 Ele é super importante para pesquisa 

antropológica e temos que relativizar 
esse comportamento.



\\ MODULO 4
SOLUÇÕES 

TUPINIQUINS

Dilemas existem em qualquer área. 
Sabe quando nos sentimos 

encurralados, sem saber qual é a 
melhor resposta para um problema? 

Então, essa resposta pode vir dE 
onde a gente menos espera. 

Soluções criativas para problemas 
antigos estão por toda parte. Só 

precisamos saber entendê-las.



\\ MODULO 5

COMUNICAÇÃO SEM 
ANTROPOLOGIA?

#sóquenão

Se a gente não esquecer que todo bate-papo, 
campanha publicitária é uma forma de 

comunicação, a tal da antropologia se torna 
imprescindível. Afinal, como poder transmitir uma 

mensagem sem saber se o outro é capaz de 
entendÊ-lo?



\\ MODULO 6

E DAÍ?

E qual o impacto que a 
antropologia do consumo pode 

ter no dia-a-dia dos 
comunicadores? Não temos dúvida 

de que a resposta está em qual 
insightful cada palpite 

antropológico pode dar. O que 
precisamos é de uma aula de 

insights.



\\ MODULO 7

E WHO’S THE BOSS?

Foi se o tempo em que 
posicionamento e construção de 

marca era problema do 
publicitário. Os consumidores 

estão posicionando as marcas com 
suas ferramentas, e hoje, todo 

mundo é uma agência de 
publicidade ambulante. Não é a toa 

que para pensar comunicação 
atualmente, duas palavras são 

fundamentais: encontros e 
diálogo.



DATAS



Todas as quartas, das 
20h as  22h30

Rua Maria Quitéria, 111, Ipanema
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PROFESSORES

PROFESSORES



PROFESSORES

MICHEL ALCOFORADO
Depois de terminar seu mestrado em 
Antropologia Social na Universidade de 
Brasília, mudou-se para o Canadá, onde se 
especializou em Antropologia do Consumo 
na University of British Columbia. De volta 
ao Brasil, fez pesquisas sobre 
comportamento de consumidor on e 
offline, se especializou em Planejamento 
Estratégico de Comunicação e trabalhou 
como estrategista para grandes marcas. 
CursoU seu doutorado em Antropologia 
do Consumo com foco em produtos, 
serviços e marcas de luxo e atualmente é 
Diretor de Projetos Especiais na 
Consumoteca.



PROFESSORES

SHEILA SOUZA
É especialista em Turismo de Negócios, com 
experiência em intercâmbio cultural e 
guiamentos no Morro de  Santa Marta, onde 
nasceu e foi criada. Em sua trajetória 
participou do movimento nacional de meninos 
e meninas de rua, e de muitas discussões em 
fóruns populares para melhorias sociais em 
áreas carentes. Tais ações fizeram com que 
Sheila encontrasse no social business sua 
verdadeira vocação profIssional. Desde 1992 
participa de projetos sociais na comunidade 
para promover o desenvolvimento da 
economia local e melhorar a qualidade de 
vida dos moradores. Em 2010, materializou seu 
sonho de trabalhar a autoestima dos 
moradores do Santa Marta através do 
Brazilidade -  projeto de turismo de base 
comunitária que proporciona uma experiência 
únicade encontro  com as representaçÕEs 
naturais, culturais, históricas e sociais do 
Morro de Santa Marta. 



PROFESSORES

SOLANGE MEZABARBA
Suas linhas de pesquisa são 
consumo, apresentação de si e 
cidades. Com graduação em 
comunicação social e pós-
graduação em marketing e pesquisa 
de mercado, atuou por mais de 15 
anos nas áreas de marketing de 
produto e pesquisa de mercado de 
empresas de bens de consumo como 
Coca-Cola, Nabisco e Gillette. 
Atualmente é professora, 
pesquisadora social diretora da 
Manacá Projetos, empresa que se 
dedica a construção e difusão de 
conhecimento.



PROFESSORES

CAMILLA LIE JENSSEN

aula em inglês

“When I joined Naked as a strategist in 2006, 
they hired me as an experiment. Nearly 8 years 
later I am still here and with many projects 
and experiences under my belt. My Naked 
adventure has taken me to distant shores 
from London, to Tokyo, back to London and I 
am currently heading up the Strategy and the 
Naked Office in Brazil. I have worked on 
clients from technology to fashion, food 
cosmetics and TV Programme. But all of my 
Naked experience, I find the work we have done 
for Naked Planet the most rewarding and 
often the most innovative. 
I like honest communication. Building 
partnerships. Driving behavior change. 
Thinking before doing. Doing and not just 
talking. Creative problem solving. Working in 
collaboration. Having a hack-day mentality. “



PROFESSORES

MARCOS ALVITO
Carioca de Botafogo e Flamenguista até 
morrer, Marcos acha a especialização uma 
burrificação voluntária. A curiosidade o 
levou a estudar temas aparentemente 
díspares, como as mulheres de Atenas e 
Esparta, o tráfico de drogas e o avanço 
evangélico na favela de Acari, o jongo e a 
memória da escravidão, a história oral, a 
formação de policiais militares, a teoria 
antropológica e as torcidas organizadas, 
só pra citar os mais trepidantes. Marcos fala 
que não gosta de ensinar e, sim, de aprender. 
“Quem gosta de ensinar aprende meia dúzia 
de coisas e fica ensinando os outros a vida 
toda. Eu procure aprender coisas bacanas, 
que tenham significado humano e que, pra 
citar o Facebook, possam ser curtidas e 
compartilhadas.” Marcos também é professor 
no Departamento de História da UFF desde 
1984 .



PROFESSORES

E AÍ, CURTIU?



A PRAZO

7x485

Cheque, depósito e 
cartões de crédito

\\ FORMA DE PAGAMENTO



Para maiS informações ou PARA 
ESCLARECER dúvidas, entre em 

contato pelo telefone 
(21) 98417 4227 ou pelo email 
luiza@perestroika.com.br.

mailto:luiza@perestroika.com.br
mailto:luiza@perestroika.com.br



