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AULA #1
Eu aprendi a enxergar a importância e
a complexidade do trabalho que você
faz, seja você um empresário, dono do
seu próprio negócio, seja um
funcionário, vendedor ou atendente.

Se você é DONO DE UMA PEQUENA
EMPRESA, eu entendo você. Eu já
estive no seu lugar, por 3 vezes. E fico
feliz por dizer isso, já que os maiores
empresários do mundo já quebraram
várias vezes, e aprenderam muito com
isso. Eu costumo dizer que “tudo é
aprendizado”.

E, se você é um FUNCIONÁRIO,
colaborador de alguma empresa, e
trabalha com vendas, com atendimento,
eu conheço de perto grande parte dos
desafios que você enfrenta, no dia a
dia. Afinal, são mais de 20 anos lidando
com atendimento.
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QUEM SOU EU

Meu nome é Fabio Frasson e eu trabalho há
22 anos na área de atendimento ao cliente.

Comecei a carreira como contato publicitário,
visitando empresas para vender “espaço de
propaganda” em rádios e outdoors. Sou
formado em Comunicação Social e pós-
graduado em Marketing.

Abri minha própria agência de propaganda,
mas tive que fechar, pouco tempo depois.

Trabalhei por 9 anos na hotelaria, quando fiz a
pós-graduação em Administração Hoteleira.
Em paralelo, tive outros 2 negócios (uma
locadora de DVDs e uma distribuidora de
cosméticos).

Atualmente, gerencio o setor de venda de
peças automotivas e sou ouvidor de uma
concessionária de veículos Volkswagen.

Sou escritor, palestrante e criador do projeto
Mindset Frasson.
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ATENDER NÃO É TAREFA FÁCIL

Nessa Aula #1, eu contei para você a história
do hóspede que se “revoltou” contra a
cobrança da taxa de 2% sobre a sua conta,
nos tempos em que eu trabalhava na hotelaria.
Foi preciso muito autocontrole para lidar com
aquela situação; um atendimento calçado na
inteligência emocional.

Contei para você também o caso do cliente
que não gostou de ser chamado de “meu
querido” e quis registar reclamação na
ouvidoria. Foi um grande exercício de escuta
ativa, com atenção total ao cliente, incluindo
sua comunicação verbal e não verbal, para
criar rapport e, por fim, conduzir a conversa à
solução.

Ficou evidente que é imprescindível
aperfeiçoar sempre os seus conhecimentos e
as suas habilidades no atendimento ao cliente.
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A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO

Agora você já sabe que mais de 60% dos
clientes afirmam que trocam de empresa por
conta da insatisfação com o atendimento, e
que a principal alegação é o sentimento de
INDIFERENÇA no atendimento.

Você já deve ter passado por isso, como
cliente, em algum lugar. Entrar e sair com a
sensação de não ter sido notado ou até de
estar atrapalhando: loja de roupas, loja de
calçados, magazine, banco, casa lotérica,
supermercado, bar ou padaria.

Mas, como pode isso?

Se toda empresa é criada para atender a um
propósito e para gerar dinheiro; se, para isso,
contrata pessoas que se apresentaram para
elas, dizendo-se capazes e dispostas a
contribuir; se o dinheiro que as empresas
buscam e precisam entram por meio das
vendas aos clientes que precisam e esperam
ser bem atendidos, por que é que tantos
clientes têm a sensação de não serem bem
atendidos?
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Recentemente, eu fiz uma pesquisa e 100%
das pessoas disseram que retornam para
comprar nas empresas onde se sentiram bem
atendidas. 100% das pessoas disseram que
indicam para seus familiares e amigos as
empresas onde se sentiram bem atendidas.

Então, eu te pergunto:

Será que vale a pena 
aperfeiçoar a forma como você 

atende seus clientes?
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A História de Joe Girard

Eu contei pra você a história de Joe Girard, o
americano que em 1997, entrou para o
Guiness Book, como o maior vendedor de
veículos do mundo.

