
Cliente espião ajuda consumidor e muda cultura das empresas 
Cláudia Fontoura e Eliane Sobral De São Paulo 
 
Fiscalização da qualidade de produtos e serviços movimenta US$ 1 bilhão no mundo. 
 
Tarcísio De Angelis tem um grande desafio pela frente. Fazer com que os garçons de sua rede de 
restaurantes aumentem o valor da despesa dos clientes. Eles só precisariam oferecer uma tábua 
de antepastos na chegada do couvert, um taça de vinho durante a refeição ou um licor para 
depois da sobremesa. Mas isso nem sempre acontece. "Por mais que sejam treinados, muitas 
vezes os funcionários esquecem de detalhes simples", diz De Angelis, que para evitar a falha 
determinou que o cafezinho seja servido numa bandeja montada com uma garrafa de licor. 
 
A providência foi tomada depois que ele colocou agentes secretos dentro de suas lojas. Na 
verdade, pessoas contratadas como clientes misteriosos, que visitam e avaliam restaurantes, 
lojas, postos de gasolina, hotéis, usam companhias áreas e diversos outros serviços. 
 
A diferença entre um consumidor comum e um cliente misterioso é que este último está atento a 
todos os detalhes e tem a missão de fazer um extenso relatório sobre como foi atendido, a 
qualidade do produto e a limpeza do estabelecimento, por exemplo. 
 
Eles são mais comuns no Brasil do que se pensa e estão por toda parte. A Indicator GFK tem 16 
mil desses avaliadores cadastrados. A TNT InterScience conta com 15 mil deles espalhados pelo 
país. A norte-americana Bare Associates tem 120 mil consumidores secretos em todo mundo e 
acaba de abrir seu primeiro escritório no Brasil, com mil inscritos. No mundo todo, esse mercado 
movimenta US$ 1 bilhão por ano. 
 
As empresas dizem que, em princípio, qualquer pessoa pode desempenhar a tarefa. Mas, na 
prática, eles preferem homens e mulheres com mais de 18 anos, das classes A e B. Levam em 
conta disponibilidade de horário, profissão, se possuem bens como carro e casa própria, se usam 
cartão de crédito e até programas de milhagem. "Temos desde executivos e presidentes de 
empresa até donas-de-casa e aposentados", diz Stella Kochen, diretora de planejamento da 
InterScience, explicando que é preciso adequar o perfil do "espião" ao produto ou serviço 
avaliado. "O cliente misterioso que vai comprar um Volvo é diferente daquele que vai testar o 
atendimento de uma loja popular." 
 
Se por um lado, o cliente misterioso come em bons restaurantes, hospeda-se em hotéis cinco 
estrelas e passeia por shopping centers, ao chegar em casa, tem um árduo trabalho pela frente. 
"Às vezes, o questionário tem até 1,8 mil perguntas e você tem de usar artifícios para não 
esquecer nenhum detalhe", diz Ronaldo Oliveira, representante da Bare Associates no Brasil - ele 
próprio, um ex-espião do setor hoteleiro. Para não ser flagrado em ação, vale gravar suas 
observações na caixa postal do próprio celular ou usar um microgravador camuflado no 
guardanapo. 
 
Como numa missão secreta, antes de iniciar o serviço, o avaliador assina um contrato de 
confidencialidade e a remuneração varia de acordo com a complexidade da ação. Segundo Stella, 
da InterScience, um cliente misterioso pode ganhar R$ 100 para testar o atendimento de uma loja 
de departamentos ou até R$ 1 mil para passar um fim de semana num resort, sempre com todas 
as despesas pagas. 
 
As empresas que usam esse tipo de pesquisa podem desembolsar entre R$ 20 mil e R$ 1 milhão. 
"O que diferencia é o tamanho do estudo. O mais caro é em nível nacional e contínuo - com cerca 
de mil avaliações por mês durante 12 meses", explica Erika Agostino, diretora de planejamento da 
Indicator GFK. 
 



A técnica é usada por empresas de vários portes. Da rede Andiamo, com cinco lojas, ao 
McDonald's, com 544 unidades que atendem 1,5 milhão de clientes por dia. Segundo Daniel 
Arantes, diretor de marketing do McDonald's , o método deve ser combinado com outras técnicas 
de avaliação de satisfação dos clientes. "Usamos a técnica como uma auditoria interna e até como 
instrumento de motivação dos funcionários." 
 
Para Michael Bare, presidente da Bare Associates, o objetivo principal é premiar ou melhorar a 
qualidade de um serviço. Mas também serve para corrigir falhas. Como a história de um cliente 
misterioso da InterScience que foi trocar um produto. "Não trocamos aos sábados", foi a resposta 
do vendedor. O cliente insistiu e disse que a loja perderia um comprador. "Não me importo", 
respondeu. O consumidor pediu para falar com o gerente. "Ele não trabalha aos sábados." O 
espião apelou e mandou chamar o dono da loja, porque ele certamente se importaria em perder 
um cliente. "O dono da loja a essa hora está em Angra, com uma namorada nova. Ele não está se 
importando com os clientes." 
 
