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Profissão cliente
De supermercados a hotéis e salas de cinema, ganha força o uso de
profissionais contratados e treinados para avaliar, do ponto de vista
dos clientes, os serviços e o atendimento oferecidos pelas empresas
Por Álvaro Caropreso

A busca por melhorar a qualidade
dos serviços, aumentar as vendas,
controlar riscos e até mesmo inibir
fraudes tem contribuído para a ascensão
de um tipo de profissional que atua
como verdadeiro agente secreto
disfarçado de consumidor comum. Essa
figura, chamada de "cliente oculto",
já pode ser encontrada no interior
de lojas de departamento, hotéis,
supermercados, salas de cinema, vôos
de carreira, restaurantes, redes de fasf
food, concessionárias de automóveis,
laboratórios de análises clínicas,
franquias, canais de atendimento
bancário e uma infinidade de outros
setores que envolvem relação de
consumo ou prestação de serviços.

O papel do cliente oculto é prestar
atenção a uma série de aspectos da
empresa para identificar gargalos e
pontos críticos no atendimento e nos
serviços, no ambiente da loja e em seu
layout, na disposição dos produtos
ou na limpeza do lugar, por exemplo,
com a missão de elaborar um relatório
que poderá conter respostas para
centenas de perguntas sobre tudo o
que se possa observar. O método é
particularmente poderoso no comércio
varejista, pois pode ser empregado
tanto para a avaliação do atendimento
como do treinamento de uma equipe
de vendedores, fundamental para
evitar perdas de venda e de clientes.
Por isso, o cliente oculto se tornou uma
ferramenta indispensável, pois permite
identificar, ao mesmo tempo e com
a mesma eficácia, pontos negativos
e positivos, condição obrigatória
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para a fidelização do consumidor e
a sobrevivência em um ambiente de
concorrência acirrada.

A missão dos ocultos vai muito além.
Sua presença sutil serve igualmente
"para verificar se as políticas e os
procedimentos estão sendo seguidos
pelo canal de venda, além de permitir
perceber ou testemunhar desvios de
abordagem ou de comportamento,
inclusive fraudes, praticados pelos
profissionais que interagem com o
público", acrescenta Marcelo Alcântara,
sócio da área de Consultoria em Gestão
de Riscos Empresariais da Deloitte. Esses
profissionais podem buscar informações
também sobre os concorrentes diretos
na região para tomar conhecimento de
eventuais dispositivos de alavancagem
de vendas, como promoções e
liquidações, ou de qualquer outro
procedimento que mereça ser
reproduzido, explica Alcântara.

A sofisticação do trabalho do cliente
oculto o credencia a atuar hoje em
segmentos que oferecem grandes riscos
do ponto de vista do cumprimento
de controles internos das empresas.
É o caso dos cerca de 120 mil
correspondentes bancários do País, os
canais de atendimento baseados em
unidades comerciais de varejo. Todos
os serviços prestados por meio
deles são de total responsabilidade
das instituições financeiras,
independentemente de qual for
o estabelecimento comercial
onde estejam operando. Isso
significa, na prática, que

os correspondentes bancários estão
sujeitos às rígidas normas e a todos os
complexos procedimentos aplicáveis ao
setor financeiro, como regulamentações
de mercado e práticas de negócio,
obrigando as instituições financeiras a
monitorá-los constantemente.

Das origens à era do "produto-serviço"
O nome que se dá a esses pesquisadores
pode variar conforme o lugar que
visitam: hóspede oculto, falso cliente,
auditor oculto, consumidor misterioso
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Personagem invisível nas poltronas do cinema
Imagine-se a seguinte situação: uma
grande distribuidora de filmes coloca, em
mais de mil salas de exibição, em cerca
de 500 municípios de todo o País, rolos
de blockbusters como os da série Harry
Potter. As filas dão volta em quarteirão e
todos os ingressos são vendidos durante
semanas em todas as sessões. Chegada
a hora da partilha da arrecadação, um
representante da distribuidora telefona
para os exibidores, pergunta quanto
deram as bilheterias e ouve qual será
a quantia a ser depositada na conta
da empresa. Tudo sem conferir nada.
O distribuidor sabe que, desse modo,
poderá acumular perdas enormes e
coloca fiscais para ver de perto o que se
passa, mesmo sabendo que é impossível
cobrir todas as salas do País.

Esse relato descreve, de maneira
ligeiramente dramatizada, uma situação

que fez a distribuidora Warner Bros
buscar uma alternativa em 2003. "A
solução foi inventar a fiscalização
oculta", diz José Carlos de Oliveira,
diretor-geral para o Brasil da área de
Cinema da Warner Bros Entertainment
Inc. A diferença se vê logo na entrada.
O fiscal oculto não é funcionário da
distribuidora, mas um profissional
contratado por uma consultoria
respeitável e que responde por ele. É
claro, não é viável ter um fiscal oculto
em todas as sessões de todos os cinemas,
de modo que a verificação deve se
valer do método de amostragem
estatística. Mas quais salas fiscalizar?
"As habitualmente mais problemáticas",
responde Oliveira. O trabalho básico
do fiscal oculto consiste em ir a uma
determinada sala de cinema, entrar em
uma sessão igualmente bem definida e
contar o número exato de espectadores.

O valor da informação
A Warner Bros adotou, a partir de 2003,
o método da fiscalização invisível nas
salas de cinema que exibiam seus filmes,
o que permitiu encontrar algumas
discrepâncias em relação à quantidade
de ingressos informada pelos exibidores.
No gráfico ao lado, pode-se verificar
a evolução, desde 2002, do número
de salas de cinema abordadas pelas
pesquisas conduzidas pelos "espectadores
ocultos". Como resultado dessa iniciativa,
a empresa obteve informações mais
qualificadas e conseguiu identificar
até 30 salas, em um único ano, que
apresentavam diferenças na contagem
dos ingressos.

ou mystery shopper, neste caso, apenas
para lembrar que o sistema é praticado
de modo sistemático na América do
Norte e na Europa desde os anos 70.
Suas raízes, entretanto, parecem estar
nos Estados Unidos da década de 40,
quando Samuel (Sam) Moore Walton
(1918-1992), o legendário fundador
da Wal-Mart, maior rede varejista do
mundo, e do Sam's Club, outra dentre
as maiores, tinha o costume de visitar
de surpresa suas lojas, confundindo-se
com os consumidores para verificar, ele
próprio, a qualidade dos serviços e dos
produtos vendidos. No Brasil, a prática
do cliente oculto vem do começo dos
anos 90, mas tem se acelerado nos

últimos anos. Segundo Carlos Pescatori,
gerente sênior da área de Consultoria
em Gestão de Riscos da Deloitte, essa
demanda crescente "deriva de vários
fatores, entre os quais, o aumento
da conscientização dos direitos do
consumidor, a disputa por fatias de
mercado, as novas regulamentações e
o declínio das margens de lucro".

De fato, "os consumidores tornaram-
se mais exigentes", concorda Altair
Rossato, sócio-líder da Deloitte para
o atendimento às empresas do setor
de varejo e bens de consumo. "Hoje,
o atendimento é tão importante
quanto o produto e, às vezes, clientes

são perdidos por causa de detalhes
pequenos", afirma. Nenhuma empresa
pode se dar a esse luxo, muito menos
as que trabalham com pequenas
margens de lucro. Estas são as que mais
necessitam de recursos de pesquisa de
alta precisão. Rossato cita como exemplo
o setor de supermercados, que opera
com margens apertadas. Equilibrar-
se nesse fio exige uma combinação
sincronizada de diversas ações, entre as
quais, o conhecimento detalhado das
vontades e necessidades do consumidor
e um atendimento cada vez mais
impecável visando a sua fidelização - o
que reforça, por exemplo, a necessidade
da busca de fornecedores alternativos
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para se ampliar as opções de compra,
tanto em diversidade quanto em custo.
Esse tipo de avaliação, diz Rossato,
permite fazer uma "sintonia fina da
otimização de custos". E também da
otimização das vendas, como atesta o
clássico exemplo do magazine em que
os vendedores são instruídos a oferecer
uma gravata sempre que o cliente
compra uma camisa social. Será que eles
estão mesmo cumprindo a instrução?
O cliente oculto dirá.