Joe bateu vários recordes:
18 carros em um dia
174 carros em um ês
1425 carros em 1 ano
13.005 carros em 15 anos

Joe era especialista em relacionamento...
...Extremamente produtivo
...Entendia a importância do Network
...Vendia a transformação
...Dizia que o cliente deve ser um aliado e
“vender” você
... dizia que Atender é criar vínculos, gerar
indicações e aproveitar oportunidades

Será que vale a pena 
aperfeiçoar a forma como você 

atende seus clientes?
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Eu vou te dizer 2 coisas que, talvez, você já 
saiba:

1ª É muito mais caro, mais trabalhoso, mais 
difícil conquistar um novo cliente do que cuidar 
e manter os clientes atuais

2ª Você cativa e mantém seus clientes com 
ações simples, que deveriam ser óbvias, mas 
que são negligenciadas no dia a dia, por falta 
de percepção, muitas vezes, ou por falta de 
interesse, em outras
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AULA #2

Começamos a Aula #2, relembrando 2
coisas que, talvez, você já soubesse:

1ª É muito mais caro, mais trabalhoso,
mais difícil conquistar um novo cliente
do que cuidar e manter os clientes
atuais.

2ª Você cativa e mantém seus clientes
com ações simples, que deveriam ser
óbvias, mas que são negligenciadas no
dia a dia, por falta de percepção, muitas
vezes, ou por falta de interesse, em
outras.
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TUDO DEPENDE DA PERCEPÇÃO

Falhas ocorrem em qualquer empresa. Afinal,
somos humanos.

No entanto, quando nós somos o cliente, tudo
parece óbvio. Porém, a percepção muda,
quando estamos no papel do atendente.

Um bom exemplo são 5 minutos de espera em
um atendimento. Quando somos o cliente,
parece uma eternidade; quando estamos
atendendo, “são só 5 minutos”.

Na Aula#1, falamos sobre situações de mau
atendimento em que todos nós já passamos,
como clientes. Na Aula#2, levantamos as
causas e os erros mais comuns.
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OS PORQUÊS DO MAU ATENDIMENTO

As duas principais causas para o mau
atendimento são:

1- O Despreparo para atender
2- A Falta de interesse pelo que faz

Muitas pessoas, apesar de bem intencionadas,
estão despreparadas para atender.

Falta consciência sobre si mesmo e sobre o
outro, falta empatia, gerando comportamentos
inadequados. Não percebem que alguns
comportamentos e posturas, o que falam e
como falam são inadequados ao local de
trabalho ou ao momento.

Isso gera a percepção de mau atendimento,
por parte do cliente.

Essas pessoas acreditam no próprio trabalho,
mas ignoram as próprias falhas.

Agem como consideram normal.
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OS ERROS MAIS COMUNS DURANTE O
ATENDIMENTO

Como eu disse, muitas pessoas, apesar de
bem intencionadas, estão despreparadas para
atender. Agem como consideram normal:

- Conversas paralelas (cliente ignorado)
- Fofocas (cliente no lugar errado)
- Criticar a empresa, o chefe, os produtos e o
salário (falta de comprometimento)
- Informação errada (falta de preparo)
- Tratamento com desdém (falta de respeito)
- Reclamar de um cliente para o outro (falta de
ética e respeito)
- Disputas internas (falta de união)
- Falar mal do concorrente (falta de ética)
- Discutir com o cliente (a maneira como lida
com a situação determina quem ganha e quem
perde)
- Prazos e atrasos (é preciso ser transparente
e cumprir o combinado)
- Excesso de intimidade (cada cliente tem seu
limite)
- Postura, linguagem e roupas inadequada
- Frieza
- Falta de transparência
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- Falar alto ou gritar para alguém distante
- Contar histórias pessoais ao cliente
- Se coçar
- Contar piadas
- Discutir com colegas de trabalho
- Fazer brincadeiras maliciosas
- Ficar sentado, largado na cadeira, enquanto
o cliente está em pé
- Roupas, cabelos, tatuagens, maquiagens e
acessórios pouco discretos
- Barba por fazer, cabelo bagunçado, unhas
mal aparadas
- Atender o cliente, visivelmente, suado ou sujo
- Faltar com cortesia ao atender
- Reclamar para o cliente quanto ao tempo
perdido com ele
- Menosprezar o cliente, devido à ignorância,
sendo arrogante
- Alimentar-se durante o atendimento ou diante
do cliente
- Gargalhar na presença do cliente
- Demonstrar desânimo, falta de vontade ou
irritação
- Tratar o cliente como qualquer um, alguém

que está atrapalhando

Veja que são situações que parecem 
óbvias.

Pag. 12



Fabio Frasson

Vale repetir: 

Você cativa e mantém seus 
clientes com ações simples, 

que deveriam ser óbvias, 
mas que são 

negligenciadas no dia a dia, 
seja por falta de percepção, 
por fazer as coisas no modo 
automático, seja por falta de 

interesse mesmo.
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Atender requer inteligência emocional,
equilíbrio, consciência.

