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Clientologia pode ser traduzido como "a ciência, o
estudo aprofundado do cliente sob o ângulo da

excelência em serviços; é a ciência de criar, manter e
fidelizar".

CLIENTOLOGIA SUPREMECLIENTOLOGIA SUPREME



60%
DOS CLIENTES DIZEM QUE AGORA ELES POSSUEM
EXPECTATIVAS BEM MAIS ALTAS SOBRE O ATENDIMENTO. 

68%
DAS EMPRESAS TÊM COMO PRIORIDADE MELHORAR
 A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE NOS PRÓXIMOS MESES E ANOS. 

73%
DOS CLIENTES DIZEM QUE SENTEM QUE AS EMPRESAS
PRECISAM TREINAR MELHOR SEUS FUNCIONÁRIOS. 



APRENDA COM GRANDESAPRENDA COM GRANDES
EMPRESAS AMERICANASEMPRESAS AMERICANAS

COMO MELHORAR ACOMO MELHORAR A
EXPERIÊNCIA DO EXPERIÊNCIA DO SEUSEU CLIENTE. CLIENTE.



Excelentes
experiências do
cliente melhoram
seus resultados
financeiros.

“Clientologia Supreme” foi criado por“Clientologia Supreme” foi criado por
Claudemir Oliveira, PhD, presidente eClaudemir Oliveira, PhD, presidente e
fundador do Seeds of Dreams Institute,fundador do Seeds of Dreams Institute,
empresa fundada nos EUA em 2006.empresa fundada nos EUA em 2006.  

Claudemir desenvolveu os conceitos,Claudemir desenvolveu os conceitos,
“Turismologia”, “Disneylogia”, “Varejologia®”,“Turismologia”, “Disneylogia”, “Varejologia®”,
entre outros, tornando seus programas deentre outros, tornando seus programas de
negócios estudos aprofundados de casos denegócios estudos aprofundados de casos de
sucesso de empresas como Apple, Disney,sucesso de empresas como Apple, Disney,
Harley-Davidson, Nordstrom, Orlando Magic,Harley-Davidson, Nordstrom, Orlando Magic,
Universal Studios, Whole Foods, entre outras.Universal Studios, Whole Foods, entre outras.  

Cientes da importância de um bomCientes da importância de um bom
atendimento, este programa foi criado paraatendimento, este programa foi criado para
trazer insights, conceitos e metodologias quetrazer insights, conceitos e metodologias que
irão transformar para sempre a experiência doirão transformar para sempre a experiência do
seu cliente.seu cliente.  



Todos os programas têm como foco aTodos os programas têm como foco a
“transcendência” em serviços, tanto do ponto de“transcendência” em serviços, tanto do ponto de

vista do cliente interno (colaboradores = gestão devista do cliente interno (colaboradores = gestão de
pessoas) quanto do ponto de vista do clientepessoas) quanto do ponto de vista do cliente

externo (clientes = transcendência em serviços).externo (clientes = transcendência em serviços).
Daí o nome “Clientologia Supreme” que pode serDaí o nome “Clientologia Supreme” que pode ser
traduzido como "a ciência, o estudo aprofundadotraduzido como "a ciência, o estudo aprofundado

do cliente sob o ângulo da excelência em serviços;do cliente sob o ângulo da excelência em serviços;
é a ciência de criar, manter e fidelizar ".é a ciência de criar, manter e fidelizar ".  

  



Sobre a
Imersão

Todo o roteiro foi desenvolvido minuciosamente para
que os participantes possam maximizar a percepção de
evolução na prestação de serviços, gestão de pessoas,
otimizando assim o tempo investido em Orlando e, mais
importante, a oportunidade de adaptar todo o
aprendizado para suas próprias organizações, tendo,
assim, retorno em seu investimento.
 
As visitas aos parques e empresas são todas de
observação (não é passeio ou compras), de conceitos
desde o momento que entram até o momento que saem.

As palestras e encontros diários servirão de base teórica
para aplicação imediata nestas visitas técnicas e fórum
de debate sobre os aprendizados.
E o mais importante: aplicação destes conceitos nos
negócios no Brasil. 

 



O programa é voltado para profissionais
interessados no encantamento dos clientes
e excelência em serviços no centro mundial
de entretenimento e hospitalidade,
Orlando, Flórida. É um programa intensivo e
dinâmico. É o único programa que foca na
nova ciência da Psicologia Positiva
(desenvolvida por cientistas da Harvard e
Pennsylvania University), foco do doutorado
de Claudemir Oliveira. Também, focamos no
poder do “storytelling” e como adaptar este
conceito em suas empresas. Valorizamos o
conhecimento trazido pelos diferentes
segmentos presentes. O termo
“transcendência”, usado durante a semana
de treinamento, significa ir além da
“excelência”. 



