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O árduo trabalho de conquistar e fidelizar o cliente é um dos principais desafios de muitas 
empresas. Um atendente mau humorado, um serviço mal prestado ou informações incorretas 
podem detonar qualquer tentativa de venda e ainda manchar a imagem da companhia. Para 
garantir o bom funcionamento destes e de outros itens, que interferem diretamente na relação 
entre empresa e consumidor, as companhias têm investido cada vez mais no chamado cliente 
oculto.  
 
A técnica funciona assim: uma pessoa é contratada para testar os produtos e serviços das 
empresas e identificar se os padrões de qualidade estão sendo obedecidos e depois prepara 
um relatório com suas impressões. Para Lucas Reñe Copelli, sócio-diretor da consultoria 
Vallua, a ferramenta é muito útil, mas não pode ser utilizada sem suporte de outras.  
 
“O cliente oculto funciona bem para empresas do setor de varejo e serviços, mas não pode ser 
usado de forma isolada. A medição da qualidade no atendimento precisa também compreender 
outras pesquisas qualitativas e quantitativas, que vão colaborar para identificar itens que 
poderão ser testados com a ferramenta”, orienta.  
 
Responsável pela área de Auditoria de Serviços da GFK Brasil e especialista na metodologia, 
Érika Agostino, corrobora: “O uso combinado ou um intervalo no uso é o ideal. A ferramenta é 
muito dinâmica, porque as relações com o consumidor mudam o tempo todo. Os itens devem 
ser modificados periodicamente”, afirma.  
 
Na rede Vivendas do Camarão, que utiliza o cliente oculto há quase quatro anos, cada pessoa 
contratada recebe R$ 100 por visita e cada unidade franqueada é visitada três vezes durante o 
mês. Toda vez, um relatório, com mais de 50 itens, é preenchido e depois entregue à direção 
da franquia.  
 
“Temos mais de 100 lojas e praticamente todas já passaram pela avaliação. Todos os gerentes 
são avisados de que a qualquer momento podem receber a visita e isso colabora para que eles 
fiquem mais atentos aos itens de qualidade do serviço, que vão desde a abordagem até o 
estado de conservação dos cardápios. Avaliamos com base na combinação destes relatórios 
mensais, mas se houver discrepância, a loja pode receber outra visita”, diz o sócio-diretor da 
rede, Rodrigo Perri.  
 
Com os dados mensurados, Perri explica que é mais fácil saber quais serviços estão com falhas 
e adotar medidas de correção e diz que já foi possível até melhorar as vendas. “Percebemos 
que as sobremesas tinham baixa vendagem, porque não estavam sendo oferecidas da forma 
correta. Com isso, direcionamos o treinamento e tivemos aumento de 80% na vendas dos 
doces”, afirma.  
 
Além do aumento nas vendas, a rede também elaborou um ranking interno, com a relação da 
unidades que melhor se destacaram na avaliação do cliente oculto. Para Perri, isso ajudou a 
criar uma espécie de competição saudável. “Estabelecemos a meta de que cada loja deveria 
ter, no mínimo, 80% de aprovação e várias chegaram a ter 100%. As que estão nas últimas 
posições podem conhecer as que mais se destacaram positivamente e visitá-las para 
aprender”, explica Perri.  
 
Estratégia 
 
Coordenando cerca de 25 mil pessoas cadastradas na base de clientes ocultos da empresa de 
pesquisa GFK Brasil, Érika Agostino diz que a ferramenta não é tão nova no mercado, mas que 
seu uso ainda não é bem explorado. “Muitas companhias ainda não compreenderam o alcance 
da ferramenta e usam apenas como medida de avaliação pontual da prestação de serviços, 
mas ela também pode ter papel estratégico, ajudando a compreender o comportamento do 
consumidor”, orienta.  
 



Entre os erros e os acertos das empresas que utilizam a ferramenta, Agostino diz também que 
a avaliação não pode ser usada de forma punitiva. “A empresa recebe um resultado ruim de 
uma loja ou de um funcionário e o demite ou pune. O ideal é que o cliente oculto não seja o 
único parâmetro”, diz.  
 
Além da punição ou da demissão, Érika ressalta as consequências negativas do uso 
inadequado da ferramenta. “Tem que ter muito cuidado com programas contínuos de 
avaliação, porque a própria equipe pode boicotar. Tempos atrás, encontrei uma comunidade 
no Orkut criada pelos funcionários do Mcdonald’s dizendo que odiavam o ‘cliente oculto’ e com 
depoimentos de empregados de diversas empresas”, relembra.  
 
Na Net Rio, o cliente oculto começou a ser utilizado em 2007, na área de vendas do call center 
receptivo. Em 2009, a empresa ampliou também para a área ativa, na qual os clientes são 
abordados. Segundo Ricardo Falcão, diretor da Net-Rio, mais de quatro mil testes são 
realizados por mês, sempre de forma aletória. "Uma empresa terceirizada nos cede o cliente, 
que liga para o setor de vendas e questiona tudo sobre o produto, simulando uma compra.  
Juntando isso com outras ferramentas de avaliação, mensuramos o que está falhando e o que 
está dando certo, além de identificar quais são os canais mais atrativos", detalha.  
 
Geralmente, as empresas interessadas em operar com o cliente oculto contratam uma 
empresa terceirizada que cadastra e treina as pessoas para fazerem o serviço. Em alguns 
casos, a empresa contratante pode escolher o perfil de cliente oculto que deseja que visite a 
loja. Para Lucas Copelli, muitas vezes, adotar a ferramenta pode sair mais caro do que investir 
em outros tipos de pesquisas qualititavas. “É preciso avaliar bem se o custo-benefício 
compensa”, diz. 
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