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SOBRE 
Nascido em Monte Mor, interior do estado de São Paulo, Mathias sempre foi um apaixonado por todos 
os tipos de histórias e um sonhador desde que se entende por gente. Decidiu viver a vida de maneira 
a percorrer seus sonhos e suas paixões. Trabalhou mais de 10 anos em Resorts e Hotéis. Começou, 
ainda na faculdade de Biologia, sua carreira como Monitor de Recreação. Mais tarde passou pela área 
de Eventos e chegou até cargos de Gerência Geral e Gerência Operacional no ramo de Hotelaria. 
    
Uniu em seus trabalhos essa paixão por histórias com sua facilidade em transmiti-las para as pessoas. 
Uma herança das muitas situações que passou durante a fase de Recreador e Monitor.  
 
E por falar em paixões, também chegou a trabalhar na Disney como Guia de Brasileiros, atendendo a 
grupos nos parques e hotéis da organização, se encantou pelo Jeito Disney de Atender e hoje usa 
muitas das suas histórias em suas palestras e treinamentos. 
 
Sempre foi um assíduo defensor de que precisamos encantar as pessoas para alcançar o sucesso e ir 
longe na carreira profissional, devemos encantar clientes, colegas e funcionários. Nos dias de hoje, em 
que se fala tanto de tecnologia e inovação, os profissionais de sucesso serão aqueles que sabem lidar 
com seres humanos. 
 
Mathias tem viajado o Brasil compartilhando suas histórias, erros, acertos e o melhor de tudo, os 
seus APRENDIZADOS. Já impactou grandes redes de Hotéis e organizações que querem se reinventar 
para atender esse novo mercado e esse novo estilo de consumidor de experiências. 
 
 
 

” De nada adianta ser Luz se não Iluminar o caminho dos 

demais.” 
-Walt Disney 
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PALESTRA: A PRÁTICA POR TRÁS DA MAGIA 

Aprimorando a Excelência sem perder o Encanto 

 

 

 

 

RELEASE 
A Palestra “A PRÁTICA POR TRÁS DA MAGIA: Aprimorando a Excelência sem perder o 
Encanto” nos ensina como conquistar, encantar e garantir a fidelidade dos clientes através do 
atendimento de excelência e do cuidado com os chamados “Pontos de Entrega”. 
 
A palestra se destina a todos os tipos de empresas e ramos de negócios que de alguma forma têm 
contato com pessoas e clientes. Essa gama tão grande é possível graças ao foco principal da palestra 
que está no bem-estar dos clientes e também dos colaboradores. A humanização do atendimento é 
um diferencial competitivo no atual mercado da experiência. 
 
Com uma linha narrativa empolgante e ilustrada com pequenos relatos de histórias vividas pelo 
próprio palestrante, a conexão com a plateia e o engajamento do público são praticamente imediatos. 
Com conhecimentos práticos e teóricos passados de forma dinâmica através de um ótimo storytelling, 
o público é capaz de realizar, por si só, comparações entre os mais diversos tipos de atendimentos que 
visam satisfazer as pessoas e gerar fidelidade às empresas.  
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Disso tudo, resulta um conjunto de pequenas regras (práticas) e também princípios de 
relacionamento pessoal (teorias) que, de tão ÓBVIOS, deixaram de ser praticados pelas empresas, 
que estão muito voltadas para a massificação e padronização dos atendimentos e dos próprios clientes. 
 

“PERSONALIZAR UM ATENDIMENTO É DAR UMA IDENTIDADE 
E UMA HISTÓRIA AO SEU CLIENTE.” – Mathias Emke de Oliveira, 2019 

 
Mathias enfatiza a personalização dos contatos, o interesse e o respeito pelas peculiaridades de cada 
cliente e demonstra, com números, comparando diversas instituições e seus resultados, que essa 
prática embora possa parecer exaustiva e por vezes até utópica, garante a total fidelidade e aumento 
da clientela, a curto, médio e principalmente a longo prazo. 
 
