COOL-HUNTING E PESQUISA DE TENDÊNCIAS
Duração: 36 horas
O termo cool hunting foi cunhado nos anos 1990. O cool hunter é a pessoa capaz de detectar
comportamentos inovadores. Está sempre antenado a tudo e a todos. A internet e as redes
sociais deram voz a diversidade e observar as tendências de comportamento tornou-se
ferramenta poderosa para desvendar a realidade e auxiliar estratégias de empresas, inspirar
empreendedores e atualizar-se em qualquer profissão. No curso de coolhunting da
Panamericana teoria e prática se misturam em aulas interativas e dinâmicas que visam
exercitar o olhar do aluno e prepará-lo para aplicação do conteúdo na prática.
Conteúdo Programático:
Aula 01: Apresentação/ introdução ao tema
O beabá do cool hunter. A importância da atuação do coolhunter hoje em dia e suas áreas de
atuação. Introdução aos conceitos: moda, cool, coolhunter, tendências.
Aula 02: Fixando conceitos.
Aprofundando conceitos: moda, cool, coolhunter, tendências.
As manifestações culturais - moda, cinema, artes visuais, música, arquitetura - como lunetas
para vislumbrar o futuro. Apresentação de material inspiracional - vídeos, trabalhos de arte
visual.
Aula 03: O cool através dos tempos.
A partir da história da moda, exemplos de mudanças de comportamento que transformaram os
rumos da história.
Aula 04: Metodologias de pesquisa.
Entendendo os diferentes métodos de pesquisa para estruturar relatórios de tendências.
Aula 05: As macrotendências e as microtendências.
Entendendo o que são as macro e as microtendências. Quais são seus pontos de convergência
e como detectá-las.
Aula 06: Pesquisa de tendências de moda
Aplicação das pesquisas de tendências para o setor.
Aula 07: Cool hunting na prática
O trabalho das agências de tendências. Apresentação de cases do trabalho do cool hunting
aplicado na prática.
Aula 08: Pesquisa de campo 01
Aula externa para observação das tendências de comportamento.
Aula 09: Pesquisa de campo 02
Aula externa para observação das tendências de comportamento
Aula 10: Entrevista com profissional inspirador
Papo coletivo sobre a carreira de um profissional criativo.
Aula 11: Associando teoria e prática
Exercício prático de formulação de relatório de tendências
Aula12: Aula conclusiva
Apresentação do exercício e conclusões sobre o curso.
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Idade Mínima: 16 anos
Mais informações com nossa central de atendimento.
Venha nos visitar, conhecer nossas instalações, os recursos disponíveis e a programação das
nossas galerias de exposições em ambas as unidades, sempre com uma mostra especial.
Será um prazer te receber.
Um abraço,
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