Para muitos falta preparo, para outros sobre
desinteresse.

Trabalham só pela necessidade – estão
perdendo tempo – sem vontade para além do
básico.

Não participam de atividades extras,
confraternização, treinamentos não
obrigatórios.

Desejam outra vida, mas não sabem definir o
que buscam.

Não conseguem construir o futuro e não
enxergam o presente como parte da
construção.
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Se você tem NÃO tem vontade 
de se dedicar, o grande motivo 

para isso é você.

A vida é um caminhar, uma construção que
nunca termina.

Se você deseja outra vida, tem que aprender a
ser e a fazer diferente.
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Você não apaga a sua história, carrega
aprendizados.

Veja:

Tem Horário de trabalho? => está aprendendo
sobre disciplina.

Trabalha com Atendimento => está
desenvolvendo a comunicação, a empatia, a
capacidade de negociação e de persuasão.

Trabalha Sozinho => está desenvolvendo
concentração e responsabilidade.

Tem Colegas de trabalho => está aprendendo
trabalho em equipe, flexibilidade, tolerância e
liderança.

Trabalha com Vendas => está desenvolvendo
a capacidade de realização.

Ainda quer apagar tudo e 
começar do zero?
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Cada dia e atividade é uma 
chance de aprendizado e 

construção.

É preciso que percebam 
qualidades em você. Aprimore-se!

Faça valer a pena cada um dos 
seus dias.

Pag. 17



SEMANA DO ATENDIMENTO
Como transformar o seu atendimento 

em uma poderosa ferramenta de vendas

Fabio Frasson

AULA #3
Relembrando...

Você cativa e mantém seus clientes com
ações simples, que deveriam ser óbvias, mas
que são negligenciadas no dia a dia, seja por
falta de percepção, por fazer as coisas no
modo automático, seja por falta de interesse
mesmo.

Cada dia e atividade é uma chance de
aprendizado e construção.

É preciso que percebam qualidades em você.
Aprimore-se!

Faça valer a pena cada um dos seus dias.

A Dica é Comece pelo que é óbvio, ou parece
óbvio.
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Os conteúdos dessas aulas foram extraídos do
livro “Será que é óbvio? O poder do
atendimento”
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ATENÇÃO TOTAL AO CLIENTE

A primeira grande regra do atendimento é a
ATENÇÃO!

Empresas investem em propaganda para
trazer clientes. Quando estiver cara a cara com
o cliente, mostre porque deve ser escolhido!

Muitos atendentes jogam a oportunidade fora,
agem como se o salário fosse direito de
imagem.

Passam de candidato (ao emprego) brilhante a
funcionário sem brilho.

Contei pra você a história do alho picado,
lembra? Quando fui ao supermercado e
precisei pedir informação, mas os funcionários
estavam mais preocupados em conversar
sobre o final de semana do que em me
atender.
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Dar atenção é tão óbvio: O cliente entra pra
resolver um problema dele e acaba por
resolver o seu. Receba-o de braços e sorrisos
abertos.

Você sabe o valor do seu dinheiro. O cliente
também. Então, por que agir como se ele não
tivesse outra opção?

Você pode não ter o melhor produto, o mais
desejado, o mais competitivo, mas estará à
frente do concorrente se der atenção
verdadeira.

Falamos sobre uma das histórias de Joe
Girard, quando ganhou uma nova cliente só
por dar atenção a ela.

Pag. 21



Fabio Frasson

ALGUMAS PREMISSAS IMPORTANTES

 O cliente procura sua empresa por
necessidade, problema, desejo ou sonho;

 Sua empresa está aberta e propôs resolver;

 Você não foi contratado à força. Foi SUA
ESCOLHA;

 A empresa acreditou em você;

 Faça dessa oportunidade um degrau para
os seus sonhos;

No comércio ou na prestação de serviço,
dedicamos nosso tempo, conhecimento,
habilidade e atenção p/ atender as
necessidades de alguém. Em troca, somos
remunerados. O cliente conta com você, está
disposto a pagar e precisa da sua atenção.

SERÁ QUE É PEDIR MUITO?