Ressalta ainda, a importância das informações e franqueza na tratativa com clientes internos e 
externos, já que a maioria das pessoas acaba se apegando a esses pequenos cuidados e demonstrações 
de interesse, seja dos funcionários da limpeza ou mesmo dos profissionais mais graduados que os 
atendem.  
 
A palestra acaba sendo um ótimo resgate ao bom senso e a boa educação. Podemos encontrar no cerne 
de tudo a clássica relação colaborador-cliente, objeto de estudo de disciplinas e cursos em faculdades 
dos mais diversos segmentos, mas quase sempre desconsiderada na prática do dia a dia, tida como 
inviável, muitas vezes, pela massificação e padronização de atendimentos, o que torna essa relação 
entre clientes e instituições fria e por vezes até indiferente.  
 
Repleta de exemplos práticos, a palestra demonstra como é possível uma integração entre 
atendimento personalizado e satisfação dos colaboradores, com bons resultados financeiros para as 
próprias empresas e realização profissional para as equipes envolvidas.  
 
Embora pretendendo alcançar os bons resultados empresariais, Mathias consegue resgatar, nas 
entrelinhas, grandes temas como o relacionamento humano e deixa um alerta da imediata 
necessidade de resgatar a Cortesia, a Dedicação e o Carinho, indispensáveis nas horas de contato 
pessoa-pessoa.  
 

É uma palestra fundamental para todos os funcionários e empresas que desejam 
entender e se aprimorar em um mundo que vive em constante mudança, mas que no 

final o que fica é a relação entre pessoas. 
 
 

TÓPICOS ABORDADOS 
- O atual Mercado de Experiências; 
- A importância da História do seu negócio; 
- O conceito de Atendimento de Excelência; 
- O que o Cliente realmente procura? 
- O verdadeiro conceito de quem é o seu Cliente e também seu Concorrente; 
- Ferramentas estratégicas que a Disney usa para encantar; 
- Como planejar a experiência Perfeita; 
- Formas de Engajar sua equipe e seus colaboradores; 
- Como usar a Empatia para promover Conexão Emocional; 
- Métodos Simples para exceder as expectativas dos clientes; 
- Quais os padrões de Atendimento e “Sistema de Entrega” da Disney; 
- Como implementar, de forma prática, os conceitos observados; 
- Histórias reais, vivenciadas pelo próprio Palestrante. 
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PALESTRA: E SE A DISNEY ADMINISTRASSE 
SEU NEGÓCIO? 

O que Walt Disney diria para você? 
 

 

 

RELEASE 
A Palestra “E SE A DISNEY ADMINISTRASSE SEU NEGÓCIO? O que Walt Disney Diria 
para você?” traz profundas reflexões para Líderes e Gestores, além de realizar um completo 
alinhamento entre a tríade Liderança, Propósito e Cultura. Demonstrando, através de exemplos, a 
importância do líder na transmissão de Competências e principalmente na transmissão de Atitudes, 
Mathias mostra como formar novos Líderes e em como treinar essas Atitudes e comportamentos. 
 
Walt Disney sempre pregou que as pessoas nos mais altos cargos precisam estimular uma forte 
Cultura de Encantamento, em que todos devem assumir responsabilidade e propriedade pelo 
trabalho. Afinal, são os próprios colaboradores que vivem as situações que colocam a Cultura da 
empresa à prova e são eles que dão vida ao sonho de gerar experiências memoráveis para os clientes. 
 
Essa palestra é ideal para todas as empresas, pois estimula, através de histórias e ferramentas, a 
Liderança a se comportar de forma diferente e a, REALMENTE, inspirar suas equipes e alavancar seu 
setor, sua área e por consequência, sua empresa. 
 
Queremos formar mais que bons líderes, queremos formar EXCELENTES LÍDERES e que estejam 
tão engajados que consigam perpetuar a cultura da empresa para outros colaboradores. Fica cada dia 
mais claro que o “Excelente Atendimento” segue a Lei da Gravidade: Ocorrendo sempre de “Cima para 
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Baixo”. Seja você um Líder com olhar de "Dono" e ajude a espalhar essa forma de ver o trabalho e sua 
posição na empresa. 
 
