
são as propagandas em TV, rádio, re-
vistas e as promotoras de venda, aque-
las garotas uniformizadas incumbidas
de explicar ao consumidor as vanta-
gens do lançamento. Mas como garan-
tir que a promotora vai mesmo falar -
e corretamente - do produto? Como sa-
ber se o cliente irá aceitar a novidade?
Para resolver essas questões, a Bic
contratou uma agência de consumido-
res misteriosos.- Não, não se trata de
um detetive. O consumidor misterioso
- também conhecido como cliente ocul-
to ou até mistery shopper - é uma fer-
ramenta rápida e eficaz para detectar e
corrigir falhas em operações de venda.

Funciona assim: uma pessoa de per-
fil semelhante ao do consumidor do
produto ou serviço em questão é con-

tratada por um instituto de pesquisa e
treinada para ir até o ponto-de-venda
se passar por um cliente comum. Na
verdade, ela está ali para avaliar todos
os detalhes do processo comercial. No
caso da Bic, a missão do consumidor
misterioso foi verificar se a promotora
(ou promotor) de venda abordava cor-
retamente o cliente e se explicava as
qualidades do produto. Também ava-
liou a disposição da mercadoria na loja
e até a reação dos consumidores. "O
cliente oculto é uma das melho-
res e mais eficazes ferramentas
para detectar falhas na operação
varejista", diz Lídia de Oliveira, dire-
tora do Grupo Plus Advance Marke-
ting Integrado, contratado pela Bic
para colocar o consumidor misterioso



em campo. Até Lídia já se fez passar
por um cliente oculto. Os promotores
sabiam que iam ser abordados por fal-
sos consumidores e também que, se ti-
rassem nota 10 nos quesitos avaliados,
receberiam prêmios. Ao final de qua-
tro mil visitas a 100 pontos-de-
vendas, 70% dos promotores apre-
sentaram resultados positivos.

Outro exemplo de como a tática do
cliente oculto pode funcionar aconteceu
com um fabricante de produtos de lim-
peza, cujo amaciante de roupas era lí-
der de mercado. Ele lançou a versão
"bebê" do produto, para roupinhas in-
fantis e, algumas semanas depois, viu
as vendas caírem. Contratou consumi-
dores misteriosos, detectou o problema
e recuperou a receita (leia quadro). "O

cliente misterioso é uma metodologia l
que, hoje, representa 25% do volumes
de trabalho de uma empresa de pesqui-
sa. Nos anos 80, não passava de 1%",
diz Roberto Secches, diretor da consul-
toria Global Brands. Mas quem é a pes-
soa que se candidata a cliente oculto?
"Selecionamos esse pessoal entre o con-
junto de consumidores do produto que
vai ser avaliado ou gente que respon-
deu pesquisa e entrou em nosso banco
de dados", diz Nelsom Marangoni, dire-
tor do Ibope Solution. O mistery shop-
per recebe no mínimo R$ 100 para cada
visita que faz às lojas. Mas o valor pode
passar dos R$ 2 mil no caso de itens
mais sofisticados, como veículos de
luxo, que exigem do misterioso com-
prador um conhecimento maior.
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