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Resumo:
O presente trabalho relata pesquisas no formato cliente oculto realizadas em diversos setores de venda
de produtos e serviços. A avaliação da qualidade dos produtos e serviços do ponto de vista do cliente é
importante ferramenta da gestão da qualidade e da gestão dos recursos humanos. Após a revisão da
literatura, o trabalho descreve 38 avaliações em empresas diversas em 11 cidades do estado do Paraná.
Os resultados descrevem as amostras da pesquisa e evidenciaram quais pontos a serem melhorados.
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Mystery shopping: primary data collection and evaluation procedures
Abstract
This paper describes research in mystery shopping format held in various sectors of selling products
and services. The evaluation of product quality and customer point of view of services is important to
the quality management tool and the management of human resources. After reviewing the literature,
the paper describes 38 reviews in various companies in 11 cities in the state of Paraná. The results
describe the survey samples and showed which areas to improve.
Key-words: mystery shopping, research, quality processes

1 Introdução
Cresce no mercado corporativo e no contexto da administração contemporânea a busca pela
melhoria no relacionamento com o cliente por meio do entendimento das necessidades e nível
de satisfação. O presente trabalho descreve pesquisas realizadas pela técnica de “cliente
oculto” em 38 empresas. A expressão “cliente oculto” foi encontrada quatro vezes na
plataforma Scielo, sendo que duas publicações são brasileiras, uma colombiana e uma chilena.
No Portal de Periódicos Capes foram encontrados seis citações da expressão, sendo cinco
artigos e uma dissertação, o que demonstra a pouca pesquisa neste tema.
Pesquisas nesse formato compreendem situações a serem interpretadas, onde o cliente oculto
age como usuário e interage com funcionários das empresas pesquisadas, simulando ou

realizando compras e após a abordagem anotam e registram as percepções e sentimentos, seja
sobre o atendimento recebido, sobre a padronização das lojas, dentre outros. Talvinen e
Saarinen (1995) apontam que cada vez mais um grande número de empresas necessita
monitorar o ambiente de marketing, o qual se encontra em constante e rápida mudança.
Chiusoli e Pacagnan (2009) e Rennó (2009), afirmam que a exigência do mercado competidor
faz com que o fluxo de informação se torne dinâmico e é uma fonte segura de auxílio na
tomada de decisão, num ambiente onde se destacam a acelerada evolução tecnológica;
desregulamentação dos mercados; volatilidade financeira; escassez de recursos naturais e a
interdependência de mercados globais. “O marketing está se tornando mais uma batalha
baseada em informações do que uma batalha baseada no poder de vendas (...) felizmente a
explosão da necessidade de informações deu estímulo às impressionantes novas tecnologias
da informação”. Kotler (2000, p.121). Veronezzi (2005) assegura que quanto mais
informações o gestor tiver sobre o assunto, mais chances da tomada de decisão ser certa,
corroborando Campomar (2003) quando afirma que a probabilidade da decisão a ser escolhida
ser a correta aumenta quando se tem as informações corretas aliadas ao raciocínio adequado.
Kotler (2000), afirma que um sistema de informação de marketing, tem papel de avaliar as
necessidades de informação dos executivos, obter informações necessárias e distribuí-las de
maneira oportuna para melhorar a eficácia da tomada de decisão, ações corretivas e preditivas.
Diante do exposto , o artigo discorrerá sobre marketing com suas modalidades de pesquisa. A
seguir, apresentará a pesquisa do modo cliente oculto. Na sequência, o trabalho demonstra
como a técnica foi aplicada, finalizando com alguns resultados e discussão sobre a execução
da técnica.
Este estudo tem como objetivo apresentar o resultado de 38 pesquisas no período de 2013 a
2015 por uma empresa de pesquisa do tipo cliente oculto, em 9 empresas de 7 segmentos de
produtos e serviços localizadas em 11 cidades do estado do Paraná ..; possíveis problemas
quanto à introdução da técnica em nossa cultura;
Outros objetivos são a revisão de literatura a respeito;
2 Pesquisa
Conforme Cristovam (2012), o ser humano tem dentro de si o anseio pela descoberta:
“O poder de questionamento e a consequente procura pelas respostas. O poder de
questionamento e a consequente procura pelas respostas são próprios de sua natureza.
Desde os primórdios da espécie, quando os ancestrais da raça humana
experimentavam novas formas de se alimentar ou de se expressar, o conhecimento
tem sido motor para a evolução.(...) Ao homem contemporâneo cabe construir
passarelas entre todos os conhecimentos com objetivo de interpretar a realidade, de
apresentar significações para ela.

Cristovam (2012) ainda define pesquisa como “processo investigativo como contínua forma
de se gerar conhecimento, não se descartando o que se entendia como verdade, mas utilizando
o saber como mola propulsora para a geração do conhecimento seguinte”. Para Bauer e
Gaskell (2002), tem a pesquisa por objetivo a categorização do presente de modo a poder
predizer o futuro, porém antes disso, Cristovam (2012) assinala que a pesquisa social aplicada
às organizações abre o entendimento da ação–reação inter-relacional , o que possibilita ao
homem a racionalização para interações futuras. Afirma ainda que no contexto
organizacional, na relação cliente-empresa, colaboradores que carregam a marca da
companhia e falam em seu nome, mostra-se a aplicabilidade imediata de ações orientadas
pelas conclusões obtidas.

