


Nascido em Monte Mor, interior do estado de São
Paulo, Mathias sempre foi um apaixonado por histórias
e um sonhador desde de pequeno. Trabalhou mais de

15 anos em grandes redes de Resorts, Hotéis e Viagens
internacionais. Começou, ainda na faculdade, sua

carreira focada no Atendimento ao Cliente. Com o tempo
foi se apaixonando pela Cultura Humanizada e pela Gestão

de Pessoas. Chegou a ocupar altos cargos como Gerente Geral e Gerente
Operacional. Construiu uma forte carreira dentro do setor e de
tantos treinamentos que aplicou, decidiu contar suas experiências
Para mais pessoas. Nasceu ai a Método & Magia.

Conseguiu unir em seus trabalhos sua paixão por histórias e
sua habilidade em contá-las para as pessoas, herança essa das 

muitas situações que viveu durante os atendimentos que realizou. 
E por falar em paixões, também trabalhou na Disney como Guia de 
brasileiros, atendendo grupos nos parques e hotéis da organização.
Mathias sempre defendeu 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 em tecnologia e inovação, os profissionais de sucesso
são aqueles que sabem lidar com as pessoas.

Mathias tem viajado o Brasil compartilhando 
suas histórias, erros, acertos e o melhor de tudo, 

os seus APRENDIZADOS.





“Humanizar o Atendimento é dar uma história para seu cliente”

A Palestra “A PRÁTICA POR TRÁS DA MAGIA: Aprimorando a Excelência sem
perder o Encanto” ensina como conquistar, encantar e garantir a fidelidade dos
clientes. Isso tudo através da excelência no atendimento e da construção de uma cultura
humanizada focada na gestão e no encantamento das pessoas.

De todos os insights gerados é possível criar práticas para seu negócio que, de tão
óbvias, deixaram de ser aplicadas pela maioria das empresas, que estão muito voltadas
para a massificação e padronização dos atendimentos e dos próprios clientes.

Porém é preciso ter um método muito bem planejado para sustentar esse
encantamento durante o dia-a-dia. Lembre-se de uma coisa: a Cultura da sua empresa
aparece quando ninguém está olhando.

Essa palestra se destina a todos os tipos de empresas e ramos de negócios porque
seu foco principal esta nas relações pessoais e estudos sobre a cultura de clientes e de
organizações. A humanização do atendimento tem se mostrado um diferencial
competitivo e estratégico no atual mercado consumidor de experiências.

Aprimorando a Excelência sem Perder o Encanto



Palestra com Carga Horária
de 01h30 com interações e 

sessões de perguntas

Público a combinar, podendo 
sempre exceder até 10% do 

número informado 
previamente

Palestras Online com 
plataforma escolhida pelo 
contratante ou pela equipe 

Mathias Emke

Eventuais custos com 
transportes, hospedagem e 

alimentação já estão inclusos 
no preço da proposta

Data a combinar.  
Sujeita a disponibilidade 

de agenda

Após fechamento da proposta 
será realizado um estudo mais 
aprofundado das necessidades 

do contratante







garantia
Caso a palestra não atinja os 

objetivos previamente 
combinados, o valor não 

precisará ser pago.
Basta enviar os motivos da 

insatisfação para nosso 
e-mail comercial.

Isso é a garantia e confiança no 
produto oferecido, além de 
respeito pelo contratante.



personalização

Após o fechamento e 
assinatura do contrato, 

faremos um estudo 
aprofundado das 

necessidades e demandas 
específicas do cliente.

Todo o Storyboard será 
disponibilizado antes do 

evento para análise e 
adequação de conteúdos e 

linguagens.



qualidade
Tanto para os eventos Online 
quanto para os presenciais, 

todo o material fornecido será 
de alta qualidade. Incluindo 

captura de som, imagens com 
equipamentos profissionais, 
slides e vídeos em Full HD ou 

até mesmo em 4K.
Os conteúdos extras serão 

disponibilizados em PDF ou 
similar.



EXECUÇÃO
Com Mathias Emke o evento 
não acaba quando termina.

Nossa equipe irá disponibilizar 
em até 7 dias após o evento 

uma série de vídeos e materiais 
para resgate dos conteúdos e 

insights gerados durante o 
evento. Esse material também 

será personalizado.



Bônus
Contratando qualquer palestra 
você recebe 20% de desconto 

na compra dos cursos online de 
Storytelling ou Liderança, 

ministrados por Mathias Emke 
e parceiros.



PREÇOS

PALESTRA PRESENCIAL (Com todos os Custos e Impostos Incluídos)

Saiba os valores em contato@mathiasemke.com.br

PALESTRA ONLINE (Com todos os Custos e Impostos Incluídos)

Saiba os valores em contato@mathiasemke.com.br

Obs: A Plataforma virtual onde ocorrerá a palestra deve ser definida no ato da contratação. Podendo ser de

responsabilidade do contratante ou da equipe Mathias Emke.

Nota Fiscal de Serviço gerada por:

Mathias Emke de Oliveira – CNPJ: 33.956.598/0001-46 NIRE: 35-8-360908-1
Rua Ipê Amarelo, 138 - Jardim Planalto – CEP: 13190-800 - Monte Mor/SP





Saiba Mais



Saiba Mais



Saiba Mais



Saiba Mais







Quer Conhecer mais sobre 
o Mathias e seus Produtos ?








