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Projeto "Cliente Oculto" quer incentivar uma cultura de qualidade nos serviços prestados nas lojas 
de Caxias do Sul.  
 
Entre usar uma roupa despojada e vestir-se de forma elegante existe uma grande distância, capaz 
de provocar reações distintas no atendimento em lojas de Caxias do Sul (RS). Esta discriminação 
foi detectada em recente pesquisa para o projeto Cliente Oculto, promovida pelo Departamento de 
Qualidade da Câmara de Desenvolvimento Lojista Jovem (CDL Jovem), que visa incentivar uma 
cultura de qualidade nos serviços do comércio local.  
 
Colocando os pontos fortes e fracos lado a lado na balança, o comércio evoluiu no intervalo de um 
ano, de 69,3% o ano passado para 72,5% este ano."Avançamos, mas ainda vejo este dado como 
negativo, porque temos um potencial enorme para melhorarmos", avalia o presidente do CDL 
Jovem, Gustavo Perini.  
 
"Qualquer pessoa, por mais humilde que seja, deve ser bem recebida e tratada, porque o retorno 
que ela pode dar é muitas vezes maior do que alguém das classes A e B", argumenta o diretor da 
Ponto de Referência, Edmur Saiani, especialista em varejo. Ele recorda uma cena do filme "Uma 
Linda Mulher" (1990, Touchstone Pictures), em que a personagem Vivian, interpretada pela atriz 
Julia Roberts aparece numa situação constrangedora quando é vista com certo desdém por duas 
atendentes de uma butique na badalada Rodeo Drive, em Beverly Hills (Los Angeles, EUA), 
porque está vestida inadequadamente.  
 
Mas para ele, a pior recepção é a praticada por funcionários de shopping centers. Antigamente, 
diz Saiani, se media o calibre de um cliente pela grossura da carteira que trazia no bolso. "Hoje, 
com o uso crescente de cartões de crédito, você pode entrar de calção e chinelo, sem problema", 
enfatiza.  
 
Outro ponto identificado no Cliente Oculto deste ano é o empenho cada vez maior dos vendedores 
em oferecer produtos com valor agregado mais elevado. Embora não se trate de uma prática nova 
no mercado, o fato é que a ofensiva ocorre justamente no momento em que grandes redes estão 
mudando a fórmula de cálculo das comissões pagas aos atendentes.  
 
O diretor da Ponto de Referência tem outra tese: "Cliente não cai mais neste engodo. Aqui e ali 
pode até ocorrer isso, mas não é regra. Ele sabe o que quer levar para casa. O vendedor pode 
desviar, digamos, no máximo, 20% da atenção, mas não é fácil migrar 100%".  
 
A edição deste ano do projeto teve a participação de 200 empresas pertencentes aos mais 
variados segmentos varejistas (em 2003 foram 83) e a realização de cerca de 600 visitas, no 
período entre 24 de setembro e 23 de novembro, sendo três avaliações em cada estabelecimento 
e outra por telefone.  
 
A pesquisa foi feita por alunos da Faculdade de Administração de Empresas da Faculdade da Serra 
Gaúcha (FSG), os quais se passaram por clientes para avaliar a qualidade dos serviços prestados. 
"Cada empresa inscrita está recebendo um relatório, detalhando os aspectos positivos e 
negativos. A partir daí, elas podem corrigir as suas eventuais distorções", diz Edmur Saianio.  
 
O presidente do CDL Jovem destaca que no item "Tangíveis", que diz respeito à aparência física 
das instalações, equipamentos, materiais de comunicação, pessoal, ou seja, toda parte física 
envolvida na prestação do atendimento, as lojas de Caxias do Sul avançaram, mas pecam em 
alguns tópicos do quesito "Sensibilidade", que avalia a disposição para ajudar o consumidor: os 
atendentes sabem ouvir, interpretar o que o cliente quer, fazem a demonstração, mas em 
somente 30% do universo pes-quisado ele ofereceu uma segunda opção de produto ou serviço.  



 
As lojas modelos em cada segmento receberam um prêmio da entidade. As vencedoras foram as 
seguintes: vestuário, calçados, materiais esportivo e tecidos: Drops de Menta, localizada no 
Donna Shopping; livraria, papelaria, presentes, floricultura, decoração e bazar: Conto de Fadas do 
Shopping Prataviera; eletrodomésticos, móveis e veículos: Motozoom; material elétrico, material 
de construção, tintas, ferragens, autopeças e pneus: Magnani Materiais Elétricos; cine, foto, 
informática, telefonia, ópticas, relojoaria e jóias: Cell Tec do Prataviera Shopping; imobiliárias e 
agências de turismo: Milletour Viagens e Turismo.  
 
A melhor nota entre todos os segmentos foi para a Drops de Menta, loja de vestuário feminino e 
masculino, que obteve soma total de 94 pontos. "Nossa, foi melhor do que imaginávamos", disse 
a diretora, Márcia Costa. "Este tipo de iniciativa nos ajuda muito, inclusive para melhorar o que 
não está bom", reconhece ela, citando o oferecimento de cortesia. "Até agora a regra era dar um 
chá no fechamento da compra, quando o cliente estava no caixa. Já mudamos, agora oferecemos 
antes." Nesse item, a loja foi reprovada nas três visitas realizadas durante a pesquisa do Cliente 
Oculto.  
 
Na recente 44ª edição da Convenção Nacional de Lojistas, realizada na cidade do Rio de Janeiro, o 
projeto do CDL Jovem de Caxias do Sul foi destaque entre os CDLs apresentados de todo o País.  
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