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Utilizar pessoas “disfarçadas” de cliente para avaliar o desempenho da equipe de vendas é 
uma estratégia barata e eficaz para melhorar a qualidade do atendimento 
 
 
Sem condições de estar sempre presente nos pontos-de-venda, muitos lojistas adotam uma 
tática para testar a eficiência e o comportamento dos vendedores. Eles utilizam pessoas 
treinadas para se passar por clientes e detectar eventuais problemas que prejudicam o 
atendimento. Trata-se do "cliente oculto", uma ferramenta que ajuda o varejista a prospectar 
falhas na execução de funções dentro da loja, o não-cumprimento de tarefas definidas em 
treinamentos, deficiências na montagem de vitrines e na estrutura física do estabelecimento e, 
em alguns casos, até mesmo as ações e estratégias da concorrência. 
 
Também batizado de "comprador misterioso" (ou "consumidor espião", ou ainda "cliente 
fantasma"), o profissional que faz às vezes de cliente é instruído a abordar o vendedor e fazer 
uma série de perguntas de acordo com um briefing passado pela empresa. Muitas vezes, os 
lojistas querem avaliar uma campanha de vendas ou o resultado de um treinamento, e usam o 
cliente oculto para fazer isso sem despertar suspeitas na equipe de funcionários. 
 
Embora pouco divulgada, essa figura vem sendo utilizada pelo mercado há muitos anos como 
ferramenta de avaliação de equipes, sobretudo as que atendem diretamente o consumidor. 
Com o aumento da preocupação das empresas em encantar os clientes, a demanda por este 
modelo de avaliação do atendimento cresce no Brasil. 
 
"O potencial de expansão é alto, dado que a diferenciação almejada por indústrias e pontos-
de-venda na melhoria da experiência de compra do cliente é fator fundamental na conquista e 
fidelização do consumidor final", diz o diretor da POP Marketing, Christopher Montenegro. 
Empresas que ele atende, como Souza Cruz, Vivo e Toyota, adotam a ferramenta para avaliar 
a capacitação dos seus canais de vendas para o cliente final. No Brasil, estima-se que a 
demanda por esse tipo de atividade aumentou 95% em 2005.  
 
Tecnologia como aliada 
 
Com sede em Porto Alegre, a empresa Endereço Certo utiliza universitários treinados para 
entrar nas lojas vestidos de acordo com o perfil médio da clientela do estabelecimento. A 
primeira condição para o êxito da experiência é que os vendedores não saibam que estão 
sendo testados. A empresa usa o modelo convencional de cliente oculto, que faz sua pesquisa 
e depois preenche um relatório a ser transferido para o contratante do serviço. Ela também 
desenvolveu o modelo high tech, no qual a conversa entre cliente e vendedor é gravada, 
permitindo ter um retrato fiel do diálogo, do tempo despendido no atendimento, das respostas 
dadas a eventuais objeções ao preço e até das informações que o funcionário têm acerca da 
concorrência. 
 
Um exemplo clássico da aplicação da tecnologia no cliente oculto é o do executivo que entra 
em uma loja que, além de ternos e roupas finas, também vende jeans. O vendedor pode ter 
sido treinado para oferecer uma roupa esportiva a um executivo, considerando que ele se livra 
da calça social e do paletó no fim de semana e usa jeans para passear com a família. Para 
saber se o vendedor vem desempenhando a contento essa tarefa, a rede de lojas contrata um 
cliente oculto e o veste como um executivo. Ele entra no estabelecimento com um gravador 
escondido e registra toda a conversa que teve com o vendedor.  
 
"A vantagem do cliente oculto high tech é que ele traz uma cópia fidedigna do que aconteceu 
dentro da loja, dispensando o relatório escrito e exigindo apenas que o material seja editado 
(eliminando ruídos), para ser entregue ao lojista", diz Vera Bernardes, diretora de operações 
da Endereço Certo. Ela está convencida de que, por não serem auto-motiváveis, as pessoas 
precisam de algum controle sobre o seu trabalho. "Mesmo em uma equipe de dez pessoas, 
quantas vão trabalhar igual, com ou sem a presença do chefe por perto?", pergunta. 



