Comunicação Estratégica para
Agentes de Mudança
Ementa do Curso Intensivo
Sobre o curso
O mundo mudou, as pessoas mudaram e as empresas também estão se transformando e isso exige uma nova
visão na forma de produzir, consumir e gerir negócios.
A diversidade cultural se tornou a base do que chamamos de “NOVA ECONOMIA”, também chamada de
Economia Criativa e que se caracteriza pela abundância e não pela escassez. Possui uma dinâmica própria e
por isso, desconcerta os modelos econômicos tradicionais, pois seus novos modelos de negócio ainda se
encontram em construção.
Como inovar em produtos e serviços trazendo reflexões sobre diversidade cultural, mercado, criatividade,
novas formas de consumo e comportamento atrelados a negócios de impacto social.

Objetivos de aprendizado
●
●
●
●
●
●
●

Compreender o conceito de Economia Criativa.
Como surgiu?
Onde está presente – setores.
Processo – Ciclo de Criação / Produção / Distribuição / Consumo.
O que tem sido feito dentro da Economia Criativa, dentro dos negócios de impacto social - cases.
Conceito e Cases de Economia Compartilhada.
Economia Circular um novo olhar para produção e consumo.

Metodologia
●
●
●
●

Exposição Dialogada
Exposição Conceitual
Atividades Práticas
Trabalho em equipe

Estrutura do curso
Encontros: O curso terá duas aulas de 2h no intervalo de uma semana: Quarta-feira, 10 e 17 de Junho 18:30h- 20:30h
> Tempo total de videoconferência: 4h
Tarefas: Atividades a serem cumpridas durante a semana entre um encontro e outro. Atividades com retornos
das facilitadoras > Tempo estimado de dedicação: 3h
Tempo total (vídeo conferências e tarefas): 7h

Sobre a facilitadora: Dani Gabriel
Atualmente está na frente da Dume, uma consultoria em Moda, Criatividade, Negócios e Empreendedorismo.
Formada em Comunicação, Pós-graduada em Gestão do Design de Moda, atuo há 18 anos na Industria do
Vestuário, criando, desenvolvendo produtos e compartilhando conhecimento e experiencia através da vida
acadêmica. Desde 2016 atua em negócios de impacto social e projetos com propósito. Dume é uma palavra
africana que significa “forte como um touro”, me inspiro nessa resistência, força, entusiasmo e propósito para
me conectar com pessoas, negócios e ideias.

