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Questões simples, como a altura do som do rádio na loja, podem atrapalhar o processo de 
vendas.  
 
Quantas vezes você deixou de efetivar uma compra por que o vendedor não lhe deu a devida 
atenção ou insistia em empurrar o produto mais caro? Para minar esse tipo de comportamento, 
diretores e presidentes de diversas empresas estão contratando o chamado cliente-fantasma, que 
avalia o processo de vendas identificando as atitudes que espantam ou fidelizam compradores. A 
experiência pode ser realizada em farmácias, concessionárias de automóveis, delivery de 
restaurantes e o que mais chegar ao consumidor final.  
 
"O cliente-fantasma atua como os olhos e ouvidos do gestor", considera Antonieta Christovam, 
diretora da consultoria em vendas e marketing Chriscon. Ele vai até a loja, como um cliente 
comum, e verifica uma série de itens básicos, como facilidade para estacionar, identificação de 
produtos nas prateleiras, recepção do vendedor. "Para cada detalhe, o pesquisador dá uma nota 
de 1 a 10".  
 
A segunda etapa é a avaliação de pontos predeterminados. "Muitas vezes o diretor da empresa 
quer que o pesquisador confirme uma falha já identificada por outros meios de atendimento ou 
verifique se já foi solucionado", explica a consultora, que atua há mais de 20 anos em marketing e 
vendas. Além disso, estão incluídas nesta avaliação mais profunda questões como a visão dos 
vendedores da concorrência e o conhecimento das marcas oferecidas. E se a loja tiver mais de um 
vendedor? "Quem pegar, pegou. O vendedor que aborda o cliente-fantasma é o avaliado."  
 
Antes de atuar no segmento, a Chriscon realizou uma pesquisa de mercado, identificando que 
multinacionais já aplicavam o conceito internamente. "Outras empresas, mirando no 
funcionamento das multinacionais, aderiram a esse tipo de consulta, que funciona como uma 
verificação do SAC (Serviço de Atendimento do Consumidor)", diz Antonieta.  
 
Nos Estados Unidos, o formato existe desde a década de 40, utilizado principalmente por 
franqueadoras para checar o serviço na ponta de distribuição do produto ou serviço. "Já existe 
uma associação norte-americana de compradores misteriosos. No Brasil, a atividade só começou 
há cerca de dois anos, o que mostra como o País é inexplorado por esse tipo de serviço", 
comenta.  
 
Perfil  
 
A escolha do "fantasma" está relacionada ao perfil da clientela da empresa contratante. "Não 
enviamos uma mulher para uma loja em que 80% do público é masculino." O custo também está 
relacionado a esse perfil: quanto maior o nível de escolaridade, posse de bens (modelo do carro, 
por exemplo), conhecimento de marcas etc, os contratos ficam mais caros. "Mas ainda assim, 
mais econômicos que outras pesquisas quantitivas", destaca.  
 
Ser um cliente-fantasma é fácil, mas o formato exige uma avaliação mercadológica especializada. 
"Há uma série de detalhes que só um consultor consegue identificar no relatório, definindo o que 
de fato impacta no atendimento de venda", afirma. "Fizemos a pesquisa numa loja em que o som 
ficava sintonizado na rádio que os vendedores gostavam, mas que nada tinha a ver com o estilo 
do público-alvo. O pesquisador saiu logo da loja, pois não gostou do estilo e da altura da música."  
 
Em média, o pesquisador realiza duas interações com os vendedores num mesmo mês. 
"Geralmente, no início e no fim do mês. Se o vendedor está em período de recebimento de 
salário, por exemplo, impacta na venda", conta a consultora.  
 



O relatório produzido pelo cliente contratado e pela consultoria servem de base para novos 
treinamentos ou posicionamentos da equipe. "Também orientam as agências de publicidade, que 
muitas vezes são as contratantes". A PG Comunicação, responsável pela conta da Volkswagen na 
região de Campinas, ficou satisfeita com o serviço.  
 
"A experiência foi muito positiva. Fizemos uma interação em outubro, que identificou diversas 
falhas nas concessionárias, como postura dos vendedores, as vestimentas dos atendentes e o uso 
incorreto da língua portuguesa", conta Eliane Radomille, do departamento de promoções e 
eventos da agência. "A segunda interação foi em janeiro, quando já foram percebidas diversas 
melhoras nesses pontos específicos".  
 
Outra consultoria, a Megadealer Auto Management, também presta o serviço, mas 
especificamente voltado a concessionárias de veículos. 
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