Pesquisa em Marketing
Christovam (2009) cita que o marketing foi descrito por vários autores icônicos da área como
uma bola de cristal, pronta a ajudar a descobrir o que os potenciais consumidores gostariam
de adquirir, “seus desejos escondidos e abertos, necessidades latentes ou mesmo, qual um
deus pagão, criar a necessidade de seu produto no consumidor”.
Kotler (2006) define a administração de marketing é a arte e a ciência de escolher mercadosalvo e obter, manter e multiplicar clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação
de um valor superior para o cliente. Para Sousa (2012), o cliente deve estar posicionado no
topo da organização, para que seja observado por todos os níveis desde o operacional (que
mantêm contato direto com o cliente), passando pelo intermediário até chegar ao nível
estratégico. Portela (2012) afirma que empresas que são centradas nos clientes não são só
capazes de construir produtos e engenharia de produtos, mas construir clientes tornam-se
hábeis em engenharia de mercados. McDaniel e Gates (2005), define a pesquisa de marketing
como a função que exerce a união entre consumidor e a empresa, por meio de informações
que tem múltiplas utilidades como identificação e definição de oportunidades e problemas
mercadológicos; geração, avaliação de ações e o monitoramento do desempenho do
marketing. Postas as várias definições e abordagens, Englert (2013) decreve como
“ferramenta de auxilio aos profissionais da área na busca sobre o mercado, clientes e
consumidores”. Nesse sentido, Kotler (2000) afirma que quando usados apropriadamente, os
dados coletados no campo formam a espinha dorsal de futuras campanhas de marketing.
Cliente Oculto
Cristovam (2012) descreve em seu artigo que cliente oculto ou misterioso é uma ferramenta
utilizada por empresas de pesquisa de mercado para medir a qualidade do atendimento de
empresas, ou para levantar informações específicas sobre produtos e serviços. Destaca ainda
que de acordo com o tratado de guerra do século IV a.C., o general chinês Sun Tzu utilizavase de espiões em campo para obtenção de informação. Trata-se de pesquisa observacional
para McDaniel e Gates (2003), pois se tratam de um processo onde são computados o
comportamento das pessoas, objetos e acontecimentos.
Nessa linha, Schiffman e Kanut(2009) destacam a importância da pesquisa observacional, que
serve como método importante para a pesquisa do consumidor, é bastante utilizada por
grandes corporações e agências de propaganda que se valem de pesquisadores ou
observadores- treinados para observar, realizar anotações em momentos de compra. Vale
destacar que nesta pesquisa, o cliente oculto é o próprio consumidor. Conforme
Englert(2011),
a técnica de observação de cliente misterioso é definida como vivência do processo de compra
ou experimentação de serviço simulado, onde um profissional treinado e preparado se faz
passar por um cliente e observa e avalia um atendimento

Voltando às considerações de Christovam (2009), sobre cliente oculto, merece atenção
destacar a paráfrase que faz :
“Ao se transportar os antigos campos de batalha para as atuais praças onde empresas competem
entre si, Vê-se que ainda é condição sine qua non para o sucesso das empreitadas dos generais,
hoje gerentes, tenham ciência de como está seu campo, exército, inimigos e condição de
batalha.”

Malhotra (2001) descreve que a maioria dos casos de empresas que utiliza pesquisa de
marketing tenta averiguar se os serviços ou produtos existentes ou futuros são capazes de
atender às expectativas de seus clientes reais ou potenciais. A administração relata ao longo
do tempo experiências envolvendo a observação de funcionários no ambiente de trabalho,

conforme Motta e Vasconcelos (2009) quando cita o psiquiatra e sociólogo George Elton
Mayo, que pesquisou e concluiu que a produtividade dos trabalhadores era determinada por
padrões e comportamentos estabelecidos pelo grupo de trabalho. Nesta linha, Miller e
Form(1951) concluíram sobre as experiências de Mayo que o mundo social do adulto é
padronizado primeiramente por sua atividade de trabalho. Outro expoente dos estudos da
observação dos trabalhadores foi Taylor, segundo ele o trabalho necessitava ser
cientificamente comprovado com o propósito de que, observada cada tarefa, fosse
estabelecido o modo de a melhor executá-la, evitando movimentos e esforços desnecessários e
determinando certo tempo para resultar em menor espaço de tempo( BARNES,1977).
Transversalmente a Schiffman e Kanuk (2000) e Kurcina (2000) apud Vieira e Tiloba (2005),
a pesquisa observacional, amplamente utilizada na pesquisa do consumidor, cujo objetivo é
melhor entender as relações entre pessoas e produtos, aqui a observação será no sentido de
colher informações a respeito das práticas constatadas nos ambientes de trabalho por parte dos
colaboradores investigados e as práticas deles esperadas por parte das empresas.
3 Metodologia
O trabalho caracteriza-se como pesquisa de mercado qualitativa, uma vez que analisa o grau
de conformidade entre os padrões preestabelecidos e a realidade constatada, conforme
Malhotra (2001) quando afirma que a pesquisa qualitativa é definida como técnica de
pesquisa baseada em pequenas amostras, que proporciona insights e a compreensão do
contexto do problema. Caracteriza-se ainda como pesquisa bibliográfica, conforme Marconi e
Lakatos (2009) uma vez que abrange a bibliografia já publicada sobre o tema, incluindo
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, donde
pode-se incluir as pesquisas primárias que deram origem a este estudo. Em relação às
pesquisas primárias, que deram origem a este estudo, reúnem elementos da pesquisa por
observação, conforme NELEMS (2001) o pesquisador efetua registro sistemático de dados,
comportamentos, fatos e ações com objetivo de obter subsídios.
Amostra
Foram autorizados os relatos constantes nesta pesquisa, desde que fossem mantidos em sigilo
o nome da empresa que faz as pesquisas, aqui valendo-se do nome fictício de empresa”
ALPHA” , bem como das empresas clientes, bem como seus produtos que aqui utilizarão do
alfabeto fonético da OTAN (ALFA, BRAVO, CHARLIE...) onde foram realizadas as
pesquisas, afim de manter preservadas a imagem e as normas internas da empresa, totalizando
34 pesquisas realizadas no período de 2013 a 2015 nas cidades de Carambeí, Castro,
Guarapuava, Imbaú, Imbituva, Irati, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Sengés e Telêmaco
Borba - Pr. Foram visitados 03 lojas de piscinas; 05 agências bancárias; 01 loja de
departamentos; 01 concessionária de motocicletas; 02 farmácias; 01 escola de línguas e 21
postos de combustíveis de duas bandeiras diferentes.
Resultados
Foram constatados desajustes entre a qualidade do atendimento entregue aos clientes e o
esperado de acordo com os manuais internos das empresas, tendo como expoente principal a
não entrega espontânea de Cupons Fiscais.
O quiosque foi avaliado como positivo nos itens relacionados à aproximação e abordagem,
porém foram constatados alguns desajustes: extrapolado de 15 para 55 minutos o prazo para a
preparação de batatas fritas; não uso de uniformes; cabelos compridos e soltos pela atendente
que preparou o alimento e ainda, foi observado que a atendente limpava as unhas enquanto
fritava as batatas e o caixa se demonstrou irritado quando solicitado o cupom fiscal, o qual
entregou um “recibo”.

Sobre as avaliações em cinco agências bancárias, dois gerentes não fizeram abordagens afim
de avaliar qual seria o melhor pacote de serviços; um não questionou a origem dos recursos
do trabalho extra, dando a entender que ser possível abrir conta sem a referida comprovação;
Em relação aos postos de combustível, das 15 pesquisas verificou-se de modo geral a empatia
por parte dos funcionários, apenas em dois casos foi necessário perguntar o nome por estarem
sem crachá e em 8 situações, os cupons não foram entregues espontaneamente. Os demais
pontos foram avaliados positivamente.
A respeito das duas visitas em lojas de piscinas, foram avaliados como negativos o fato dos
vendedores não se utilizarem de materiais impressos, vídeos ou o site da marca, e ainda a não
utilização de uniforme. Em uma loja havia excesso de lixo no passeio na frente da loja.
Sobre a concessionária de motocicletas, a atendente não soube esclarecer dados técnicos da
motocicleta bem como vantagens dos programas “Revisão Preço Fixo” e “Peças
Econômicas”, sendo avaliada de modo positivo nos outros aspectos.
Na avaliação à escola de idiomas, o atendimento foi feito por apenas uma pessoa, que de
modo breve apenas apresentou cursos e valores disponíveis, a qual não trajava uniforme e não
se prontificou a mostrar as dependências da escola, impossibilitando que outros itens como
dependências e acervo fossem avaliados. Não foi oferecida aula demonstrativa bem como
nenhum tipo de desconto.
Após as sondagens, os dados são enviados à empresa ALPHA, que repassa as informações às
empresas clientes, para que ações de correção e melhorias sejam aplicadas.
Conclusão
Com base na revisão de literatura e consulta aos manuais de cada pesquisa, deu-se início à
análise de cada pesquisa. Foram observadas algumas habilidades necessárias em relação à
pessoa que trabalha como cliente oculto.
A capacidade de análise conforme (DESCARTES, 1973, p.45). 2- “Dividir cada uma das
dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias
fossem para melhor resolvê-las” é determinante para bem avaliar as situações. Senso de
justiça, uma vez que por exemplo, postos de gasolina mesmo não estando com a pintura em
excelentes condições, apresentam boas condições de higiene. Sentidos apurados ao se avaliar
sabor, textura, aroma e temperatura de alimentos e bebidas são outra habilidade necessária.
Perspicácia para não deixar transparecer que se trata de uma pesquisa e não de uma compra
ou orçamento; humanidade para medir a pessoalidade de cada contato são outras habilidades
necessárias. Constatou-se clara a necessidade que gestores, empreendedores tem em utilizar
os dados obtidos para tomada de decisão e que a pesquisa é fundamental para se avaliar a real
qualidade do atendimento, conforme Christovam (2009), é uma forma de entender como o
cliente percebe a empresa quando da interação com o pessoal de front office.
A riqueza de dados coletados em cada contexto permite avaliar: individualmente quando
observa o atendimento; os gestores quando à estrutura; o que é prometido pela empresa e o
que efetivamente é entregue aos clientes, que uma vez insatisfeitos são mais onerosos às
empresas que os não clientes (KOTLER,200).
As empresas recebem os dados das avaliações e checam, por meio de cupons fiscais,
digitalizações de orçamentos e materiais impressos (flyers, folders) câmeras de circuito
interno de tv as visitas. Os gestores das unidades recebem as avaliações e decidem as ações a
serem tomadas, seja em relação a colaboradores, instalações e processos.