Este programa é indicado para:



Chegada dos participantes durante todo o dia 20

Palestras com diversos especialistas internacionais21

Visitas técnicas a empresas líderes de mercado
Debrief e Aplicação 

23

Visitas técnicas a empresas líderes de mercado
Debrief e Aplicação 22

24

Agenda

19 Saída Brasil 

Graduação25

Visitas técnicas a empresas líderes de mercado
Debrief e Plano de Ação 

A programação pode ter mudanças de empresas e conferencistas 



O que o programa inclui

Vários especialistas
de nível

internacional

Ingressos para
parques temáticos
(visitas técnicas)

inclusos no horário
da programação

Ex-professores
Disney University e

Disney Institute

Mais de 35 horas de
treinamentos

internos e externos 

Visitas exclusivas a
empresas líderes de

mercado em "Clientologia"
(excelência no

atendimento ao cliente)

Visitas à Disney com
atividades analisando os
conceitos "high-touch" e
como aplicá-los em seus

negócios 

Visita técnica à
Universal para

analisar o conceito
"high-tech" 

Transporte para visitas
técnicas dentro dos

horários e locais
preestabelecidos

Certificado Internacional
Seeds of Dreams Institute

O programa será em
Português com 

eventual tradução
simultânea/consecutiva de
palestrante internacional



O que o programa não inclui

Acomodação Passagem aérea Seguro Viagem

Quaisquer extras de caráter
pessoal ou outros itens não

mencionados 

Alimentação



Claudemir Oliveira
Presidente e fundador do Seeds of Dreams Institute.
Trabalhou para American Airlines, United Airlines e

15 anos na Disney (5 no Brasil e 10 nos EUA). 
Foi o primeiro líder e responsável pela abertura no
Brasil da divisão Walt Disney Parks & Resorts, em

1995. Nos EUA, foi professor da Disney University do
famoso curso Traditions, onde todos os níveis de
liderança da empresa são treinados, e professor
convidado do Disney Institute para falar de sua

experiência durante os cursos daquela instituição.
Nestes anos, treinou mais de 1 milhão de pessoas de

todos os continentes. 
No Brasil é jornalista pela Faculdade de Comunicação
Social Cásper Líbero e tem duas pós graduações pela
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
onde também foi professor antes de mudar para

Orlando, Flórida, a convite da Disney para cuidar de
estratégia global de treinamento. Nos EUA, tem
mestrado e doutorado com foco em Psicologia

Positiva aplicada às corporações. É membro vitalício
da Harvard Medical School Postgraduate Association,
onde faz cursos regularmente nesta área. Claudemir

vive em Orlando, Flórida, desde 2000. 
 

Alguns dos 
nossos
especialistas

Em cada programa, escolhemos os especialistas 
e nos baseamos no perfil dos participantes 



Tatiana Ferreira
 

Anos de experiência na liderança de
grandes marcas de luxo. 

Atuou como Vice-Presidente da Louis
Vuitton New York

Alguns dos 
nossos
especialistas

Em cada programa, escolhemos os especialistas 
e nos baseamos no perfil dos participantes 

Sergio Frias
 

Presidente e CEO da CX Hub Smart Consulting
e CEO da Federação de Negócios Brasil-

Canadá. 
Foi VP (Supply Chain) da Havilland Aircraft

Canada, VP da Bombardier Canada (Serviços) 
e VP da Embraer (Jatos executivos) 

 



Marcos Rosset
 

Foi CEO da Disney Brasil.
Além de trabalhar como CEO e

membro do Conselho de
Administração em empresas líderes

em produtos de consumo,
entretenimento e lazer,

desenvolvimento de conteúdo, vendas
e distribuição

 

Alguns dos 
nossos
especialistas

Em cada programa, escolhemos os especialistas 
e nos baseamos no perfil dos participantes 

Patricia Chaccur
 

 Liderou a área de Comunicação e Branding
das multinacionais Nike e Avon, em que foi

Diretora Regional para a América Latina.
 
 
 



Alguns dos 
nossos
especialistas

Juliana Oliveira
 

Director & Partner do
 Seeds of Dreams Institute

Especialista internacional com vivência de 10
anos na Inglaterra, onde teve a oportunidade
de trabalhar diretamente com experiência e 

relacionamento do cliente em empresas
multinacionais de variados setores, cobrindo
uma carteira de clientes da Europa, Estados 

Unidos, América do Sul, Oriente Médio e Ásia. 
 

Em cada programa, escolhemos os especialistas 
e nos baseamos no perfil dos participantes 

Humphrey Simon
 

 Foi diretor internacional da The Walt
Disney Company e vice-presidente

internacional de vendas e marketing na
Universal Studios. 

(com tradução simultânea)
 
 
 



ESPERAMOS VOCÊ!ESPERAMOS VOCÊ!


