
NESTA MASTERCLASS, VOCÊ 
APRENDERÁ A:

Como se conectar com o novo 
mercado de clientes “onipresentes e 
hiperconectados”

Os atributos que realmente agregam 
valor ao cliente e fidelidade a ‘uma 
marca’

Por que e como a tecnologia 
desempenha um papel eficaz na 
centralização do cliente

ON DEMAND
wobi.com/pt-br/school-of-management

WOBI APRESENTA A 
MASTERCLASS EXCLUSIVA SOBRE

CUSTOMER 
ENGAGEMENT com

JESÚS 
COCHEGRÚS
EMPRESÁRIO E ESPECIALISTA 
EM INOVAÇÃO E LIDERANÇA



SOBRE

JESÚS COCHEGRÚS
Empresário e especialista em Inovação e 
Liderança

Por mais de 15 anos, Jesús Cochegrús tem 
trabalhado em áreas relacionadas à criatividade, 
comunicação e desenvolvimento de idéias, 
especialmente através de animação 3D, 
videogames, multimídia e programação.

Entre 2010 e 2012, Jesús foi Diretor da Kaxan, a 
primeira empresa mexicana a ser aceita como 
desenvolvedor autorizado para Nintendo Wii, 
XBOX e PlayStation 3. Jesús liderou pessoalmente 
o projeto “Taco Master”, o videogame móvel que 
conquistou o número 1 no iTunes México e em 
outros países da América Latina.

Em 2001, Jesús fundou a eMotion Interactive, 
uma empresa que desenvolveu projetos nacionais 
e internacionais para empresas como Nike, 
Coca-Cola, Continental Corporations, Cadbury 
Schweppes e SIEMENS, entre muitas outras. 
Atualmente, Jesús continua a administrar sua 
empresa, combinando esta atividade com 
consultoria e palestras.

Jesús Cochegrús

Para mim, inovação é ajudar o cliente a 
tornar-se em algo mais, para dar-lhes uma 
arma com a qual possam tornar-se numa 
versão melhor de si mesmos.



SESSÕES

2 horasSESSÃO 1

COMPREENDER UM CLIENTE

RENOVAR A SUA ESTRATÉGIA

COMPREENDER O NOVO CLIENTE “OMNIPRESENTE E HIPER-
CONECTADO”

A SUA ESTRATÉGIA: REDEFININDO O SEU “SIGNIFICADO” PARA O 
NOVO CLIENTE

O que é que queremos comprar? As 2 principais relações com o 
cliente

As necessidades, comportamentos, expectativas e exigências do 
“Homo Smartphonis”

A jornada para a individualização: Os 5 níveis de relação com o 
cliente

A antecipação: A utilização da tecnologia para compreender o 
cliente

Compreender o que realmente significa para o seu cliente

Ferramentas fáceis de utilizar para redefinir o seu significado para 
o cliente

Agregar  valor / Agregar compromisso: Os atributos que o seu 
cliente realmente valoriza

“Não me digas que me amas... Mostra-me!”:  Mapear uma Viagem 
de Cliente em evolução, envolvente e única

2 4SESSÕES HORAS NO TOTAL MASTERCLASSONLINE



SESSÕES

2 horasSESSÃO 2

COMPREENDER O COMPROMISSO

TIRAR PARTIDO DA TECNOLOGIA E DAS 
FERRAMENTAS

A PSICOLOGIA E AS FERRAMENTAS POR TRÁS DO COMPROMISSO

UM MUNDO DE HIPER-NECESSIDADES E MUDANÇAS SEM 
PRECEDENTE

Você é um especialista, mas não o conhece: A abordagem das 
indústrias de jogos de vídeo e cinema

O compromisso é um resultado orientado para a cultura

Os 3 testes de compromisso

A voz do usuário: o impacto do compromisso num mundo hiper-
conectado

Prosperar num mundo de abundância tecnológica. Definindo a 
sua estratégia “atualizações”

Desmaterialização: O ponto de partida

Paradigmas tecnológicos para a centralidade do cliente: 
Dataficação e individualização

Paradigmas tecnológicos para a experiência do cliente: 
Automatização, desintermediação e novas formas de interação

Paradigmas tecnológicos para crescer em conjunto: Filosofia da 
nuvem e pensamento exponencial

2 4SESSÕES HORAS NO TOTAL MASTERCLASSONLINE
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A SUA ENTRADA INCLUI

PREÇOS

Acesso Completo: Acesso ao conteúdo On Demand 
por 30 dias

Resumo executivo: Visão geral escrita dos principais 
aprendizados de cada sessão

Multi-Language: Todas as sessões disponíveis em 
inglês, espanhol, italiano e português

Conteúdo: 4 horas de conteúdo

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD


