
Cliente secreto 
Alguns consumidores vão ao supermercado 
não para comprar. Isso até pode acontecer, 
mas às vezes o objetivo principal é outro. 
Ele é o cliente secreto, que avalia os serviços 
e o atendimento em geral 
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á pessoas que são pagas para 
ser o olho do dono, para que 
ele saiba o que está aconte
cendo em cada canto do su
permercado. O serviço fun

ciona assim: o supermercadista contrata 
uma empresa para colocar em campo 
uma equipe que vai checar os vários 
pontos que os frequentadores levam em 
conta na hora de escolher onde fazer 
compras e decidir quais itens levarão 
para casa. 

Algumas empresas são especializadas 
nessa questão. A Shopper Experience é 
uma delas. A diretora, Stella Kochen Sus-
skind, revela que os "clientes secretos" 
são profissionais liberais, donas de casa, 
executivos, estudantes, ou seja, freelan-
cers que se fazem passar por interessados 
em produtos e serviços. "Essas pessoas se 
colocam no lugar do cliente de verdade 
e podem dar uma opinião sobre o que 
viram, já que só são escolhidas se tiverem 
o hábito de frequentar supermercado. 
Elas devem morar ou trabalhar perto da 
loja que será checada, pois o hábito de 
compra facilita a análise. São levados em 
conta desde a exposição dos produtos e 
o lado emocional do atendimento até a 
simpatia da vendedora e como ela rece-

beu o consumidor. E dá para saber se o 
'cliente' foi fidelizado." 

Os mais de 15 mil clientes secretos da 
empresa levam tudo em conta: se fru
tas, legumes e verduras estão frescos; se 
o funcionário é gentil quando solicitado; 
se o piso, os banheiros e as prateleiras 
permanecem limpos; se o som ambiente 
é agradável; se a circulação dos carrinhos 
não é prejudicada por um planejamento 
malfeito do espaço, além da iluminação. 
"Os consumidores querem ver também 
os preços muito bem colocados, com o 
máximo de visibilidade, e se os produtos 
são repostos com rapidez. Outras ques
tões lembradas pelos clientes são a limpe
za, o aroma e a organização de ambientes 
como padaria, açougue, peixaria, além 
das roupas dos funcionários. Alguns 
depoimentos deixaram bem claro que 
uniformes sujos, ou com mau cheiro, 
provocam nojo", afirma Stella. 

De acordo com a diretora, os clientes 
secretos analisam os mínimos detalhes: 
se o atendente no açougue faz cara feia 
quando alguém pede para moer a carne 
na hora ou se os folhetos promocionais 
estão disponíveis nos locais indicados. 
O comportamento do operador de cai
xa e do empacotador também é levado 
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em conta - abordagem, espontaneidade, 
rapidez e simpatia são importantes. Até 
o setor de atendimento ao cliente é tes
tado. "O supermercadista precisa saber 
se quem reclama está sendo ouvido com 
atenção", afirma Stella. 

Outra questão apontada pelos clien
tes: o estacionamento. "Os frequentado
res notam se o espaço é limpo, bem sina
lizado, se oferece vagas para deficientes 
e idosos e se tem segurança", explica a 
representante da Shopper. "O luminoso 
também já foi lembrado por alguns: eles 
notam se está funcionando bem e se res
peita a Lei Cidade Limpa." 

Foco determinado 
É o próprio supermercadista quem 

decide o que será observado. "Os clientes 
secretos visitam a loja - ou toda a rede, 
se houver interesse - e têm de responder 
a um questionário com cinco páginas. 
Dessa forma, é possível desvendar o la
do emocional dos negócios, por meio da 
razão. Todos os passos são detalhados 
no papel". 

Stella explica que uma equipe da 
Shopper Experience faz a leitura dos re
latórios e prepara avaliação, com o con
trole de qualidade. "O supermercadista 
tem à sua disposição tanto os questio
nários respondidos pelos clientes secre
tos quanto a avaliação final da empresa 
especializada. Ela faz uma apresentação 
e sugere também um plano de ação para 
sanar os possíveis problemas detectados. 
E sempre aplicável ao negócio do super
mercadista. Não adianta criar uma solu
ção intangível", alerta Stella. 

"A Shopper existe há vinte anos; o 
objetivo é fazer com que os empresários 
enxerguem o serviço não como uma ar
ma, mas como uma ferramenta." 

Embora os problemas existam e per
sistam, de modo geral o saldo final do 
trabalho é muito positivo. "Os clientes 
secretos ficam satisfeitos por auxiliar, por 
ser parte atuante do desenvolvimento 
dos negócios. Ou seja, as equipes têm 
uma ferramenta bastante certeira para 
auxiliar no seu desempenho." 

