
ria que surgiu sob inspiração dos seme
lhantes americanos conhecidos como 
mystery shoppers (ou consumidores 
misteriosos). No Brasil, já há registro de 
mais de 130000 deles em plena ação. É 
gente que banca o avaliador como hob-
by, já que tem um pendor natural para a 
crítica, seja lá do que for. Olhares impie
dosos são bem-vindos, só não é permiti
do descambar para o mau humor exage
rado — traço que. quando flagrado, cos
tuma eliminar o candidato no processo 
de seleção para o posto (veja o quadro 
na pág. 112). Cerca de metade dos aspi
rantes a cliente oculto não sobrevive à 
peneira. Ficam os mais experientes, 
aqueles que prezam e até brigam pelo 
bom serviço, seja no setor de alto luxo. 
seja em um circuito mais popular. Há 
espaço para todo tipo de perfil. "O mais 
importante é escalar o time corretamen
te, sempre escolhendo gente que já tem 
familiaridade com o que vai avaliar", diz 
José Worcman. dono da OnYou. empre
sa que se especializou em recrutar clien
tes ocultos e vender o serviço. 

om o olhar treinado para acusar 
uma prega a mais no lençol do 
hotel ou o sorriso enviesado de 
um garçom, um grupo de brasi

leiros vem sendo implacável na critica 
aos serviços que consome. Curioso é que 
essa turma é paga para emitir suas afia
das opiniões pelos próprios estabeleci
mentos que fuzilam — dezenas de ho
téis, restaurantes, lojas e bancos, que fa
zem uso das observações para tentar 
corrigir as falhas. Esses avaliadores che
gam sempre incógnitos, agindo com na
turalidade e simpatia, mas jamais se sen-

tam à mesa de um restaurante sem um 
roteiro muito bem amarrado, com algu
mas centenas de itens por investigar. 
Também vêm munidos de um arsenal de 
armadilhas que testam ao limite a capa
cidade de reação do lugar ao inesperado, 
como a troca do ingrediente de um prato 
ou a desaprovação de um vinho (ainda 
que não haja nada de errado com a bebi
da). Nenhum detalhe passa incólume, 
nem mesmo o ritmo com que transcorre 
a refeição — da entrada à sobremesa, tu
do é cronometrado. "Avalio lugares que 
já costumava frequentar, mas ninguém 
ali sonha com minha condição de espiã", 
diverte-se a advogada B.L.. 54 anos. que, 
como seus colegas nesse ofício, não po
de vir à luz para falar abertamente sobre 
o que faz quando deixa o escritório. O 
anonimato é peça-chave. 

Ela compõe o batalhão brasileiro de 
"clientes ocultos", nome dado à catego-
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Na década de 80, quando esse espé
cime de espião do consumo apareceu no 
Brasil, eles eram tão poucos que ficava 
difícil até mantê-los no anonimato. O 
mesmo crítico precisava ir repetidas ve
zes ao mesmo lugar para suprir a deman
da. A maioria tinha formação na área de 
pesquisa, não em gastronomia ou via
gens. A profissionalização do setor é 
bem recente. Hoje. há no país duas deze
nas de empresas que vivem de fornecer 
os relatórios desses olheiros, agora re
crutados também na internet. E como 
funciona nos Estados Unidos, onde já 
existem cerca de 500 negócios do gêne
ro. Juntos, eles faturaram 1 bilhão de 
dólares no ano passado — mais de cem 
vezes o registrado no Brasil. O mercado 
começa a prosperar aqui à medida que o 
setor de serviços se sofistica, impulsio
nado pelo aumento da concorrência. 
Também as redes sociais têm seu peso. já 
que qualquer escorregadela pode ganhar 
inesperada repercussão. É melhor preve
nir. "'Esse mercado só deslanchou mes
mo quando os clientes ganharam força 
para cobrar", resume a administradora 
de empresas Stella Susskind, dona da 
Shopper Experience, que comanda 
20000 clientes ocultos. 

As pessoas que se candidatam à fun
ção não o fazem apenas pelas regalias de 
veranear em um resort ou comer em um 
bom restaurante sem abrir a carteira, mas 
também pela perspectiva de ajudar a me
lhorar lugares dos quais já eram frequen
tadoras. ""Nunca mais erraram na tempe
ratura da comida em meu restaurante fa
vorito de São Paulo", festeja o empresá
rio D.C.. 40 anos que, além daquela ca
sa, já avaliou de cinemas a concessioná
rias. Ele e os outros são instruídos a 
provocar situações adversas que. às ve
zes, põem à prova até mesmo princípios 
éticos dos funcionários. Recentemente, 
sob o teto de um hotel cinco-estrelas, 
uma cliente oculta chegou a requisitar 
um remédio vendido apenas com receita 
médica, o que ela obviamente não tinha. 
À primeira recusa do serviço de quarto, a 
moça não desistiu. Seu tom foi ficando 
mais e mais exasperado. Em vão. Com 
toda a cortesia, o atendente declinou, e 
passou no teste. É bom que estabeleci
mentos como esse se mantenham alertas, 
pois a qualquer momento pode entrar em 
cena uma turma para a qual o amadoris
mo não tem vez. 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 49, p. 110-112, 7 dez. 2011. 