Pag. 22



Fabio Frasson

Vale repetir: 

Você cativa e mantém seus 
clientes com ações simples, 

que deveriam ser óbvias, 
mas que são 

negligenciadas no dia a dia, 
seja por falta de percepção, 
por fazer as coisas no modo 
automático, seja por falta de 

interesse mesmo.
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Se você quer uma vida melhor, ser
reconhecido pelo que é e pelo que faz, ser
lembrado com admiração e carinho, ser bem
visto, bem quisto e bem lembrado, precisa
tomar uma importante decisão:

SER UM PROFISSIONAL DE VERDADE!

Profissional é aquele que está preparado
para exercer determinado papel ou função,
desempenhar o seu trabalho com proficiência,
competência, seriedade, rigor,
responsabilidade, ética, compromisso com as
normas e éticas da empresa, pontualidade e
disposição para aprender.
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CARACTERÍSTICAS ESPERADAS DE UM
PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO

 SABER O QUE FAZ: conhecimento e
habilidade para fazer o que faz e ser pago
por isso;

 EVOLUIR CONTINUAMENTE: disposto a
aprender e aperfeiçoar-se. Atualizar-se;

 SER CORDIAL : Acolher, ser agradável;

 TRABALHAR COM SERIEDADE : Postura,
responsabilidade. Você é o seu cartão de
visitas;

 COMUNICAR-SE BEM: Clareza, correção;

 SER FLEXÍVEL: Tarefas e horários não
previstos;

 SER HONESTO, ÉTICO E CONFIÁVEL;

 CUMPRIR OS PRAZOS COMBINADOS:
transparência e compromisso;

 TER EQUILÍBRIO EMOCIONAL;

 SER PROATIVO.
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Na próxima aula, vamos abrir as vagas para o 
treinamento online 

“O Poder do Atendimento”,

com condições imperdíveis.
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AULA #4
Nós começamos essa Semana do
Atendimento com um único foco: ajudar você
a transformar o seu atendimento em uma
poderosa ferramenta de vendas, seja para
vender produtos e serviços, seja para se
vender como profissional, alavancando a sua
carreira.

Temos, basicamente, 2 tipos de pessoas,
assistindo essas aulas:

Pessoas que trabalham com vendas e
atendimento;

Pessoas que lideram esses profissionais,
sejam pequenos empresários ou gerentes de
vendas.

Se você faz parte de um desses 2 grupos, e
está aqui desde a primeira aula, tenho certeza
de que já entendeu a importância do
atendimento para o seu sucesso.

Pag. 27



Fabio Frasson

Se você não assistiu às aulas anteriores e não
faz ideia de quem sou eu pra estar te falando
sobre atendimento..., resumidamente, meu
nome é Fabio Frasson, eu trabalho há 22 anos
com atendimento. Visitei centenas de
empresas, atuando como contato publicitário.
Atendi milhares de pessoas ao longo de 9
anos trabalhando na hotelaria. Atualmente,
gerencio uma equipe de venda de peças
automotivas e faço a ouvidoria de uma
concessionária de veículos. Reuni parte dessa
experiência em um livro chamado “Será que é
óbvio? O poder do atendimento” e hoje estou
aqui, compartilhando parte disso com você.
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Relembrando...

Está claro pra nós que o atendimento é um
dos principais pilares de sustentação de
qualquer negócio, um dos principais fatores de
sucesso ou de insucesso das empresas.

Nós sabemos que mais de 60% dos clientes
trocam de empresa por conta da insatisfação
com o atendimento, pelo sentimento de
indiferença no atendimento.

Mas isso não faz sentido...

Afinal, toda empresa é criada por 2 motivos:
propósito e dinheiro.

Para realizar o propósito e ganhar dinheiro,
contratam pessoas, que se apresentaram,
dizendo-se capazes e confiáveis, e se
dispuseram a fazer o seu melhor, para realizar
esse propósito e gerar dinheiro para a
empresa e para si.

O dinheiro vem das vendas aos clientes, que
precisam e esperam ser bem atendidos.

Apesar disso, todos nós temos dezenas de
exemplos de situações em que, como clientes,
não nos sentimos bem atendidos.
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Mas é muito importante salientar que a nossa
percepção muda, quando estamos no papel
de quem atende. Isso porque qualidade é
algo subjetivo; depende da percepção de
cada um.

Por isso, eu sempre digo que atender não é
fácil. Você é um(a) guerreiro(a).

Dificuldades à parte, o fato é que o mau
atendimento ocorre por 2 motivos:

Despreparo e Desinteresse.

