
Não conte 
a ninguém... 

Já ouviu falar em cliente oculto? Pois saiba que 
marcas como Bradesco e TAM têm investido 
nessa ferramenta para melhorar - ou apri-

morar - os serviços prestados 

izem que o empresário Amador Aguiar, 
fundador do Bradesco, gerenciava o 
banco com um indicador: o número de 
ações no departamento jurídico. Seu 
excesso era um sinal de que alguma 

coisa não andava bem. O fato é que, desde então, a 
instituição financeira vem adotando diversas medi-
das para evitar esse tipo de problema. Uma delas foi 
criada no ano de 2000 e avalia pelo menos 62 áreas 
do banco, tais como gerência, ambiente e limpeza. 
Trata-se da metodologia de cliente oculto, uma ferra-

menta usada para medir a qualidade de atendimento 
das empresas. E é justamente aí que entram em cena 
os tais consumidores ocultos, pessoas desconhecidas 
dos funcionários e sem nenhum vínculo com o estabe-
lecimento, que se passam por clientes comuns para 
realizar tarefas específicas como comprar produtos 
e fazer perguntas e, depois, fornecer um relatório da 
experiência. "Como nosso posicionamento é lado a 
lado com você', queremos estar lado a lado com nos-
so cliente. Para isso, é preciso ter a visão dele", expli-
ca o diretor de marketing do Bradesco, Jorge Nasser. 
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"Avaliamos, entre outros itens, a simpatia do funcio-
nário em relação ao cliente, a segurança com que ele 
transmite a informação e o tempo de atendimento de 
nossas agências." 
Segundo dados da Mystery Shopping Providers Asso-
ciation, cerca de 800 empresas hoje no mundo prestam 
esse tipo de serviço. Só os Estados Unidos respondem 
por mais da metade dessa quantia. Lá, o mercado se-
creto movimentou quase US$ 830 milhões em 2010. 
Números assim tão expressivos foram o que levou o 
executivo José Worcman a entrar no ramo há cinco 
anos. Ele é proprietário da OnYou, especializada em 
recrutar clientes ocultos e vender o serviço. Prevendo 
crescer mais de 70% em 2012, Worcman atende hoje 
cerca de 50 marcas. Além disso, conta 
com mais de 17 mil clientes secretos 
para avaliar hotéis, restaurantes, cine-
mas e lojas. "Agora, vamos começar a 
entrar no varejo e em concessionárias 
de veículos", afirma ele. A rede de 
hamburguerias The Fifties, por exem-
plo, já fez uso do dispositivo - e apro-
vou. "Descobrimos que nossa venda 
sugestiva era falha", revela a gerente 
de operações, Valéria Duarte. 
A metodologia secreta começou a ser 
utilizada nos Estados Unidos, ainda no 
início do século passado, quando os 
banqueiros passaram a se preocupar 
com desvio de dinheiro. "No Brasil, o 
Código de Defesa do Consumidor e 
acontecimentos recentes como o caos 
aéreo contribuíram para que essa fer-

ramenta ganhasse notoriedade", afirma a presidente 
da Shopper Experience, Stella Kochen Susskind, que 
está há mais de vinte anos na área e já atendeu apro-
ximadamente 650 empresas interessadas nessa estra-
tégia. Uma delas é a TAM, que realiza a pesquisa des-
de 2007. "Como as expectativas dos nossos clientes 
mudam com o tempo, sempre temos algo a melhorar", 
atesta Juliana Pompéia, gerente de mercado e produto 
da marca. 
As tão incensadas redes sociais, no entanto, já não 
fazem esse tipo de trabalho? Diz Stella: "Mas elas não 
mensuram". No final do ano passado, a Shopper Ex-
perience criou uma nova área de pesquisa, a Shopper 
Hospitality, especializada na avaliação de serviços 

oferecidos pelo segmento hoteleiro, 
por companhias aéreas e aeropor-
tos, entre outros. A empresa investiu 
R$ 500 mil no projeto. "Resolvemos 
ampliar essa frente de ação com 
base em uma estrutura específica", 
conta a empresária, acrescentando 
que a expectativa de faturamento, 
no primeiro ano, é de R$ 1 milhão. 
"Às vésperas de sediarmos eventos 
mundiais como Olimpíadas e Copa 
do Mundo, executivos de diferen-
tes segmentos terão que investir 
para aprimorar o atendimento ao 
cliente." Até porque, convenhamos, 
ninguém quer, para ficar na infeliz 
expressão usada pelo secretário-
geral da Fifa, Jérome Valcke, "to-

mar um chute no traseiro". A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 471, p. 42-43, abr. 2012.