O foco dessa palestra é explicar porque algumas empresas chegam ao sucesso e outras não. E Mathias 
consegue fazer isso de uma maneira simples, porém, brilhante. Inspirando-se no lema do Walt Disney 
“...De nada adianta ser luz se não iluminar o caminho dos demais”, traz profundas reflexões e um 
novo olhar para líderes e liderados. 
 
Além disso, Mathias usa de sua formação em Biologia e Comportamento para demonstrar que a 
segurança do ambiente leva à estabilidade da equipe e a consequência disso é que cada um dá o seu 
máximo para a prosperidade da empresa. 
 
Embora cada membro do grupo tenha objetivos individuais, é imprescindível unir todos eles em torno 
de um propósito coeso. Aí entra a visão do líder. Porém, é importante que o líder também coloque as 
pessoas como sua prioridade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o líder não existe para ser 
servido. É ele que serve as pessoas, guia o time, ajuda-o a atingir metas, superar obstáculos e se 
desenvolver profissionalmente. Isso vale, inclusive, para os tempos de crise. 
 
É por isso que os líderes devem ser luz para os demais. Uma vez que você consegue colocar suas 
necessidades de lado e focar na sua equipe, você mesmo se reconhecerá como um verdadeiro líder ao 
final dessa incrível palestra. 
 
  
TÓPICOS ABORDADOS: 
- O novo modelo de Consumo e suas Necessidades; 
- Como transmitir a Cultura de uma empresa; 
- O conceito do Líder com “Olhar de Dono”; 
- O que seus colaboradores realmente pensam da empresa? 
- Técnicas de como Treinar a Competência e Contratar a Atitude; 
- Ferramentas estratégicas que a Disney usa para Contratar e Treinar; 
- Como formar não só colaboradores, mas também Líderes Excelentes; 
- Criando seu sucessor. Toda história deve ser perpetuada; 
- Como usar o Propósito para Fidelizar e engajar uma equipe; 
- Método 80/20; 
- Como aplicar o conceito da “Janela Quebrada” em seu negócio; 
- Quais os padrões de Liderança e “Sistema de Entrega” da Disney; 
- Como implementar, de forma prática, os conceitos observados; 
- Histórias reais, vivenciadas pelo próprio Palestrante. 
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PALESTRA: UM CUIDADO PODE CURAR 
O Diferencial do Atendimento Humanizado 

 

 
 

 

RELEASE 
Nessa palestra Mathias compara as experiências do dia a dia das instituições de saúde com a empresa 
que sem dúvidas é a referência em entretenimento, atendimento, satisfação e fidelização de clientes, 
a Walt Disney World. 
 
Sabemos que a gestão hospitalar atualmente, é o trabalho mais difícil de gestão do mundo e essa 
palestra foco justamente em como aflorar os melhores comportamentos dos funcionários e como 
oferecer a melhor experiência emocional aos seus pacientes. 
 
Durante o evento serão explicadas técnicas e conceitos realmente impactantes e motivadores, de como 
essa gestão poderia ser transformada em uma experiência hospitalar mágica, típica de um conto de 
fadas de Walt Disney e com o mesmo nível de satisfação de uma ida aos parques de Orlando. 
 
A primeira ideia a ser implantada é a Percepção do Atendimento dos Pacientes: que para 
Mathias é muito mais importante do que o real cuidado que eles recebem. Muitas vezes, gestores e 
médicos estão preocupados em medir o desempenho dos procedimentos ou com 
avaliações técnicas de qualidade. Mas em algum momento foi pensado naquilo que o paciente 
realmente valoriza e pode perceber? 
 
Vamos supor que você é paciente em um hospital, é tarde da noite e você está meio adormecido no 
seu quarto. A enfermeira chega, verifica se você está bem e rapidamente sai e fecha a porta. Como 
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você se sentiria? Você poderia pensar que ela está com pressa para atender outro paciente e que não 
lhe prestou a devida atenção, talvez você quisesse a porta aberta e ela saiu sem falar nada ou ainda 
que ela está terminando o plantão e está dando só uma olhada rápida nos pacientes, para fazer suas 
anotações. 
 