O método cliente oculto pode ser considerado único, se observado que une o olhar
profissional ao ponto de vista do cliente, que por sua vez, compra produtos e serviços mas que
fideliza-se pelas experiências e valor que percebe ter recebido.
Este estudo cumpre seus objetivos ao descrever os elementos que se levaram em conta em
cada atividade pesquisada bem como ao demonstrar os pontos a serem melhorados.
Referências
BARNES, R. M. Estudos de movimentos e de tempos: projetos e medidas do trabalho. São Paulo: Edgard
Blücher, 1977.
BAUER,M.W; GASKELL,G. Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático.
Petrópolis: Vozes, 2002.
CHIUSOLI, C.L; PACAGNAM, M. A importancia das informações de mercado como apoio à tomada de
decisões em marketing. Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 83-100, abril-junho 2009
CHRISTOVAM, A. Cliente oculto: um estudo da técnica na pesquisa qualitativa. Dissertação de Mestrado
São Paulo, USP, 2007
DESCARTES, René. Discurso do Método. Tradução de J. Guinsburg e B. P. Júnior. Coleção Os Pensadores.
São Paulo: Abril Cultural, 1973
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12º ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2006.
KURSINA, B. Use Vídeos to Obtain Crucial POP info. Marketing News, Chicago, IL, Special Report, n. 20,
v.34, p.16-20, nov. 2000.
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 3ª edição. Porto Alegre:
Bookman, 2006.
McDANIEL, C. D. Pesquisa de marketing. São Paulo: Pioneira, 2003.
MILLER, Delbert C ; FORM, William H. Industrial Sociology. New York: Harper, 1951.
MOTTA, Fernando C P.; VASCONCELOS, Isabela F. G. de Teoria Geral da Administração. São Paulo:
Cengage Learning, 2009. 3ª ed.
NELEMS, J. H. Qualitative Research Overview. American Marketing Association, MarketingPower.com,
2001. Disponível em: <http://www.ama.org>. Acesso em: 13 de junho de 2015.
PORTELA, Carmen Beatriz Miranda. O marketing e o comportamento do consumidor. VII CONVIBRA –
ADMINISTRAÇÂO.
Congresso
Virtual
Brasileiro.
Brasil,
2011.
Disponível
em
http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_3488.pdf . Acesso em 16/05/2015.
RENNÓ, Flávia Santos de Aquino. Os fatores socioculturais e situacionais e seu impacto no comportamento
do consumidor jovem em relação ao vestuário. Dissertação (Mestrado profissional em Administração).
Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo/RS, 2009.
SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L. Comportamento do Consumidor, 6. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC,
2000. p. 476
SOUSA, Valquíria Maria Bezerra. Fatores que influenciam o comportamento de compra dos consumidores
em uma empresa varejista de móveis e eletrodomésticos em Picos-PI. Monografia(Bacharelado em
Administração) – Universidade Federal do Piauí. Picos-PI, 2012
TALVINEN, J. M.; SAARINEN, T. MKIS support for the marketing management process: perceived
improvements for marketing management. Marketing Intelligence & Planning, Bradford, v. 13, n. 1, p. 18,
1995.
VIEIRA, V.A.; TILOBA, F. Pesquisa em Marketing e suas variações: trilhas para pesquisas futuras.
Revista de Administração Contemporânea. Vol. 9 Curitiba, 2005.

VERONEZZI, J. Mídia de A a Z. São Paulo : Flight Editora, 2005.

ANEXO
Formulários gerais:
1- Quiosque de bebidas e petiscos:
Este projeto tem dois objetivos principais:
a)perceber a relação dos funcionários com os clientes;
b)medir a evolução dos quesitos abaixo por visita:
- treinamento efetivo oferecido aos funcionários, cordialidade, conhecimento do produto, argumentação de
vendas, qualidade de atendimento e padrão de layout.
A avaliação é feita por partes, como segue:
Aproximação:
Deve-se observar se o quiosque estava devidamente
sinalizado, se foi fácil.
de localizá-lo e se todos os rótulos da fachada estavam
limpos e com luzes funcionando.

Venda ativa:
• Ver se o atendente responde a todas as dúvidas e se
conhece o cardápio: perguntar sobre ingredientes de
produtos e especificar.
• Tempo de espera para receber o pedido: considerar
para pratos até 15 min e bebidas, até 10 min; Venda
ativa:
• observe se há algum combo ou novidade. Se houver,
o atendente oferece?;
• houve oferta de produtos complementares ao que
estava sendo solicitado;
• Materiais promocionais em bom estado e visíveis:
display de mesa e de
balcão, placa de estabelecimento oficial, tabela de
jogos, display de
exposição dos copos da promoção, banner.
Equipe:
• uniforme limpo e completo;
• atenção da equipe em
relação aos clientes.

Mesas/balcão:
•limpeza e organização do balcão, mesa e
banquetas/cadeiras;
• comunicação sobre consumo responsável;
• menu board / displays limpos e em bom estado;
• display da marca BRAVO e disponibilidade de
cigarros para compra;
• disponibilidade de água (CHARLIE ou DELTA),
energético (ESQUILO ou FOXTROT) e cerveja sem
álcool ECHO.
Abordagem:
• a abordagem foi imediata;
• houve cumprimento inicial;
• quiosque cheio;
• havia fila, qual o tempo de espera;
• atendente gentil e simpático, ao longo do processo;
• o cardápio foi entregue de forma espontânea;
Colarinho mínimo de 2cm;
copo de de vidro;
"bolacha" embaixo do copo de vidro seca;
copo limpo e com logo da Brahma;
características sensoriais adequadas: sabor,
aroma, textura e temperatura.

