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A busca constante pela excelência no atendimento leva alguns comerciantes a adotarem 
práticas dignas de detetives. A principal delas é o cliente oculto. Trata-se de técnicos ou 
pessoas contratadas que freqüentam os estabelecimentos comerciais como se fossem clientes, 
mas com o propósito de analisar as instalações e o atendimento dos funcionários. O objetivo é 
identificar boas práticas e eliminar as ruins. O desafio é analisar os relatórios das visitas de 
clientes ocultos para corrigir as falhas no atendimento, considerado ponto nevrálgico na 
operação do varejo.  
 
No quesito atendimento, os clientes são os melhores termômetros para identificar a eficiência. 
Daí surgiu a idéia do cliente oculto. Para consultora Cecili Pandovan, da Santos & Pandovan 
Consultoria, essa é a única forma de conseguir medir o desempenho de uma empresa. “Um 
diagnóstico bom sobre a sutileza do atendimento da empresa só consegue ser captado por um 
cliente oculto”, avalia.  
 
Quando esse tipo de acompanhamento é usado já sabendo onde estão as falhas, o 
treinamento fica mais focado e personalizado, o que faz surtir mais efeito na equipe, dando um 
melhor resultado. “A equipe aprende a se observar mais. Conheço casos, por exemplo, de 
empresas que cresceram de 30% a 40% em um mês após esse tipo de trabalho”, explica.  
 
Luciana Torres, dona da Transition RH, que presta serviços de cliente oculto, destaca a 
importância de se trabalhar nas soluções para os problemas identificados. Os serviços da 
Transition RH incluem, além da avaliação do atendimento, a sugestão de treinamentos 
específicos para melhorar o rendimento da equipe.  
 
“Esse tipo de ferramenta é extremamente vantajoso. Acho fundamental para quem se importa 
com atendimento. Depois de feito esse trabalho, e as devidas providências serem tomadas, a 
empresa sobe de patamar e é capaz de ousar mais”, enfatiza Luciana.  
 
Eduardo Benoliel, dono do Via China, restaurante chinês e japonês com três unidades no Rio, 
acha o cliente oculto essencial para avaliar o atendimento de sua equipe — especializada 
também em entregas a domicílio. “No delivery, o cliente oculto ficou bem focado na parte da 
ligação, prestando atenção nas gírias e no encaminhamento dos pedidos. Também passei a 
gravar as ligações, para avaliar esse tipo de atendimento”, conta o empresário.  
 
Conflito 
 
No salão do restaurante, o cliente oculto cria uma situação de conflito para ver tanto como a 
equipe reage sob pressão quanto como o negócio funciona longe do olho do dono. “¿s vezes, 
um funcionário age de uma forma na minha frente e de outra na minha ausência. Outra coisa 
positiva é poder conhecer o funcionário e, de repente, ter a percepção de que ele é mais bem 
aproveitado em outra área da empresa. O serviço é caro, mas o retorno compensa”, explica 
Beloniel.  
 
Para a Natália dos Santos, dona da loja de vestuário infantil Tribalista, em Brasília, esse tipo 
de procedimento é uma rotina comum. “Contrato de três em três meses um cliente oculto para 
vir na loja. Pago R$ 50 para cada pessoa contratada. E fico sabendo se tem algo errado nas 
vendas”, conta.  
 
A avaliação periódica começou quando Natália quis saber se seus vendedores estavam 
aprendendo e fazendo tudo de acordo com o ensinado nos treinamentos realizados por ela. 
“Quando algum funcionário específico não está vendendo bem, contrato uma pessoa sem falar 
nada para ninguém e depois corrijo os erros desse vendedor”, explica.  
 
Natália faz treinamentos com seus funcionários duas vezes ao ano. Em todos são notadas 
melhoras. “Damos os treinamentos de acordo com o relatório que é passado pelo cliente 



oculto. Conseguimos perceber a evolução dos funcionários. As principais falhas são na 
abordagem e geralmente são cometidas pelos vendedores que acabaram de chegar”, conta.  
 
A rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur, com 13 unidades no Rio, também contratou há 
dois meses uma empresa para apontar suas falhas no atendimento. Segundo a supervisora da 
rede, Carla Migando, o trabalho é feito de acordo com a necessidade das lojas. “O mais 
completo, que abrange os problemas em geral, dura cerca de 60 dias. O mais específico, que 
vai diretamente ao ponto e geralmente é feito depois do completo, dura 30 dias”, conta.  
 
Gerência 
 
A diretoria escolhe os itens a serem analisados pelos profissionais. Uma das funções mais 
analisadas é a gerência, onde geralmente são detectadas algumas deficiências. Depois da 
avaliação pela empresa especializada, Carla continua a fazer o procedimento por ela mesma. 
“Chamo esporadicamente uma amiga de uma amiga minha, que ninguém conhece, para ir a 
loja verificar o serviço”, adverte.  
 
O principal objetivo do procedimento de cliente oculto, para qualquer tipo de comércio, é poder 
identificar os pontos fracos e, a partir deles, saber quais treinamentos são mais importantes 
para equipe no momento. Contratar um serviço especializado é importante porque traz um 
olhar crítico de alguém de fora. “Depois dessa experiência, começamos a investir mais nos 
nossos profissionais. Começamos a dar cursos de motivação e auto-estima, com influência 
direta no desenvolvimento do trabalho”, conclui Carla.  
 
 
Leia mais: 
 
Como Escolher 
 
PROCURE  
Uma empresa especializada em varejo para contratar o serviço;  
 
PRESTE 
Atenção no perfil dos técnicos ou voluntários que farão papel de cliente oculto. Eles devem ter 
o mesmo perfil dos clientes da loja;  
 
GARANTA  
A independência da empresa que fornecerá o serviço. Ela não pode ser influenciada ou limitada 
por fatores internos;  
 
FOQUE  
A pesquisa na percepção e na satisfação do cliente sobre o atendimento. 
 
 
 
           Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-18. 
 
 
 
 
 