Muitos agem como consideram normal, sem a
percepção de que seu comportamento é
inadequado ao ambiente ou ao momento.

Você cativa e mantém seus clientes com ações
simples, que deveriam ser óbvias, mas que
são negligenciadas no dia a dia, seja por falta
de percepção, por fazer as coisas no modo
automático, seja por falta de interesse mesmo.
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Vale ressaltar que sentir-se desinteressado,
desanimado, frustrado com os resultados, ter
sonhos e almejar uma vida melhor é
totalmente normal e inevitável. Todos nós
estamos sujeitos a nos sentirmos assim,
muitas vezes.

Mas é preciso tomar consciência de que essa
falta de energia, essa falta de ação, não vai
leva-lo a realizar o que você quer.

O principal motivo para que você busque ser
um profissional de verdade é você mesmo.
Pois, além de aprimorar seus conhecimentos,
habilidades e competências, ainda constrói
relacionamentos que criam oportunidades de
crescimento. É preciso que percebam
qualidades em você.
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Lembre-se do que é esperado de um
profissional de atendimento:

 SABER O QUE FAZ;
 EVOLUIR CONTINUAMENTE;
 SER CORDIAL;
 TRABALHAR COM SERIEDADE;
 COMUNICAR-SE BEM;
 SER HONESTO, ÉTICO E CONFIÁVEL;
 CUMPRIR OS PRAZOS COMBINADOS;
 TER EQUILÍBRIO EMOCIONAL;
 SER PROATIVO.

Viu, não tem segredo.
Comece pelo que é óbvio, ou parece óbvio.
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E, por falar nisso, lembre-se da primeira
grande regra do atendimento: ATENÇÃO.
Cara a cara com o cliente, mostre porque deve
ser escolhido.

Afinal, seu salário não é direito de imagem.
Você não é pago só pra ficar enfeitando a loja.

Lembre-se que o cliente entra na sua empresa
pra resolver um problema dele e acaba por
resolver o seu.

Então, não haja como se o cliente não
tivesse opção?

No livro, eu apresento um método de
atendimento, que visa alcançar a eficácia por
meio de atitudes eficientes.

O método consiste em 3 etapas, que
representam 3 momentos da experiência do
cliente junto à sua empresa.

Em cada etapa, uma série de ações são
necessárias e podem variar de uma empresa
para outra, de um ramo de atividade para
outro, ou de um departamento para outro
dentro da mesma empresa.
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Etapa 1:
PIP - PRIMEIRO IMPACTO POSITIVO

Esta etapa envolve o primeiro momento do
cliente com a empresa. Não importa quantas
vezes ele já esteve lá. Trata-se do primeiro
momento, em cada contato, em cada visita, em
cada passagem dele pela empresa. O que ele
vê? O que ele ouve? O que ele sente, do
instante em que chega, até que seja atendido?

As respostas a essas perguntas nortearão as
expectativas, o grau de tolerância, o nível de
avaliação, os critérios de cobrança, as ações e
reações desse cliente a cada palavra, a cada
gesto, a cada argumento, a cada produto ou
serviço colocado diante dele.
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 A empresa que ele vê está limpa,
organizada e bem cuidada? Ou suja,
bagunçada e envelhecida?

 O ambiente é alegre e iluminado? Ou
escuro e sem vida?

 As pessoas são ativas, sorridentes e
simpáticas? Ou demonstram desânimo,
desinteresse e mau-humor?

 Ele é abordado e acolhido? Ou entra quase
sem ser notado?

 Como é a postura, o semblante, o tom de
voz de quem o atende? É alguém que se
coloca de pé, de forma receptiva, com um
leve sorriso e fala acolhedora? Ou é aquele
sujeito que fica prostrado na cadeira, com
cara de poucos amigos, olhar vazio e
desinteressado, de respostas secas ou
monossilábicas?

 Como é a aparência dos colaboradores?
Uniforme limpo e em bom estado? Ou sujo
e surrado?

 Maquiagens e acessórios discretos? Ou
alguém que chama a atenção pelo exagero
ou pelo descuido?
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 Cabelos e barba ajeitados? Ou
despenteados e com a barba por fazer¸
aparentando desleixo?

 Limpos e desodorizados? Ou sujos, suados
e com cheirinho de azedo?

 O que o cliente ouve e presencia agrega
credibilidade? Inspira confiança? Confere
status de profissionalismo e seriedade?