 
Detectando problemas 
 
O hábito ainda disseminado no varejo de contratar pessoas sem qualificação prévia para uma 
atividade resulta na falta de feeling em muitas equipes de vendas. As deficiências apontadas, a 
partir do uso do cliente oculto, têm muita relação com os problemas de seleção, remuneração 
e motivação de funcionários. Outro problema, principalmente no pequeno varejo, é a 
centralização de todas as funções diretivas no dono do negócio.  
 
"Como ele começa fazendo tudo, e a loja vai crescendo, contratando mais funcionários e 
aumentando o número de produtos, chega uma hora em que o proprietário não dá mais conta 
de todas as tarefas", ressalta a gestora do Projeto do Varejo do Sebrae do Paraná, Walderes 
Bello. Ela desenvolveu uma experiência com clientes ocultos em pequenos estabelecimentos, 
de 2005 para cá. 
 
É por isso, em parte, que muitos vendedores demonstram ter baixo conhecimento sobre os 
produtos que oferecem aos fregueses e não sabem negociar e enfrentar objeções de preços. A 
falta de condições para explorar o cliente de acordo com o seu perfil, seus gostos e seu 
histórico de compras também torna o vendedor um mero intermediário entre a loja e o 
consumidor. Para o diretor da POP Marketing, Christopher Montenegro, a ferramenta do cliente 
oculto pode ser útil quando resulta na capacitação das estruturas de vendas. Elas muitas 
vezes, não conhecem os atributos dos produtos e não potencializam ofertas de itens similares 
ou mesmo não solicitados pelos consumidores, por não conhecerem os seus hábitos de 
consumo. 
 
Os especialistas nas relações de varejo acreditam que o cliente oculto dará uma contribuição 
cada vez maior ao comércio varejista, pois suas características podem ser adaptadas aos mais 
diferentes conceitos de técnicas de venda, desde o diagnóstico de atendimento à avaliação do 
treinamento fornecido aos vendedores. "Hoje, o vendedor não pode ser apenas bom, precisa 
ser muito bom", decreta Vera Moura, da Endereço Certo. "O ideal seria contratar pessoas que 
conhecem ferramentas de informática, falem bem e estejam sempre querendo se atualizar", 
diz ela. 
 
O que é o cliente oculto? 
É uma ferramenta específica para medir a qualidade no atendimento, principalmente no 
varejo, a partir da contratação de uma empresa terceirizada (ou da utilização de profissionais 
próprios) que treina e envia falsos clientes às lojas para testar a eficiência do serviço prestado 
aos consumidores. 
 
Para quem foi feito? 
Para empresas que necessitam avaliar constantemente o desempenho de suas equipes de 
venda ou mesmo sondar as novidades e estratégias da concorrência, além de franquias que 
desejam acompanhar de perto a atuação de seus franqueados. 
 
Quais são as vantagens da ferramenta? 
Ajuda a elaborar estratégias de melhoria do atendimento e dos serviços prestados; avalia 
características como simpatia, rapidez e prontidão dos funcionários; estabelece uma política de 
premiação aos melhores vendedores; detecta os pontos fortes e os pontos fracos da 
concorrência. 
 
O que costuma ser avaliado? 
Conhecimento dos funcionários sobre o que oferecem; rapidez, cordialidade e eficiência no 
atendimento; honestidade; limpeza do estabelecimento; performance do time de vendas; 
capacidade de persuasão; checagem do treinamento dado aos funcionários. 
 
Quais são as principais deficiências detectadas pelo cliente oculto no varejo? 
Baixo conhecimento, pelo vendedor, dos produtos ofertados; dificuldade do vendedor para 
enfrentar objeções de preços e comparar seu produto com o dos concorrentes; predomínio do 
modelo reativo de atendimento, que não explora o perfil do cliente e seu histórico de compras. 