Petisco:
• petisco com características sensoriais
adequadas: sabor, tamanho da porção, aroma,
textura e temperatura;
• boa apresentação.

Fechamento:
• valor da conta correto;
• o atendente entregou o cupom fiscal
espontaneamente;
• atenção: levou a conta em 5 minutos, a partir da
solicitação, e o troco ou
voucher a assinar em até 3 minutos;
• oferta do cupom fiscal e troco correspondente;
• forma de pagamento;
• pagamento com cartão

2 - Farmácia
Avaliar o atendimento ao cliente, o treinamento dos funcionários e os aspectos físicos da
Aspectos iniciais:
Jornais
Ao entrar na loja

unidade.

O jornal de ofertas deverá estar visível para todos os
clientes onde pode ser encontrado em display, balcão
de atendimento ou caixa, caso não esteja, deve-se
perguntar para algum funcionário.
Os jornais Ofertas mudam de cor conforme o mês. Em
Janeiro, a cor é verde claro. Fevereiro a cor,
provavelmente, será vermelha.
Entrada externa da loja:
Verificar se a fachada da loja e a calçada
estão limpas .

Você foi abordado ou cumprimentado com gestos
faciais?
Verifique se a drogaria está limpa, organizada, com
iluminação adequada e se os funcionários estão
conversando sobre assuntos não relacionados ao
trabalho ou mexendo no celular.

Simulação de compra
Ao se dirigir para o balcão de atendimento, deve-se simular 3(Três) situações:
1. Identificar a dificuldade ou facilidade em comprar um medicamento controlado sem a prescrição médica.
Tentar comprar o produto Amoxilina (é um antibiótico normalmente usado para gripes fortes, sinusite, etc.) sem
a receita. Insistir na medida do possível. Caso o atendente resolva vender, você desiste da compra e optar por
outro medicamento que não exija receita.
2. Identificar se a unidade tem algum “contrato informal” com alguma farmácia de manipulação intermediando o
pedido para o cliente retirar depois (na unidade GOLF).
Orientação: Dizer que tem uma receita de manipulação em casa e perguntar se eles podem encomendar o produto
e ele voltar para retirar depois. É importante que a loja seja apenas drogaria, ou seja, que não tenha manipulação
no próprio estabelecimento. Verificar se haviam lixeiras abertas na loja (reparar também atrás do balcão de
medicamentos).
3: Você terá que dizer para o(a) atendente que seu/sua (filho, marido , mãe ) está com gripe e você gostaria de
saber qual remédio ele(a) recomendaria.
Verifique os seguintes pontos:
-O atendente questionou algum detalhe sobre o pedido adquirido ou apenas entregou o produto?
-Ao ser questionado sobre a posologia do medicamento adquirido (horário de tomada, quantos
dias), o atendente soube responder?
-Havia material informativo da FARMÁCIA POPULAR?
-Funcionários – Verifique se todos estavam
uniformizados e com crachá da Rede de farmácias GOLF.
Pontos a serem avaliados
Área de higiene, saúde e beleza
-Ao dirigir-se para essa área, note se algum atendente lhe oferece ajuda, caso ofereça , aceite – a e veja se o
atendente lhe oferece algum produto extra além do que você está procurando.
-Verifique se há algum objeto ou caixa no caminho, a distribuição dos produtos entre as suas categorias , os
produtos estão com preço e organizados.
-Os produtos anunciados no folheto de ofertas estavam sinalizados de forma diferenciada nas prateleiras
(bolacha de preço amarela ou com alguma outra personalização)?
Caixa
-O operador do caixa disse: bom dia, boa tarde, boa noite e/ou obrigado?
-O operador do caixa questiona se não encontrou algum produto
-A loja tinha serviço de recarga celular e a comunicação estava visível
no caixa? Orientação: Se a informativo não estiver visível, o cliente
deve perguntar.
-No caixa havia espaço para apoiar bolsa e/ou qualquer outro tipo de
objeto do cliente?
3 - Concessionárias de motocicletas
O objetivo geral desse estudo é avaliar as experiências de atendimento quanto à oferta de produtos e serviços nas
concessionárias autorizadas da marca HOTEL, bem como, premiar os funcionários que executarem o
atendimento conforme o esperado.
1. Estimular a oferta de test drive dos modelos INDIA 125 ED e JULIET 150 ED pelos vendedores das
concessionárias HOTEL.
Objetivos secundários:
2. Identificar a qualidade da abordagem de vendas;
3. Identificar se houve a explicação como argumento de venda das peças econômicas e da Revisão Preço Fixo.
4. Identificar se foram exploradas condições de pagamento (à vista, financiamento e consórcio).