Os pequenos, mas importantes, detalhes
que podem fazer qualquer problema
no atendimento tornar indesejado
um produto ou afastar um cliente
decorrem do perfil do consumidor
atual. A existência de uma espécie de
nova entidade econômica composta, o
"produto-serviço", se origina do fato
de que o consumidor não está mais
interessado somente em um desses
componentes. "O consumidor está
interessado na satisfação completa do
ato da compra, que começa pela escolha
do produto, passa pela experiência
de comprar, pelo uso do produto e se
renova com o pós-venda, que pode
ser uma renovação da experiência de

compra ou uma assistência técnica de
que ele necessite", explica Pescatori. "O
produto não sobrevive sem atendimento
e vice-versa", conclui.

Essa transformação dos padrões
de consumo reflete um cenário de
acirramento da concorrência e está
associada a um período em que
consumidores conscientes passam a
exigir cada vez mais seus direitos. Pelo
lado das empresas, ações com base
na noção de responsabilidade social já
ganham tanta importância nos critérios
de avaliação de qualidade quanto
as variáveis clássicas da economia.
A isso se acrescentam as mudanças
macroeconômicas dos últimos 15
anos, com a abertura do mercado
para produtos do exterior, a redução
dos patamares de inflação e um certo
aumento do poder aquisitivo das
camadas de rendas baixa e média.

Nada é fácil nesse cenário de muitas
oportunidades e grandes riscos. Visto
de longe e do alto, um projeto de
pesquisa com cliente oculto parece
simples. Engano. "Só um profissional
experiente no ramo a ser pesquisado é

capaz de montar um projeto desses", diz
John Auton, sócio da área de Auditoria
da Deloitte e especialista no setor de
hotéis. "Ou é um consultor ou um
auditor", reforça citando, em seguida,
um exemplo do seu ramo: "O mesmo
cliente oculto que deve conhecer com
exatidão os controles do processo de
check-in do hotel simula uma doença
de madrugada para aferir a atenção que
recebe, confere a qualidade do serviço
de lavanderia e verifica se a cobrança
é correta". E mais: deve ser capaz de
captar o grau de satisfação dos clientes.

Tal versatilidade só se encontra em
profissionais com anos de experiência
e ajustados ao perfil do ramo em que
vão atuar. É fácil, isso sim, justificar a
alta capacitação requerida de quem vai
preparar um projeto desses, já que é
preciso estar em perfeita sintonia com
a empresa que encomenda a pesquisa
para ter condições de identificar suas
necessidades. "O que esse cliente quer?
Quais são suas expectativas?", pergunta
Auton ao expor as primeiras questões
em busca de respostas. As demais virão
respondidas no relatório do pesquisador
anônimo.

Hóspede oculto
Para o diretor financeiro da rede de
hotéis Marriott International no Brasil,
Adriano Figueiredo, "a grande vantagem
do método do cliente oculto é que ele
pega a rotina em tempo real". A rede
tem espalhados em 66 países 2.800
hotéis, resorts, spas, clubes de golfe,
centros de conferência e acampamentos
de férias. No Brasil, estão seis hotéis: dois
na Costa do Sauípe, litoral da Bahia,
um no Rio de Janeiro e três em São
Paulo. Há quatro anos, todos os
estabelecimentos brasileiros da rede são
submetidos aos pesquisadores anônimos.
Foram feitas nove pesquisas ao todo,
o que significa pouco mais de duas
por ano, ritmo considerado ideal para
avaliar os resultados das ações adotadas
e, a partir daí, preparar a pesquisa
seguinte para corrigir ou melhorar os
aspectos ainda em evolução e assegurar
a manutenção dos pontos positivos já
conquistados.

Figueiredo confirma que o método
é usado também na avaliação da
concorrência. Segundo ele, são grandes
os ganhos em custos obtidos por meio

desse sistema, mas o principal é o que
decorre da qualidade dos serviços e da
conseqüente fidelização do hóspede.
Ao longo das pesquisas já realizadas,
o que mais saltou aos olhos, diz o
executivo, foram os ganhos com cross-
selling (venda cruzada), a estratégia de

venda de produtos relacionados ao
que o consumidor acaba de comprar
ou manifestar a intenção de compra,
e up-selling (venda a mais), a técnica
pela qual o vendedor tenta levar
o consumidor a comprar itens mais caros
do que o solicitado primeiramente.
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, ano 5, n. 15, p. 18-20, 1 trim. 2007.




