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Excelentes
experiências do
cliente melhoram
seus resultados
financeiros.

04Clientologia SupremeClientologia Supreme foi criado por foi criado por
Claudemir Oliveira, PhD, presidente eClaudemir Oliveira, PhD, presidente e
fundador do Seeds of Dreams Institute,fundador do Seeds of Dreams Institute,
emopresa fundada nos Estados Unidos ememopresa fundada nos Estados Unidos em
2006.2006.  

Cientes da importância de uma boaCientes da importância de uma boa
experiência para o cliente, este programaexperiência para o cliente, este programa
foi criado para atender profissionais quefoi criado para atender profissionais que
buscam a excelência no atendimento.buscam a excelência no atendimento.  

O programa tem como foco aO programa tem como foco a
"transcedência" em serviços tanto do ponto"transcedência" em serviços tanto do ponto
de vista do cliente interno (colaboradores),de vista do cliente interno (colaboradores),
quanto do cliente externo.quanto do cliente externo.



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".
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Chegada dos participantes durante todo o dia20

Palestras com diversos especialistas internacioanais21

Visitas técnicas a empresas líderes de mercado

Debrief e Aplicação 
23

Visitas técnicas a empresas líderes de mercado

Debrief e Apicação 22

24

Agenda

19 Saída Brasil 

Graduação25

Visitas técnicas a empresas líderes de mercado

Debrief e Plano de Ação 

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

Programa será em Português
com eventual tradução

simultânea/consecutiva de
palestrante internacional



O que o programa não inclui

Acomodação Pasagem aérea Seguro Viagem

Quaisque extras de caráter
pessoal ou outros itens não

mencionads 

Alimentação
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