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Famecos divulga pesquisa sobre
comportamento de jovens

» IMPRENSA

Trabalho objetiva identificar tendências, hábitos e demandas dos consumidores
e do mercado

» COMUNICAÇÃO

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Correio do Povo terá caderno
especial sobre o Fórum
Campus Party Brasil abre
oportunidade para novos
empreendedores
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» COMUNICAÇÃO

Estudantes de comunicação
participarão da Cobrecos

Através do Núcleo de Tendências e Pesquisa do Espaço Experiência da Famecos, os alunos de
Publicidade e Propaganda da faculdade obtiveram informações sobre o comportamento dos jovens em
relação à bebida. Sob o título Transgressão sob Medida, o trabalho, feito sob coordenação dos
professores André Cauduro D'Angelo e Cristiane Mafacioli Carvalho, tem o objetivo de identificar
tendências, conhecendo os hábitos e as demandas dos consumidores e do mercado.

» JORNALISMO

Assembleia Legislativa apresenta
balanço

+ notícias
O tema escolhido proporcionou aos estudantes, através de pesquisa netnográfica, obter informações
que esclarecem pontos importantes sobre o assunto. A ideia é que tanto os núcleos do Espaço
Experiência, quanto o mercado possam se alimentar desse tipo de estudo, criando um canal de
comunicação, informação e relacionamento. Segundo a professora Cristiane, a diferença desta para
outras pesquisas de tendência é a preocupação em analisar a realidade local. “Em vez de buscar
tendências em outros lugares, mesmo em outros países, como normalmente é feito, queremos antever
comportamentos e demandas das pessoas e do mercado daqui, de Porto Alegre e região”.
O relatório Backup é a principal ferramenta para divulgação do trabalho que pretende ter continuidade,
abordando diversas temáticas e linhas de pesquisa. O próximo trabalho, que será bimestral, tratará de
moda. “Mais do que falar sobre roupas, o que vão usar nesta ou naquela estação, queremos analisar a
influência da moda no comportamento das pessoas”, esclarece Cristiane. A íntegra das pesquisas pode
ser conferida através do seu blog.
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