Simulação de compra
Deve-se visitar uma unidade selecionada e se passar por um cliente em potencial, interessado em adquirir uma
moto (INDIA 125 versão ED ou JULIET150 versão ED).
-Avaliar se o vendedor se preocupou em entender suas necessidades;
-Avaliar se o vendedor demonstrou conhecimento do produto sobre os modelos solicitados, especialmente
referente a design, conforto e economia de combustível.
-Avaliar se o vendedor ofereceu a Revisão Preço Fixo e peças econômicas na abordagem de vendas
-Verificar se o vendedor ofereceu alguma condição de pagamento.
-Verificar se o vendedor ofereceu o TEST DRIVE.
Ele deve se referir a estes termos em outras palavras:
Design: beleza, robustez, carenagem do tanque;
Conforto: boa posição de pilotagem, bom encaixe das pernas, baixa vibração.
Economia de combustível: consome pouco combustível, faz tantos km com 1 litro.
Itens do Tópico: vantagens da Revisão Preço Fixo e Peças Econômicas : Uma prática que tem se tornado cada
vez mais comum no mercado de 4 rodas, e a HOTEL sendo a pioneira nesta ação no mercado de duas rodas.
4 - Agências bancárias
1. OBJETIVO
Avaliar a qualidade do atendimento e das informações fornecidas pelos funcionários do banco. Verificar se os
mesmos estão seguindo as normas internas da empresa, e fazendo perguntas específicas quando um novo cliente
em potencial pergunta sobre a abertura de uma conta bancária.
2. CENÁRIO
2.1. Abordagem inicial:
Quando entrar no banco, siga uma das seguintes orientações:
-Aproxime-se da recepção (se aplicável), e diga que você quer falar com um funcionário sobre a possibilidade de
abertura de uma conta no banco KILO.
-Aproxime-se dos funcionários que recepcionam o cliente na entrada da agência, e diga que você quer falar com
um funcionário sobre a possibilidade de abertura de uma conta no KILO.
-Aproxime-se de qualquer funcionário e diga que você quer falar com um funcionário sobre a possibilidade de
abertura de uma conta no KILO.
Para verificar a sua adequação, é esperado que o funcionário siga alguns procedimentos e faça algumas
perguntas, como o propósito de você abrir uma conta no KILO, ou relacionadas à família, ocupação, fonte de
renda, e etc. Dê ao funcionário um breve histórico do por que você está procurando o KILO para abrir uma nova
conta. Não forneça todos os detalhes pró ativamente. Diga que você está interessado em abrir uma conta, e que
você fará grandes depósitos regularmente.
2.2. Ocupação e renda:
Deve-se dizer que possui um trabalho de classe média, como professor (a), enfermeiro (a), ou que trabalha em
um escritório, ou seja, que você recebe um salário médio para os padrões do mercado, porém, você pretende
receber uma renda extra das seguintes formas:
- Você está abrindo um novo negócio, fora de seu emprego atual, como vendas online;
- Você está realizando um trabalho extra, relacionado a seu emprego atual, como consultoria, aulas adicionais ou
particulares e etc.
Esta renda extra será por volta de R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00 por vez, e você deve dizer que esses depósitos
poderão ser realizados a cada duas semanas, ou uma vez por mês. Informações detalhadas como valores, fonte da
renda extra, frequência dos depósitos e outros, só devem ser ditas ao funcionário se ele perguntar.
2.3. Prováveis perguntas que serão feitas e sugestões de respostas:
a) Se o funcionário pedir algum tipo de identificação, diga que você está sem seus documentos, e que está lá
apenas para verificar sobre a possibilidade de abertura de uma conta.
b) Se o funcionário pedir para que preencha algum tipo de formulário, diga que você preencherá apenas depois
que estiver pronto para abrir a conta.
c) Se o funcionário pedir dados para contato, diga que você ainda precisa discutir isso com sua esposa/marido, e
que entrará em contato quando tomar uma decisão. Preferível não deixar nenhum contato.
d) Se o funcionário perguntar como serão feitos os depósitos, diga que serão feitos diretamente por clientes, ou
por você mesmo, em dinheiro.
2.4. Prováveis resultados:
Ao final da conversa, você será informado se o funcionário pode ou não abrir a sua conta. Baseado nas
informações que você deu a ele:
- Ele concorda em abrir sua conta e te convida para prosseguir com os tramites, nesse caso, você rejeita
continuar, alegando que está apenas fazendo uma consulta, para checar se o KILO atende aos seus interesses, e
que ainda tem que conversar com seu marido/esposa, ou diz que tem outro compromisso, e que voltará outro dia
para continuar.