 
Críticas construtivas 
Avaliar o atendimento através de pessoas que se fazem passar por clientes é uma importante 
ferramenta para desenvolver equipes, se utilizada de forma correta. Isto gera resultado 
quando a empresa possui uma política de gestão do atendimento baseada na qualidade dos 
relacionamentos entre clientes internos e externos. No entanto, quando a atividade de cliente 
oculto não está contextualizada desta forma, pode virar uma “caça às bruxas”, identificando os 
melhores e os piores vendedores para poder promovê-los ou demiti-los.  
 
Por outro lado, há muitas empresas que utilizam o cliente oculto para treinar os seus recursos 
humanos e desenvolver equipes. Com base em valores como confiança, conhecimento, 
comunicação e gentileza é possível identificar atitudes específicas que as equipes precisam 
adotar no atendimento aos clientes internos e externos. Estas atitudes dão o norte para o 
comportamento pessoal e profissional que a empresa deseja ter no mercado, transformando-
se em indicadores de serviços que podem ser medidos pelos clientes ocultos. 
 
Programas desse tipo têm ajudado a aprimorar os relacionamentos entre gerentes e equipes 
no varejo. De maneira geral, as pessoas têm muita resistência para ouvir críticas, mesmo que 
sejam construtivas. É preciso ter disciplina e maturidade gerencial para, todos os meses, fazer 
uma análise madura do desempenho do atendimento por loja, reunir a equipe e debater com 
todos. Enfim, quando o cliente oculto é utilizado para desenvolver pessoas, gera resultados 
positivos para a empresa. 
 
Do grande ao micro 
 
Desde 2005, o Sebrae do Paraná desenvolve uma série de ações dentro do Projeto Varejo 
Mais, no qual a experiência do cliente oculto ocupa lugar de destaque. Até o final deste ano, o 
projeto alcançará 2 mil lojas de 54 municípios, envolvendo 8 mil pessoas em treinamentos, a 
partir de um investimento de R$ 400 mil em todas as regiões do Estado. 
 
Além do atendimento, os clientes ocultos observam a estrutura física da loja, a apresentação e 
distribuição dos produtos e até a montagem das vitrines. Aspectos como a qualificação dos 
vendedores, sua apresentação pessoal, a cortesia e o relacionamento interpessoal são testados 
à exaustão. "Em quase todos os casos, conseguimos sensibilizar os empresários do varejo de 
que é ali, na venda, no contato direto com o cliente, que eles podem definir seu sucesso ou 
fracasso, aprimorando também a sua capacidade de selecionar pessoas, acompanhar e reciclar 
equipes", afirma a gestora do Sebrae Walderes Bello. 
 
Como é voltado para o apoio a micro e pequenas empresas, o Sebrae fez uma parceria com a 
Federação do Comércio do Estado do Paraná, que subsidiou 80% dos custos do projeto, 
cabendo aos lojistas os 20% restantes. Só com o cliente oculto, foram cerca de 200 empresas 
beneficiadas. Um dos resultados do projeto foi que muitas empresas que entraram apenas no 
primeiro ano resolveram criar sua própria equipe de clientes ocultos, convencidas da eficácia 
da ferramenta para o êxito no varejo. 
 
Se o Sebrae foca seu trabalho nos micro e pequenos negócios, a Endereço Certo atende 
especialmente as grandes redes. São elas que encontram mais dificuldades para acompanhar 
todas as filiais e sobretudo aquelas que, de forma permanente ou durante um determinado 
tempo, apresentam problemas de desempenho e faturamento. Mesmo assim, diz a diretora 
Vera Moura, o cliente oculto é uma ferramenta acessível a clientes de todos os portes. Ela não 
fala em valores, mas dá a entender que tudo depende do objetivo e das metas estabelecidas 
por cada varejista. 
 
Com clientes como Wal-Mart e Makro, Vera Moura admite que monitorar os funcionários é uma 
necessidade, pois "há aqueles que levam seu problemas pessoais para dentro da loja e os que 
só funcionam quando alguém está olhando". Por isso, diz ela, o cliente oculto deveria ser uma 
ferramenta de uso permanente não apenas do marketing, mas também da área de RH. 
 
