


um curso que não acredita em esperar a grande ideia 
te encontrar por telepatia.

acredita em 

MÉTODO
TREINO 

e EXCELÊNCIA 

para criar.



O Yakuza é a forma que a Perestroika acredita na qual se 

devem formar os profissionais criativos.

A combinação ideal entre 

REFERÊNCIA e PROCESSO.

O combustível e a engrenagem do trabalho criativo.



PROCESSOS

profissionais de 
diversas áreas vão 
falar sobre suas 

referências e 
processos criativos.

creative tools
(botar a mão na 

massa)

REFERÊNCIAS

+

PROGRAMA



UNIVERSOS
ABORDADOS

MÚSICA

ARTES

GASTRONOMIA

DESIGN

PUBLICIDADEILUSTRAÇÃO

CINEMA

GENEALIDADE



[MÓDULO 1]

< POR TRÁS DA CRIATIVIDADE >

É possível aprender a criar. Sabemos disso 
porque já estudamos muito sobre 

criatividade, e é esse conhecimento que 
vamos dividir com você nesse módulo.



[MÓDULO 2]

<O QUE SE VENDE?>

E quando lidamos com prazos, clientes, e 
briefings? Vamos entrar na viagem do 
processo criativo na publicidade, para 

entender como lidar com os obstáculos do 
dia-a-dia na hora da criação. Como funciona 

o processo criativo do cinema e da arte? 



[MÓDULO 3]

<PRA ALÉM DOS SENTIDOS>

A criatividade pode ir além das palavras. Quando 
instigamos os nossos sentidos, descobrimos que a 
sensibilidade é o ingrediente principal do processo 

criativo.



[MÓDULO 4]

< LINHAS E TRAÇOS >

Grandes criadores de imagens dividem 
conosco suas histórias de vida, sua 
carreira e os segredos por trás da 
(re)criação da realidade visual.



[MÓDULO 5]

< PROCESSOS CRIATIVOS >

A cada 2 semanas teremos uma aula 
sobre processos criativos, que são 
ferramentas extremamente práticas e 
que podem ser usadas na busca de 
soluções inovadoras para problemas do 
dia-a-dia. Além disso vamos entender as 
características de um gênio e como a 
criatividade é ativada no nosso cérebro.



PROFESSORES

Professores da edição de 2014.2



PROGRAMA



qualquer pessoa que 

queira abrir a mente, 
se inspirar e 

transformar o olhar

publicitários, arquitetos, 

designers, investidores do 

mercado financeiro, 

marketeiros, produtores, 

engenheiros, artistas, go-

go dancers, médicos, 

sonhadores

ou

QUEM PODE FAZER PARTE DO YAKUZA?
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> Todas as segundas e quartas de 20h a 22h30

DETALHES

> Rua Maria Quitéria, 111, Ipanema



Cheque, depósito e cartões de 
crédito

 FORMA DE PAGAMENTO

8x480

VALOR

À PRAZO



Para mais informações ou 
dúvidas, entre em contato pelo 
telefone (21) 98417 4227 ou pelo 
email lu@perestroika.com.br.

E AÍ, 
CURTIU?