A função do cliente misterioso é evitar situações desse tipo, explica Michael Bare. "O empregado 
respeita o que a empresa inspeciona", diz. 

 
 
Leia Mais 
 
Um dia na vida de Renata, a agente secreta do varejo 
De São Paulo   
 
De saída da loja Zara, no shopping Morumbi, em São Paulo, a cliente é surpreendida por um 
alarme. A vendedora que recolocava produtos na prateleira faz uma careta até simpática e diz que 
o problema deve ter ocorrido por causa do celular. A visitante acha esquisito, recua, deixa o 
celular com sua acompanhante e entra de novo na loja. O alarme insiste. A vendedora assegura 
que o sistema deve estar desregulado e convida as consumidoras a entrar na loja. 
 
Depois de ver os lançamentos de moda da Zara, a mesma consumidora dirige-se à Livraria 
Saraiva, também no shopping. Identifica uma vendedora aparentemente desocupada e aproxima-
se para pedir uma informação. Ela mal termina de falar e é interrompida pela funcionária, que 
levanta a mão e diz "Espera aí". A cliente, desconcertada, dirige-se a outra vendedora que 
também lhe pede que espere um pouco. Ela, então, sai da loja frustrada por não ter conseguido 
sequer fazer uma pergunta. 
 



 
 
Segue para a loja Casio Store. Ao chegar, é atendida prontamente por um funcionário. Pergunta 
sobre um aparelho MP3 à prova d'água da marca Oregon. O vendedor traz o produto e responde 
às perguntas sem hesitar. Mostra um segundo modelo com tecnologia mais avançada e outro que 
está em oferta. Oferece seu cartão e anota os preços pesquisados pela cliente, que sai da loja 
satisfeita. 
 
As três situações são corriqueiras e podem acontecer com qualquer pessoa. Mas, destas lojas, 
apenas uma passaria no rigoroso teste da consumidora em questão que é, na verdade, uma 
cliente misteriosa. Uma espécie de agente secreto contratado para fiscalizar cada detalhe e levar 
ao dono da loja um diagnóstico de como o consumidor está sendo tratado. 
 
O Valor acompanhou a experiência de uma cliente misteriosa. Uma moça discreta por natureza, 
mas ainda assim treinada para não ser descoberta, Renata (nome fictício) é veterinária e trabalha 
como representante comercial de uma fabricante de ração. Antes de cada missão, ela recebe um 
questionário e o estuda atentamente. Uma loja de biquínis, por exemplo, faz questão de saber, 
entre outras coisas, como estava a temperatura nos provadores e se eles estavam bem limpos. 
Uma outra loja, quer uma avaliação sobre o volume e qualidade do som ambiente. 
 
O cliente misterioso tem seus truques. Quando precisa anotar suas opiniões sem ser notado, 
pode, por exemplo, ligar para o próprio celular e deixar um recado. Também pode esconder-se no 
banheiro do restaurante para escrever pontos que não podem ser esquecidos. "Todo cuidado é 
pouco para evitar ser flagrado." 
 
A função de agente secreta cai como uma luva na vida profissional de Renata, que passa a maior 
parte do dia na rua. "Nos meses que trabalho mais, posso ganhar até R$ 1 mil". Para ela, o 
atendimento ao consumidor tem melhorado muito, mas ainda há um longo caminho pela frente.  

 



 
Leia Mais 
 
Brasil envelhece e dá espaço ao comprador bossa-nova 
Daniela D'Ambrosio De São Paulo 
 
O Brasil está envelhecendo e abrindo espaço para o consumidor maduro. Pessoas com mais de 50 
anos que, por opção ou necessidade, continuam ativos e, portanto, responsáveis pela decisão de 
compra. Pesquisa da AC Nielsen mostra que 63% são chefes de família, 48% ainda trabalham e 
quase a metade sustenta, pelo menos, mais duas pessoas. 
 
Um grupo, portanto, que merece respeito e, principalmente, atenção da indústria. A velocidade de 
crescimento desse público é um indicativo importante do seu potencial de consumo. Há 25 anos, 
11% da população tinha mais de 50 anos. Hoje, esse grupo representa 16% do total e a 
estimativa é que 23% dos brasileiros estejam acima dos 50 em 2020. 
 
"A preocupação da indústria com esse público ainda é tímida", afirma Mario Lynch, diretor de 
marketing da AC Nielsen. "A pesquisa serve como alerta, já que se trata de um grupo de 
consumidores preocupados com experimentação e inovação", acrescenta. 
 
A pesquisa batizou esse público de "bossa-nova". A idéia do termo é, além de remeter à década 
de 60, usá-lo para definir esse consumidor como alguém que dá o tom, ou seja, que define o 
consumo. O levantamento indica que em 29% de um total de 8,7 mil domicílios os responsáveis 
pela compra têm mais de 50 anos. No Estado de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, essa 
participação chega a 38%. 
 