Exemplo prático no varejo de calçados 



 
Já faz cinco anos que a rede Paquetá utiliza o cliente oculto como ferramenta para avaliar seus 
vendedores, que hoje encaram a sondagem como uma oportunidade de qualificação  
 
Por atuar em uma área de extrema competitividade, a rede Paquetá acordou muito cedo para 
a necessidade de avaliar a qualidade do atendimento. Além de tornar esse item um diferencial 
importante na briga pelo mercado de calçados nas praças onde possui unidades: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Há cinco anos, a empresa utiliza os clientes ocultos 
para monitorar suas equipes de vendas. Nesse período, a ferramenta foi inserindo na rotina 
interna da rede, tanto que já não é vista pelos funcionários como uma ameaça, mas como um 
instrumento que aumenta a produtividade e lhes dá direito a prêmios: a empresa compensa 
quem obtém os melhores resultados no final de cada ano. 
 
"Produtos e preços semelhantes aos nossos o cliente pode encontrar em outras redes, mas é 
na personalização do atendimento, no sentir-se bem dentro da loja, que encontramos o nosso 
foco de atuação", diz a gerente de Desenvolvimento Humano da Paquetá, Elizabeth Ercolani de 
Carvalho. Tanto que são muito raros os casos de reclamações de clientes junto às gerências 
por causa de problemas no ato da compra. Mesmo operando em um ambiente de grande 
movimento, em que a entrada e saída de pessoas é ininterrupta, o atendimento personalizado 
tem recebido elogios freqüentes dos consumidores. 
 
A gerente não tem dúvidas de que grande parte desse retorno positivo deve ser atribuído à 
experiência do cliente oculto. Os vendedores são treinados por uma empresa especialmente 
contratada para esse fim, seguindo os valores que a Paquetá elegeu como norteadores de sua 
relação com o mercado consumidor: gentileza, confiança, comunicação e conhecimento. Como 
sempre ocorre com as empresas que utilizam essa ferramenta, um briefing com os objetivos 
do programa é repassado à empresa para que prepare os clientes ocultos de acordo com as 
metas pré-estabelecidas. 
 
"Hoje, os funcionários, mais do que habituados, 'curtem' o nosso programa", diz Elizabeth 
Carvalho. No início do ano, a Paquetá realiza sua grande convenção de vendas, reunindo 
vendedores, gerentes, caixas e crediaristas, e lança o programa do cliente oculto, sem 
qualquer caráter punitivo ou de pressão sobre os colaboradores. As equipes com desempenho 
destacado têm sua performance difundida no site da empresa, e no mês de novembro os 
empregados das lojas melhor colocadas recebem troféus e são convidados a tomar um café da 
manhã na sede da organização. Individualmente, há vendedores que são distinguidos com um 
bóton especial ou compensados com passeios e outros prêmios pelo bom atendimento e pelas 
metas atingidas ao longo do ano. 
 
O grupo Disport do Brasil, que opera as lojas Paquetá, Gaston, Paquetá Esportes e Walk Run, 
implantou o "Jeito Paquetá de Ser e Atender" nas 70 lojas da rede, atingindo em torno de 1,3 
mil colaboradores responsáveis pelo atendimento direto ao cliente externo. Durante vários 
anos desenvolvido pela consultora Dulce Ribeiro, em 2006 o programa foi entregue a Rô de 
Carvalho, que manteve a linha de sua antecessora. 
 
Outra figura utilizada nesse processo é a do “aproximador”, uma espécie de segunda liderança 
escolhida entre os funcionários. Ele está sempre focado no atendimento, coordena reuniões, 
campanhas internas e discussões que resultem em melhorias no desempenho das equipes. 
"Isso cria uma competição saudável, na qual os empregados usam a intranet da empresa para 
saber quem está mais cotado para receber os prêmios no final do exercício", diz Elizabeth 
Carvalho. A gerente de Desenvolvimento Humano afirma que essa política tem facilitado 
também a atração de bons profissionais de vendas para a empresa. 
 
Disponível em: <http://www.empreendedor.com.br>. Acesso em 23 ago. 2006. 