A atenção total aos detalhes é fundamental.
Você não terá uma segunda chance de causar
uma boa primeira impressão. Portanto, garanta
que o PRIMEIRO IMPACTO seja POSITIVO!

Pag. 36



Fabio Frasson

Etapa 2:
EPA - ENTENDER PARA ATENDER

Passado o primeiro momento, que pode durar
de alguns segundos a vários minutos, até que
o cliente seja, de fato, atendido, inicia uma
fase de diagnóstico. Você tem que descobrir,
exatamente, do que o cliente precisa.

Coloque em prática a capacidade de
perguntar e de ouvir.

Demonstre interesse em ajudá-lo. Descubra
o que ele quer, porque quer e para quem quer.
Ouça, atentamente, cada uma das respostas.
Guie-se por elas e conduza a conversa,
apontando as soluções possíveis para ele.

Saber ouvir é imprescindível. Captar cada
palavra, sem julgamento, sem interromper o
que está sendo dito. Evite a ânsia por já
preparar uma contrarresposta;
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Atenção à comunicação não verbal; uma
palavra, associada ao tom de voz e à
expressão facial ou corporal do cliente, pode
ser a chave para que você realmente o
compreenda e, assim, seja capaz de ser
eficiente e eficaz.

Não tire conclusões com base em meias
informações. Estude o cliente.
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Etapa 3:
AEE – ATENDIMENTO EFICIENTE E EFICAZ

Atendimento eficaz é aquele que atende aos
objetivos, tanto do cliente, quanto da empresa.
É aquele que apresenta ao cliente as soluções
para os seus problemas, satisfazendo seus
desejos e/ou necessidades. É aquele que
garante a venda do produto ou serviço da
empresa, constrói e/ou fortalece sua
credibilidade, preserva e garante sua
lucratividade, cativa a atenção e a preferência
do cliente. Para que o atendimento seja eficaz
é imprescindível que seja também eficiente,
que cada detalhe seja cuidado, que tudo seja
feito de forma correta, com qualidade
percebida pelo cliente.

Essa etapa pode ser resumida em: ATENÇÃO
AOS DETALHES, os mínimos detalhes.
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O ponto mais importante em qualquer
atendimento está ligado à forma como o cliente
é tratado. É isso que garante que ele o escute
e dê importância ao que você tem a dizer. Por
isso, tenha em mente que todo atendimento
deve pautar-se por um quarteto mágico:

ATENÇÃO – RESPEITO –
SIMPATIA – CORDIALIDADE

Na verdade, qualquer relação, norteada por
esses princípios tem, certamente, um milhão
de vezes mais chances de dar certo, não
acha? Não seria diferente no atendimento a
um cliente.

Aja com naturalidade. Atitudes forçadas são
facilmente notadas e tem efeito inverso ao
desejado. Entregue-se ao atendimento, seja a
melhor versão de si mesmo!
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O modo como você se relaciona com o cliente
é um detalhe fundamental, mas você ainda
precisa resolver o problema dele, lembra-
se? Então, siga esse princípio:

O PROLEMA É SEU

A partir do momento em que você acolheu o
cliente e entendeu o que o ele precisa, tome o
problema para si. Dedique-se a resolvê-lo!
Assuma essa responsabilidade como a mais
importante do seu dia.

Lembre-se da história que contei nessa aula
sobre o contrato. A frase do meu gerente ainda
ecoa em minha memória: “Cuide do seu
cliente”.

Mantenha seu foco na necessidade do cliente,
e não na venda. Quando você resolver o
problema, atender à necessidade, a venda
ocorrerá naturalmente. Faça tudo o que estiver
ao seu alcance para ajudá-lo, e ele perceberá
o seu valor.
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O atendimento ao cliente é, ao mesmo tempo,
simples e muito complexo. Existem muitas
variáveis. Falar em um método de atendimento
é apresentar um guia, uma espinha dorsal,
parâmetros que auxiliem a coordenar nosso
raciocínio e nossas ações, mas nunca um
passo-a-passo, um manual a ser seguido, na
sequência exata. Cada cliente tem suas
peculiaridades e suas necessidades. Você e
sua empresa também. Se os ingredientes
mudam, não há como falar em uma receita
pronta.
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Eu sou Fabio Frasson.

Espero estar contribuindo com o 
seu caminhar.

Eu desejo a você muito sucesso e 
resultados extraordinários.

Vamos Juntos, 
Evoluindo Sempre!

www.mindsetfrasson.com.br
contato@mindsetfrasson.com.br