Na verdade, a enfermeira não queria incomodá-lo porque você estava meio adormecido e ela queria 
ver se o soro tinha acabado para trocá-lo, como ainda estava com soro, saiu rapidamente, e fechou a 
porta para minimizar o ruído do corredor. A enfermeira foi muito atenciosa, mas você ficou com outra 
percepção. 
 

Os bons cuidados e as boas intenções nem sempre levam à percepção de um bom 
atendimento. 

 
Por isso, para impactar na percepção do paciente e, portanto, na satisfação, as boas intenções têm que 
ser verbalizadas. Isso não é exagero, isso é simplesmente uma combinação das intenções das suas 
ações com as suas palavras, a fim de garantir que não haverá um mal-entendido. Por vezes, atitudes 
óbvias acabam sendo esquecidas ou deixadas de lado. 
 
Nesse caso, a enfermeira poderia ter perguntado: “O senhor deseja que feche a porta? Tem muito 
barulho lá fora e seria melhor para o senhor descansar”. Ela não vai tomar mais de dez segundos em 
falar isso e evitará que mil coisas passem pela cabeça do paciente, para só pensar: “as pessoas aqui se 
preocupam por minha tranquilidade”. 
 
Temos que ver todas as interações com os pacientes a partir da perspectiva deles e não da nossa. A 
percepção do cuidado que os pacientes estão recebendo é mais importante do que a maioria de nós 
pensa. Se aprendermos a gerir essas percepções, veremos que os nossos clientes (pacientes) vão nos 
elogiar e o boca-a-boca começará a funcionar a nosso favor. 
 
Tenha sempre presente que a percepção do paciente é a realidade que ele experimenta e talvez não 
seja a realidade que você quer passar. Por isso essa Palestra vai te ensinar as técnicas para perceber e 
também para aprimorar não só os cuidados, mas as Percepções que seus pacientes tem do seu 
Hospital, clínica e até mesmo do seu trabalho e atuação. 
 
 
TÓPICOS ABORDADOS: 
- Qual a experiência que o paciente quer e deve ter? 
- Como planejar a experiência perfeita (da Triagem até a Alta); 
- A importância da história do seu paciente; 
- O conceito de Atendimento de Excelência; 
- O que o paciente realmente espera além da cura? 
- Como personalizar o atendimento e o entendimento; 
- O verdadeiro conceito de Cuidado e como ele é percebido pelos pacientes; 
- As melhores ferramentas e estratégias que as empresas usam para encantar; 
- Como engajar sua equipe em prol de um único propósito; 
- Como usar a Empatia para promover Conexão Emocional; 
- Métodos Simples para exceder as expectativas dos pacientes; 
- Usar a Transparência e o Óbvio como ferramentas de satisfação e cuidado; 
- Aplicação da Teoria do “Agressivamente Simpático”; 
- Técnicas de Comportamento e Análise de Reações Humanas; 
- Como implementar, de forma prática, os conceitos observados; 
- Histórias reais, vivenciadas pelo próprio Palestrante. 
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PALESTRA: A EDUCAÇÃO NA ERA DO WIFI 
O jeito certo de conectar Pessoas 

 

 
 

 

RELEASE 
A união entre tecnologia e educação é um processo cada vez mais inevitável. Isso vai muito além de 
uma simples medida de atualização. Utilizar a tecnologia em sala de aula representa extrema melhoria 
no desempenho de alunos e também dos educadores. Mathias afirma nessa palestra que a internet 
tem o poder de potencializar, cabe ao educador mostrar ao aluno o que ele pode fazer com a internet 
para aprender. O professor/educador passa a ter um papel de Mentor e Curador de conteúdo e assim 
consegue o engajamento e a eficiência no ensino. 
 
Os nativos digitais estão altamente integrados com a tecnologia e, por isso, é necessário um esforço 
maior da nossa parte, os imigrantes digitais, para compreender e atingir essas novas mentes. Adaptar 
a metodologia de ensino para se adequar às necessidades educacionais é um bom começo. É uma 
forma de incorporar dispositivos e meios utilizados no dia a dia dos mais jovens, aos métodos de 
ensino. 
 