A pesquisa desmistifica alguns estereótipos que poderiam estar associados ao público que já 
passou dos 50. Eles valorizam praticidade, como pratos prontos, e são abertos à experimentação. 
Adoram ir várias vezes ao supermercados - alguns deles o fazem diariamente - e não perdem 
uma promoção. Valorizam marcas líderes, mas também consideram as marcas próprias como 
boas alternativas. 
 
O consumo nesses domicílios fica 7% acima da média em 70 de 157 categorias auditadas pelos 
pesquisadores da AC Nielsen. 
 
Entre os produtos com maior destaque estão o café, cujo consumo fica 25% acima da média, 
sopas e bebidas à base de soja. 

 
 
Leia Mais 
 
Qualidade, agora, vem antes do preço 
De São Paulo   
 
O preço cobrado por um produto ou serviço deixou de ser fator determinante na hora do 
consumidor escolher a marca que vai comprar ou onde fará a compra. Atualmente, a qualidade do 
produto e do atendimento são os dois principais atributos que definem suas opções, de acordo 
com pesquisa realizada pela TNS InterScience. 
 
"O fator preço é importante, sem dúvida, mas o consumidor não irá a uma loja onde não foi bem 
tratado ou não vai optar por um produto mais barato, se ele não for realmente bom", afirma a 
diretora da área de satisfação do instituto, Stella Kochen. 
 
Ela diz que o consumidor está mais atento a seus direitos, mais contestador e até se mostra 
satisfeito em responder pesquisas desse tipo. Por outro lado, ela aponta o brasileiro como um dos 



mais tolerantes do mundo. "Você espera três horas num consultório para ser atendida e ainda 
assim recomenda o médico se uma amiga pedir uma indicação." 
 
Para ilustrar o raciocínio, ela diz que numa escala de zero a dez, os brasileiros estão muito 
satisfeitos e dão nota 8,5 para a qualidade dos produtos e serviços que consomem, contra 6,5 dos 
argentinos. 
 
Stella diz que a pesquisa realizada no fim do ano passado mostrou que ser socialmente 
responsável, monitorar a satisfação do consumidor e fazer propaganda são atributos que agregam 
valor a uma marca ou serviço, na opinião dos entrevistados. No entanto, se ele estiver fazendo 
comparações entre uma empresa e outra e houver empate em todos esses critérios, o menor 
preço prevalece. 
 
A executiva diz que a única região em que o preço tem peso pouco maior que as demais 
pesquisadas é a Nordeste (representada na pesquisa pela cidade do Recife). "Mais por uma 
questão cultural do que por perfil sócio-econômico", diz ela, acrescentando que a tendência de dar 
peso maior ao preço foi resposta tanto de recifenses das classes A e B quanto dos com menor 
poder aquisitivo. 
 
A TNS InterScience também quis saber dos entrevistados, quais empresas, por setor de atuação, 
eles consideram que mais respeitam o consumidor (ver quadro). "Vale a pena destacar que as 
respostas foram espontâneas nos dezenove segmentos pesquisados", diz Stella Kochen. 
 
O levantamento realizado entre outubro e novembro do ano passado ouviu mil consumidores de 
quatro capitais brasileiras a pedido da publicação especializada "Consumidor Moderno".  

 
 
Leia Mais 
 
País fica atrás de Argentina e México 
De São Paulo   
 
O consumo de bens não-duráveis no Brasil cresceu 4,8%, em volume, no ano passado. Empatou 
com o varejo, mas ficou acima da indústria, que registrou alta mais tímida, de 3,1%. 
 
Ainda assim, o Brasil ficou atrás da Argentina, onde o chamado consumo de massa subiu 8,8%, 
do México, que teve alta de 6,6%, e da Colômbia, cujas vendas de bens não duráveis cresceram 
5,1% em 2005. 
 
Para este ano, segundo a AC Nielsen, a estimativa é que o consumo de massa no Brasil tenha 
uma alta em torno de 6%. 
 
" O ambiente político e a Copa do Mundo favorecem a manutenção do ciclo de crescimento dos 
produtos de consumo", afirma Mario Lynch, diretor de marketing da AC Nielsen. 
 
Os primeiros resultados do ano já apontam nessa direção. De acordo com levantamento semanal 
realizado em cerca de 5 mil pontos-de-venda distribuídos pelo Brasil, o volume de vendas de bens 
não duráveis em janeiro cresceu 5,7% acima do mesmo mês do ano anterior. "O fato de o verão 
ter sido mais quente impulsionou as vendas de produtos típicos dessa época, como bebidas e 
sorvete, diz Arthur Bernardo Néto, da AC Nielsen. 
 
Entre as cestas de produtos com maior crescimento, em volume, estão os perecíveis (que inclui 
derivados lácteos e frios) com alta de 9,4%, seguidos de mercearia salgada (5,8%) e limpeza 
caseira (5,5%). Os preços, no entanto não subiram na mesma proporção. Em quase todas as 
categorias, houve retração real de preços. A maior queda aconteceu em mercearia salgada, onde 



a presença de commodities, que foram severamente afetadas pelo câmbio no ano passado, é 
muito forte. 
 
 

 
Fonte: AC Nielsen. * Foram pesquisados 8,7 mil domicílios.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