- Se o funcionário lhe pedir algum tipo de documentação, diga que não trouxe nada consigo, que está lá apenas
para fazer uma consulta se o KILO atende seus interesses, ou diga que tem outro compromisso, e que voltará
outro dia para continuar.
- Se não concordar em abrir sua conta, pergunte o motivo, agradeça e deixe a agência.
Em alguns casos, o funcionário irá lhe dar seu cartão de visitas, com nome e cargo. Se ele não o fizer
espontaneamente, peça o cartão. Se ele não tiver, pergunte seu nome. É importante que você identifique o
funcionário que lhe atendeu no questionário.
5 - Postos de Gasolina:
Participam da campanha de incentivo os postos das bandeiras LIMA e MIKE que aderiram ao Plano Integrado
de Marketing (PIM).
Público participante Postos:
-Frentistas, técnicos de lubrificação, gerentes de pista, revendedores (proprietários dos postos)
Público participante Lojas LIMA AB:
- Promotores, Gerentes de loja e Franqueados LIMA e MIKE, durante o período da Campanha o Checklist será
uma das principais metas para a obtenção dos resultados e prêmios para toda equipe.
Nunca solicite imediatamente a Nota Fiscal, dê tempo para que o atendente a ofereça. Caso isso não ocorra após
você ter efetuado o pagamento, SOLICITE, pois a Nota Fiscal é seu comprovante de visita. Durante sua visita,
haja de forma natural e tranquila e não deixe que percebam que se trata de uma visita misteriosa.
- Testeira LIMA bem conservada e limpa?
- Existência do Totem de Preços dos combustíveis?
- Bandeirola ou Faixa "da campanha vigente" em local visível e bem conservada?
- Existência do material promocional da campanha vigente em local de fácil visualização?
- Bombas e armários conservados e limpos?
- Exposição de Lubrificantes apenas da linha Lima na pista?
- Frentista faz contato visual e orienta o posicionamento do veículo na bomba livre?
- Frentista cumprimenta respeitosamente os clientes?
- Frentista pergunta o tipo de combustível que o cliente deseja abastecer o veículo?
- Frentista oferece combustíveis aditivados?
- Frentista sugere que o consumidor complete o tanque?
- Frentista guarda a tampa do tanque em local adequado?
- Frentista utiliza flanela, pano ou capa para proteger a pintura durante o abastecimento?
- Frentista mostra ao cliente visor da bomba antes e depois do abastecimento ?
- Frentista oferece a promoção vigente ou informa como participar?
- Frentista oferece algum tipo de serviço de cortesia?
- Frentista oferece algum tipo de serviço de cortesia?
-Frentista oferece outro serviço do posto (especificar
( ) Lavagem de vidros
ao lado)?
( ) Verificação de água e óleo
Especificar:
( ) Calibragem de pneus
( ) LIMA +
( ) Esvaziamento da lixeirinha
( ) LIMA Center
( ) LIMA Conveniências
( ) Lava LIMA
-Pergunta se o cliente deseja pontuar ou se cadastrar no programa de fidelidade LIMA Prêmios ?
Frentista despede-se respeitosamente (sugerindo retorno)?
-Profissional que o atendeu estava trajando uniforme completo, limpo e bem conservado?
Dica: São permitidos uniformes específicos (roupas a caráter, alusivos a festa ou datas
comemorativas, desde que toda a equipe esteja visualmente com os mesmos trajes).
-Profissional que o atendeu estava com apresentação pessoal adequada (barbeado, cabelo alinhado, braços, mãos
e unhas limpas)? (justificar).
6 - Piscinas
Observar se o padrão de qualidade e bom atendimento estão sendo seguidos em todas as unidades, fazendo com
que o cliente final tenha uma experiência única.
- Identificar pontos de melhoria tanto na infraestrutura quanto no atendimento das unidades franqueadas.
Cenario
• Diga que está interessado em adquirir uma piscina para sua casa na praia ou campo
• Diga que a área útil disponível para o empreendimento é de 100 m2.
Infraestrutura
Observe se:

_ Ao chegar ao local, há como perceber claramente que é uma loja NOVEMBER;
_ a loja está limpa e organizada;
Atendimento
_ anote o nome do atendente e trajava uniforme?
Verifique:
Proativo (fez perguntas para entender suas necessidades) ; atencioso/Gentil; Muito ocupado /Demorou para
atender/Mal-humorado/Apressado/Outros (explicar) / o atendente se identificou espontaneamente ou você
precisou perguntar o nome / o atendente fez algum tipo de sondagem preliminar:
Este produto é para você? É novo? Qual o espaço disponível? Como conheceu a NOVEMBER?
Já teve este produto antes? Outra (explicar)
O atendente não fez a sondagem preliminar
_ conhecimento do produto por parte do atendente;
_ produto oferecido;
materiais de apoio usados na argumentação sobre vantagens e benefícios:
-Acessou o site oficial/Mostrou vídeos/-Utilizou materiais impressos
-Escreveu espontaneamente as informações em um papel
-Não entregou as informações, precisei anotar / Outro (explicar) / -Não utilizou material de apoio
Depois da sondagem preliminar, o atendente falou sobre os benefícios e características do produto;
/o atendente explicou sobre a instalação / o atendente explicou sobre os prazos de entrega;
-Condições de venda: dinheiro, cheque / pré – datado / Boleto / Cartão de crédito / Cartão de débito
- o atendente tentou fechar a venda /- ofereceu desconto.
7 - Escola de línguas:
Identificar possíveis falhas e, consequentemente, pontos de melhoria nas Escolas em relação ao atendimento
dado ao aluno em potencial.
Deve-se avaliar:
Secretaria, atendimento, apresentação pessoal, materiais apresentados, condições da parte interna -externa. (
recepção, biblioteca e videoteca, cantina/lanchonete, salas de aula e banheiros);
ATENÇÃO: Não mencionar o idioma desejado. Neste momento, a(o) secretária(o) perguntará se já teve
algum contato com esta ou outra unidade
Pontos a serem avaliados:
-O secretário deve encaminhar ao divulgador.
-Diagnóstico/Sondagem realizado pelo Divulgador/Interesse do Divulgador em conhecer o futuro
aluno/Espontaneidade do(a) Divulgador(a) em mostrar a Escola para o (futuro(a) aluno(a)).
Cenário:
Você deve alegar já ter estudado inglês e parou o curso há mais ou menos 2 anos e que tem dúvida no seu grau
de conhecimento na língua Inglesa. Caso seja questionado quanto tempo fez o curso, você deve informar que fez
mais ou menos 1 ano de inglês. Caso seja sugerido um teste de nível, este DEVERÁ ser feito ou agendado para
outro dia. OBS.: Só poderá ocorrer o agendamento do Teste de Nível caso não haja profissional disponível
para realizá-lo no momento. (Não será necessário retornar para fazê-lo.)
Pedagógico(a) ou Professor(a) para aplicá-lo. É IMPORTANTE IDENTIFICAR A OFERTA DA
REALIZAÇÃO DO TESTE DE NÍVEL NO MOMENTO DO ATENDIMENTO, MOSTRAR
DISPONIBILIDADE E REALIZÁ-LO.
OSCAR, a resposta deve ser: “estava passando na
frente” ou “eu moro perto”.
-O divulgador deverá investigar mais e melhor a informação a partir desta reposta.
-No momento em que é sugerido o teste de nível, o Divulgador apresenta o Coordenador Pedagógico(a) ou
Professor(a) para aplicá-lo;
-Obrigatório obter o nome e a descrição física do(a) coordenador(a) pedagógico(a) ou professor(a);
-Pontos a ser avaliados:
-Atenção do coordenador pedagógico ou professor; atenção durante a aplicação do teste;
-Espontaneidade ao solicitar dados (nome, sobrenome, email, telefone, entre outros).
Após o teste, o Coordenador Pedagógico retorna o cliente ao Divulgador, informando-lhe seu nível. Neste
momento, o(a) Divulgador(a) irá conduzir ao fechamento, ou seja, passará as informações sobre turmas, horários
disponíveis, preços, formas de pagamento etc.
Pontos a ser avaliados:
Oferta de descontos/Negociação com descontos graduais/Oferecimento de uma Snack Aula;
Habilidade de negociação diante das objeções da não conclusão do fechamento do contrato; Organização do
local de atendimento.