É sempre importante que os profissionais da área da educação estejam atentos às novidades, desde 
grupos de estudo em redes sociais até a atividades digitais interativas de aprendizagem. Assim, é 
possível fazer com que a escola se aproxime um pouco mais do mundo dos alunos, para além da sala 
de aula, fugindo um pouco do modelo “tradicional” de aprendizagem. Alguns estudiosos defendem 
que a experiência e o contexto agregam muito mais para o aprendizado dessa geração. 
 
Como educadores, Mathias tem formação e experiência em anos dentro da sala de aula, devemos 
ajudar os mais jovens, individualmente, a perceber o que vale a pena guardar na memória e onde eles 
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devem buscar as informações. Devemos mostrar o conteúdo correto e ensiná-los a ter senso crítico 
para não cair nas famosas “Fake News”. 
 
Um simples laboratório de informática não é mais suficiente para a demanda de informação da nova 
geração. Lousa digital, plataformas on-line de estudo e atividades digitais são algumas ferramentas 
que podem aumentar o interesse pela matéria estudada. Como o conteúdo é apresentado ao aluno, faz 
a diferença na forma como ele é absorvido. A experiência, mais uma vez, contribui para que a criança 
e o adolescente possam entender o contexto dos diversos temas apresentados, e a escola se adaptar à 
forma como ele recebe essa informação. 
 
Existem diversas opções que podem ser exploradas em relação ao uso da tecnologia na sala de aula. 
Nas aulas de ensino híbrido, os educadores trabalham com seus alunos alguns modelos de ensino 
sustentados, que são a Sala de Aula Invertida, a Rotação por Estações e o Laboratório Rotacional.  
 
Além do ensino híbrido, também serão apresentados outros métodos de ensino, como a 
Aprendizagem Mão na Massa, a Aprendizagem Baseada em Projetos e o Design Thinking, esses 
métodos não só desenvolvem conteúdos como também desenvolvem Habilidades e Competências. 
 
Todos esses métodos tem uma coisa em comum e que Mathias defende como ponto principal da 
discussão: O Protagonismo do aluno. Cada atividade é elaborada pelo educador, para que os 
alunos possam realizá-las de acordo com suas próprias capacidades. Assim, o conhecimento se torna 
propriedade dos alunos, o que contribui para que eles se transformem em cidadãos capazes de pensar 
e criar, em um mundo cada vez mais interativo. 
 
As mudanças são cada vez mais rápidas e a escolas, os Educadores e os Gestores de Educação precisam 
se adaptar constantemente às demandas da sociedade, visto que seu papel social é formar cidadãos 
para o agora e para o futuro e não para o passado como tem acontecido. 
 
 
TÓPICOS ABORDADOS: 
- Quais os modelos escolares existentes no mundo? 
- Como identificar as necessidades da sua escola e da sua sala de aula; 
- A importância da história do modelo escolar atual; 
- Como lidar com os nativos digitais e como incorporar a internet no aprendizado; 
- O conceito de “FLIP THE CLASSROOM”; 
- Como personalizar o ensino e como mensurar a Aprendizagem? 
- O professor como Mentor dos Alunos e como Curador de Conteúdo; 
- Conceito da “Cauda Longa” e como ele afeta a sala de aula atual; 
- As melhores ferramentas e estratégias para engajamento; 
- Principais tendências da Educação para o século XXI; 
- Aplicação de diversas técnicas de ensino e de aprendizagem”; 
- Como preparar o aluno para o mundo de amanhã; 
- Como implementar, de forma prática, os conceitos observados; 
- Histórias reais, vivenciadas pelo próprio Palestrante. 
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CONTRATAR O MATHIAS DÁ NISSO... 
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NOSSOS CLIENTES   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Não Deixe de Acessar nosso Site  
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OLHA O QUE ESTÃO DIZENDO... 
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Para ver mais Depoimentos acesse nosso site! 

 


