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Técnica é utilizada para detectar problemas na equipe de vendedores 
 
Um cliente entra na loja e espera ser atendido. Faz alguns pedidos, olha algumas peças e sai sem 
comprar nada. O que a princípio poderia significar um atendimento frustrado para o vendedor, 
pode ter sido um teste de como a equipe de vendas está trabalhando. A chamada técnica de 
cliente oculto - em que consumidores, de comum acordo com a empresa, avaliam o atendimento 
de determinada loja - auxilia os lojistas e consultores na análise da qualidade do estabelecimento 
em geral.  
 
A consultora Dulce Ribeiro, especialista no assunto, porém, alerta para a forma de aplicação do 
teste. "O importante é saber como o lojista pode util izar estas informações. O método não pode 
ser utilizado como uma caça às bruxas contra os vendedores", informa. 
 
Visitas  
Dulce observa que o melhor modo de uma boa aplicação do programa de cliente oculto é realizar 
visitas em horários e dias diferentes, criando situações diversas. "O interessante de utilizar o 
feedback imediato é poder fazer melhorias na atuação da loja com a visão do cliente. A idéia é 
avaliar o clima do local e como a relação com os clientes acontece. Se a visita for feita uma única 
vez, há o risco de pegar o vendedor em um mau dia e não fazer uma avaliação justa", lembra 
Dulce. 
 
Nem tão ocultos assim, mas sempre alertas, um grupo de consumidores da rede Pão de Açúcar de 
Supermercados responde, mensalmente, uma avaliação sobre diversos pontos do atendimento da 
loja. Omar Ferreira, superintendente regional da rede, explica que a visão do cliente é importante 
para nortear os rumos das unidades.  
 
- O conselho de clientes é formado por aqueles que sempre freqüentam a loja. Assim, é fácil 
avaliarem o dia-a-dia do local. As reuniões são temáticas por setor do supermercado. Procuramos 
atender às reivindicações o mais rápido possível - conta Ferreira.  
 
O conselho é formado, em sua maioria, por mulheres que moram nas proximidades da loja. Senso 
crítico para fazer a avaliação é o pré-requisito. A cada seis meses, o grupo é mudado. Na loja Pão 
de Açúcar da Barra da Tijuca, o gerente Eloi Vilela enumera as mudanças propostas pelos clientes. 
 
- Uma cliente deficiente física pediu que os produtos fossem organizados verticalmente nas 
prateleiras, de forma que ela conseguisse acessar facilmente. Além disso, comodidades como café 
da manhã diário e brunch aos finais de semana foram implementados graças ao olhar atencioso 
de nosso conselho de clientes - afirma Vilela.  
 
A consultora Dulce lembra que o perfil do cliente oculto deve ser o mais próximo possível do 
comprador que freqüenta a loja. "Além disso, deve ter boa capacidade de percepção, ler atitudes 
não-verbais, escrever corretamente o português", explic a.  
 
Stella Kochen Susskind, diretora de planejamento na área de satisfação da Interscience, que tem 
a divisão Buy & Test, esclarece que os trabalhos são customizados, de acordo com a necessidade 
do lojista. "É uma forma do comerciante, que não fica o dia todo à frente da loja, conhecer mais o 
trabalho de seus funcionários, seus pontos fracos e fortes. Os relatórios são adaptados e 
analisados", conta a consultora, que trabalha com a técnica há 15 anos e possui um cadastro de 
15 mil clientes ocultos pelo País. 
 



Com uma rede de 16 lojas em todo oPaís, a Spezatto usa o cliente oculto para ter um parâmetro 
de como seu público é atendido. Andrea Chamas, proprietária da marca, destaca a necessidade do 
projeto.  
 
- Por estar imerso na realidade da loja, é difícil ver alguns problemas que existam ou pontos 
fracos que necessitem de melhoras - lembra Andrea, que realiza a pesquisa com a Interscience há 
dois anos. As informações coletadas são analisadas e o relatório serve de parâmetro no 
desenvolvimento de treinamentos para as vendedoras e na organização da loja. "O que pode ser 
melhorado é modificado", afirma Andrea. 
 
Shoppings também usam a estratégia  
Nos shoppings, a técnica do cliente oculto é usada para avaliar, além dos lojistas inscritos, o 
atendimento feito pelos funcionários. Dos seguranças ao gerente de marketing, todos foram 
avaliados pelos clientes ocultos há dois anos no Shopping Tijuca.  
 
- A iniciativa foi ótima para descobrir onde estão os erros e acertos e até mesmo descobrir novas 
atribuições para nossos funcionários. Descobrimos que os seguranças são utilizados como fonte de 
informação pelos consumidores, para saber a localização de uma loja no mall - afirma Raul 
Barbosa, gerente de marketing do Shopping Tijuca, acrescentando que, com esta informação, os 
seguranças receberam instrução correta sobre como auxiliar os consumidores.  
 
Os lojistas receberam também o resultado da pesquisa que avaliava suas lojas, com indicações de 
pontos fortes e fracos. "Entre os problemas, vimos que ainda existe um certo preconceito com o 
modo de vestir dos clientes e quando um cliente procura a loja para realizar uma troca", alerta 
Barbosa.  
 
A consultora Eliana Sforza, da Ponto de Referência, apóia a iniciativa de avaliar o atendimento por 
meio da técnica do cliente oculto, mas alerta para o uso de amigos. "A instrução das pessoas deve 
ser bem dada, para não gerar relatórios parciais. O cliente oculto confirma o resultado de 
pesquisas realizadas pelo lojista e detecta problemas", conclui. 
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