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The New York Times, 11 de Janeiro de 2005 - Empresas evitam contato direto e 
tentam resolver problemas por e- mail. Quem tentar contatar um serviço de 
atendimento ao cliente (SAC) na amazon.com para resolver um problema com uma 
encomenda vai se deparar com um dos aspectos mais distintos e frustrantes da era da 
internet: um mundo desprovido de seres humanos. Não só não há numero de telefone 
no site da Amazon, como a companhia faz questão de não incluir. No lugar, os clientes 
são solicitados a preencher um formulário on-line e aguardar a resposta. "É 
incrivelmente irritante", disse Ellen Hobbs, de Austin, Texas, cuja frustração levou-a a 
publicar o número de suporte ao cliente da amazon.com no seu próprio website 
(clicheideas.com/amazon.htm). "Eles não investiram tanto dinheiro na área de solução 
de problemas quanto para vender produtos", disse. Só em dezembro, perto de 1.100 
pessoas visitaram o site de Hobbs.  
 
De fato, na busca do SAC, o enorme desafio de estabelecer contato com alguém define 
a era automatizada, e pode às vezes parecer uma tarefa de tempo integral. "É quase 
como lidar com uma máquina fantasmagórica", disse Lauren Weinstein, consultora de 
telecomunicações de Los Angeles que fez do estudo do SAC um hobby. "Nós 
presumimos que há pessoas cuidando dessa área, mas é como se o propósito desses 
sistemas não seja oferecer serviço da atendimento ao consumidor, mas manter o 
cliente distante", disse Weinstein.  
 
Agora, digitando uma seqüência de números, ou falando com uma máquina 
programada para entender a voz humana, pode-se ter acesso à informação antes 
impossível de obter sem haver um funcionário do outro lado – a localização de um 
pacote, por exemplo, ou o saldo de uma conta bancária. O que é cada vez mais difícil 
de encontrar, no entanto, é a pessoa em si. "Só ligando para o vizinho obtemos 
resposta imediata", disse Dorothy Meyer, de Escondido, Califórnia. Então ela pensou 
melhor: "Mas então somos atendidos pela secretária eletrônica".  
 
Muitos consumidores desenvolveram uma série de truques para chegar a um ser 
consciente. Weinstein e outros descobriram várias técnicas para vencer a 
automatização e falar com um funcionário, especialmente quando são confrontados 
com os labirínticos menus que acompanham a maior parte dos sistemas baseados em 
telefonia. A maioria das pessoas, por exemplo, sabe apertar a tecla zero mesmo 
quando a opção não é oferecida. E muitos consumidores frustrados aprenderam a 
fingir ser um dos poucos remanescentes consumidores que têm telefone de discagem. 
"Mas muitas pessoas não levam isso avante", disse Weinstein.  
 
Às vezes, ele disse, os sistemas automatizados de telefonia são programados para 
ignorar o primeiro, o segundo ou os três apertos no zero "Mas se você apert ar 
novamente, e mais uma vez, consegue passar. Isso é muito comum", disse Weinstein. 
Ele conhece um sistema em que é preciso apertar quatro vezes seguidas. "Então é 
como um "jackpot" dos cassinos de Las Vegas – você diz ‘Bingo’".  
 
Cada vez mais é a internet que gera frustração. Lou Garcia, presidente da Society of 
Consumer Affairs Preofessionals in Business, um grupo com sede em Alexandria, 
Virginia, disse que em uma pesquisa recente feita entre mil pessoas sobre suas 
experiências com o SAC, a sociedade concluiu que "no topo da lista de reclamações 
está não poder falar com um funcionário". E enquanto uma ligação gratuíta continua 
sendo o modo preferido de alcançar o SAC, ele disse, seus estudos mostram que cada 



vez mais pessoas usam a internet por falta de opção. "Sempre que usamos um desses 
serviços, vemos mais consumidores contatando a internet", disse Garcia. Quando o 
fazem, como na amazon.com, há pouca, ou nenhuma, indicação de como obter 
contato pessoal.  
 