Verificar se os funcionários utilizam camisa, blusa com o Logo da escola OSCAR ou campanha atual, ou ainda
vestuário que os diferencie dos alunos.
•Atenção, pois as camisetas podem ser de cores ou estampas diferentes. É necessário apenas que tenha o
logo OSCAR. A calça pode ser jeans em tons ou tecidos diferentes.
Funcionários poderão fazer uso de brincos, colares e pulseiras, desde que sejam discretos, roupas
complementares ao uniforme devem estar limpas e não usar decotes.
As funcionárias poderão utilizar maquiagem, desde que seja leve. É indicado o somente o uso de batom e sombra
leve. Funcionários aparentando barba feita.
MATERIAIS APRESENTADOS (ATUAL)
Pontos a ser avaliados:
Utilização de folder apropriado (informativo);
Utilização de materiais promocionais;
Utilização de materiais promocionais originais (não utilização de material xerocado ou copiado na escola);
Presença da Campanha Atual OSCAR na escola: Folder, flyer, banner, testeira.
RECEPÇÃO
Recepção Verificar o estado de limpeza e organização
da recepção, observar ainda a presença de pó, papéis
espalhados pela mesa ou no chão.
Armários visualmente organizados Verificar se os
armários que possuem portas de vidro estão
organizados.
BIBLIOTECA
Livros, revistas e CDs organizados A biblioteca deve
estar organizada, como também livros, revistas, CDs
etc. Caso não haja esta área ou não seja apresentado
para verificação, considerar “Não Havia”.

CANTINA / LANCHONETE
Limpa e organizada A cantina/lanchonete deve estar
com ausência de resíduos de alimentos e bem
organizada. Caso não haja esta área ou não seja
apresentado para verificação, considerar “Não Havia”.

SALA DE AULA
Cadeiras com pranchetas fixas em bom estado
Verificar o estado de conservação das cadeiras e
pranchetas. Estas devem ter as cores padrão (vermelho
e azul) e somente deve ser avaliado a sala apresentada.
Atentar que para as salas Teens a cor da cadeira poderá
ser laranja
Piso limpo Piso sem presença de resíduos, papéis ou
pó

Pisos limpos Os pisos devem estar limpos sem
presença de pó ou resíduos
Ar condicionado Caso a Escola tenha ar
condicionado, verificar se o clima estava agradável.

Sala limpa e organizada A sala deve estar limpa e
organizada, livre de pó ou papéis jogados pelo chão ou
sobre a mesa da Biblioteca. Caso não haja esta área ou
não seja apresentado para verificação, considerar “Não
Havia”.

Ausência de Cheiro de Fritura ou Odores nesta
área. Identificar se, ao passar pela lanchonete, é
possível sentir cheiro de fritura ou odores
desagradáveis. Caso não haja esta área ou não seja
apresentado para verificação, considerar “Não Havia”.

Lousa Limpa A lousa deverá permanecer limpa
quando estiver fora de uso. (Ausência de escrita,
manchas etc.)

BANHEIROS
Banheiros limpos com ausência de odores No
atendimento, deve ser verificada a limpeza do
banheiro, identificando se há presença de odores fortes
ou desagradáveis.

Placas de Identificação (Feminino e Masculino) Os
banheiros devem estar diferenciados nas portas com
placas “Femininos” e “Masculinos”.

Sanitários Separados (Feminino e Masculino)
Verificar se os banheiros são separadas em Feminino e
Masculino.

Banheiros para deficientes físicos Verificar se havia
algum banheiro disponível adaptado para deficientes
físicos.

