


O QUE É?



QUATRO DIAS DE IMERSÃO PARA ENTENDER A CULTURA
DO NOSSO TEMPO E ATUALIZAR O SEU CONHECIMENTO. 



um curso para quem busca compreender as atividades, emoções, 
hábitos, preferências, manifestações, discursos e atitudes
que compõem e afetam a vida das pessoas atualmente.

ESSA É A PROPOSTA DO MOOD:



TUDO ISSO PARA GERAR UM REFRESH CULTURAL E 
COMPORTAMENTAL, INSPIRANDO A DINAMIZAÇÃO DE IDEIAS.



COMO?



Entender como o cenário contemporâneo e suas lentes 
influenciam nas mudanças de comportamento do consumidor,
e também compreender as influências e a disseminação
de tendências.

DIA 1

COMO SER UM DESCOBRIDOR E PESQUISADOR.



Como buscar e organizar informações relevantes e compreender 
melhor os métodos de pesquisa/fontes junto com a prática de 
análise de dados, focando no monitoramento da cultura popular
e no que precisamos saber agora.

DIA 2

O PANORAMA DE MACRO-COMPORTAMENTOS
E SUAS IMPLICAÇÕES.



Utilizar a etnografia e outras metodologias de pesquisa 
é fundamental para a construção de uma identidade, seja 
de uma marca, de uma pessoa ou de um movimento.
Nessa aula, vamos entender o que é realmente relevante 
quando se conduz tudo isso.

DIA 3

O PROCESSO DE IDENTIDADE. 



Vamos identificar inovadores, drivers, impacto, conseqüência e 
futuro de tendências específicas e aplicá-las de acordo
com a identidade de um produto/marca.

DIA 4
EXERCÍCIO DE FRAMEWORK DE TENDÊNCIAS.



POR QUEM?



CAROLINA ALTHALLER
Pós-graduanda em Design Estratégico e formada em Comunicação 
Social na FAAP.

Carolina também é pesquisadora de tendências e escritora 
especializada em comportamento do consumo, cultura urbana
e comportamento jovem. 

Durante quatro anos, foi editora de conteúdo da WGSN
para América do Sul e atualmente trabalha com Planejamento 
Estratégico no projeto KOLAB: central de inteligência powered
by CUBO.CC e W/McCann.



CAIO BRAZ
Caio é um artista multimídia e apresentador do programa
GNT Fashion.

Além disso, o cara é referência quando o assunto são palestras
e talks sobre comportamento jovem, geração Y, moda e internet.



CAROL DELGADO
É graduada em Ciências Sociais e mestra em Antropologia
pela UFRJ.

Carol transita pela áreas de inovação social, moda, pesquisa, cultura
urbana e brand content. Já passou por grandes nomes como Grupo 
Cultural AfroReggae, Central Única das Favelas (CUFA) e FARM.
 
Atualmente, comanda o Say It Loud: um laboratório criativo
de antropologia, empoderamento e transformação cotidiana.



QUANDO / ONDE



DATAS:
08, 09, 10 e 11 de dezembro de 2014.

HORÁRIO:
20h às 22h30.

LOCAL:
Rua Maria Quitéria, 111 - Ipanema



VALOR



6x250
PODE SER PAGO COM
CARTÃO DE CRÉDITO OU CHEQUE



SE INTERESSOU?
leo@perestroika.com.br / 21 996091991
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