Duas semanas antes do Natal, Rachael Flynn visitou um site britânico chamado 
Everything iPod (everythingipod.co.uk) e encomendou um transmissor de rádio para o 
iPod de seu namorado. Mas quando seu cartão de crédito foi negado e Flynn tentou 
falar com um representante do SAC, surgiu um muro depois do outro. Ela tentou em 
vão encontrar um número de telefone no site ou mesmo um endereço de e-mail. "Eu 
comecei a entrar em pânico", disse Flynn, que mora em Cork, Irlanda. "E quando 
entramos em estado de pânico realmente queremos conversar com alguém", disse 
Flynn.  
 
Finalmente ela encontrou um formulário de SAC on-line e o preencheu, duas vezes, só 
por segurança. Levou quatro dias para obter uma resposta pessoal por e- mail. Tudo 
terminou bem. A compra foi realizada, e o presente de Natal chegou com alguns dias 
de antecedência. "Mas não consegui falar com um funcionário", disse Flynn.  
 
O que ocorreu é que a companhia havia removido seu número de telefone do site no 
ano passado porque, embora o site venda só acessórios, pessoas desesperadas por 
suporte técnico para seus iPods estavam ligando em busca de assistência técnica. 
"Tivemos de retirar todo o suporte telefônico", informa uma página do site. "Porque 
estávamos sendo usados como uma linha de suporte adicional para o Apple iPod."  
 
As pessoas foram induzidas a usar aquele número de telefone porque o suporte 
telefônico gratuíto da Apple é geralmente limitado aos primeiros três meses da 
compra. Além disso, se o volume de ligações para a linha de suporte da Apple for 
muito pesada, as pessoas são redirecionadas pa ra o site da Apple. Uma alternativa, se 
estiver perto, é visitar uma loja da Apple e consultar um técnico.  
 
A Amazon não vê motivo para se desculpar por sua decisão de não informar o número 
do telefone do SAC no seu website. "Nós descobrimos que os consumidores realmente 
apreciam as características de auto-serviço que oferecemos", disse Craig Berman, um 
porta-voz da Amazon. Nem todos concordam.  
 
Um movimento underground para publicar o número do SAC da Amazon, 800-210-
7575, junto com outros números da Amazon observados no site de Hobbs, propagou-
se pela internet. (Um repórter ligou para o número na última semana de dezembro e 
foi atendido por um funcionário, mas só depois de uma gravação sugerir a visita ao 
site).  
 
A eBay, outra gigante de internet, da mesma forma não informa o número de SAC no 
site. Em vez disso, como a Amazon, o eBay solicita a seus clientes preencherem um 
formulário on-line, e eles reccebem uma resposta em 24 a 48 horas, disse Hani Durzy, 
porta-voz da eBay. "Nós trabalhamos para assegurar que o suporte ao consumidor 
trate as questões de modo rápido e efetivo, e esse é o melhor sistema que 
conseguimos encontrar", disse Durzy. (O eBay fornece um número de telefone para 
um subconjunto de seus vendedores, que se qualificam para fazer o atend imento por 
telefone).  
 
O verdadeiro desespero leva alguns consumidores empreendedores a consultar o 
nome, endereço e número de telefone sob o qual o nome de domínio da companhia é 



registrado na internet, por meio do serviço de busca Whois. Mas algumas companhias, 
cientes dessa manobra, fornecem o mínimo de informação quando registram um site.  
 
Peter Flynn, pai de Rachae, ocasionalmente dá um passo adiante, sondando o interior 
do website para examinar o código de HTML para encontrar informação de contato.  
 
Às vezes é preciso viajar para encontrar um funcionário. Quando planejava uma 
viagem recente ao Brasil, Randy Cook, professor da escola primária de Sonoma, 
Califórnia, visitou o website do Consulado Geral do Brasil em São Francisco e baixou 
uma solicitação de visto.  
 
Quando ficou em dúvida sobre uma questão, procurou um número de serviço de 
atendimento do consulado em São Francisco. "Eu ouvi uma mensagem que forneceu 
um número para falar com um funcionário", ele disse. "Então liguei para esse número 
e recebi uma mensagem de som áspero só em português, que terminou com a 
informação de um número adicional. Mas foi tão rápido e meu português é tão fraco 
que não pude entender", disse Cook. Então Cook tirou um dia de folga e fez a viagem 
de uma hora até São Francisco para falar com um funcionário do consulado.  
 
kicker: No topo da lista de reclamações está o fato de não poder falar com um 
funcionário  
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