A especialista afirma que já aconte
ceu de a empresa detectar uma pessoa 
atuando em cargo errado. "Encontramos 
gente que não sabe vender ou não gosta 
de público. Essas pessoas precisam passar 
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para outra função, como estoquista por 
exemplo, e o treinamento pode ser feito 
pelo próprio empresário. Por outro lado, 
o 'cliente secreto' também já encontrou 
muita gente boa no que faz, muito com
petente." 

Inclusão 
A Shopper firmou parceria com a 

Associação de Assistência à Criança 
Deficiente (AACD) para capacitar mais 
de 300 pessoas com deficiência a tra
balhar como "cliente secreto". Eles vão 
testar produtos e serviços do segmento 
consumo exclusivo. Existem no Brasil 
atualmente 27 milhões de pessoas com 
deficiência, o equivalente a 14,5% da 
população. "Parte desse contingente é 
economicamente ativo - ou seja, con
sumidores e profissionais que se depa
ram com inúmeros obstáculos. O pior 
deles é o despreparo no atendimento", 
detalha Stella. 

"Nos supermercados, serão analisa
dos se a entrada e o estacionamento são 
facilitados ao portador de deficiência 
assim como o acesso aos produtos e ao 
banheiro, se eles terão ajuda de funcio
nários preparados. Uma grande rede de 
supermercados já contratou esse serviço 
da Shopper." 

De acordo com a diretora executiva 
da Interação Serviços de Consultoria em 
Marketing, Cleide Goy, a excelência no 
atendimento aos clientes é um grande 
fator de diferenciação para o segmento 
de varejo. É uma prática, porém, que não 
se alcança "do dia para a noite". "Por me
lhor que seja a estratégia de atendimento 

desenvolvida, há a necessidade de uma 
avaliação externa dela. Nesse contexto, 
surge a indicação de pesquisas de moni
toramento da performance das equipes, 
através de pesquisas feitas pelos clientes 
secretos", afirma Cleide. 

"Quando se contrata uma pesquisa 
de clientes secretos, tem-se por objetivo 
melhorar a experiência de compra dos 

Text Box
Foto



consumidores nas lojas, com possibili
dade de medir os índices de satisfação 
e fidelização em todos os setores da em
presa, aumentando a propensão à reco
mendação e recompra." 

Na loja 
O Grupo Pão de Açúcar utiliza o ser

viço de cliente secreto há muito tempo. 
Em 2008, ficou de fora, mas se preparou 
para testar os serviços nas bandeiras Pão 
de Açúcar e Extra no fim do ano pas
sado. "A época é boa porque há muito 
movimento nas lojas. O trabalho do 
cliente secreto é positivo porque testa 
a experiência de compra do consumi
dor. É possível saber o que ele pensa do 
atendimento indireto e também sobre 
a facilidade de encontrar produtos, por 
exemplo", afirma a gerente de Relaciona
mento da empresa, Patricia Cansi. 

"Dependendo da época, o cliente se
creto foca mais a frente de caixa ou se 
deu certo a implantação de um serviço. 
Mas o importante é realizar, junto com a 
ferramenta, uma pesquisa para checar a 
satisfação do cliente", detalha Patricia. 

Ela acredita que uma pesquisa sobre 
a imagem da empresa e a satisfação do 
cliente vai mais longe. "O cliente secreto 
pode detectar um caso isolado - o que 
não reflete a situação de uma equipe. Por 
isso fazer um levantamento junto ao con
sumidor vai completar a informação." 

Outra questão levantada por Patri
cia é que o serviço do cliente secreto 
pode expor o funcionário ou fazer 
com que toda uma equipe fique desa
nimada quando um erro é apontado. 
"O cliente secreto tem muitas vanta
gens. Só é preciso ter cuidado na hora 
de utilizar o resultado." 

Retrato 
Quem vê a consumidora Josefina 

Zarattin entrar no supermercado nem 
imagina que ela é uma cliente secreta -

que já visitou "todos" os supermercados 
mais importantes, segundo ela, ao longo 
de vinte anos de experiência. Professora 
aposentada, simpática, educada, ela se 
dirige ao funcionário e sempre pergunta 
o nome dele, em qualquer situação. "Eu 
avalio tudo. A limpeza, o atendimento, 
até o banheiro do supermercado." 

"Tem muita gente despreparada. Uma 
vez fui atendida, por uma caixa que não 
me dirigiu a palavra em nenhum mo
mento. Tudo isso é anotado", diz a sim
pática Josefina. "Fico de olho também 

no que acontece com quem está à minha 
volta." 

O lado bom é que ela encontra, com 
frequência, trabalhadores que "nasceram 
para lidar com o público". "São pessoas 
pacientes e competentes. Uma dica aos 
supermercadistas: é preciso investir em 
treinamento." 
> FONTES DESTA MATÉRIA 
Grupo Pão de Açúcar: 0800-7732732 
Interação Serviços de Consultoria em Marketing: 
cleide_goy@uol.com.br 
Shopper Experience: (11) 3759-7461 
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