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Ao invés de um e-mail, foi necessário o uso do telex  
 
Tive uma experiência negativa recente com a Varig que me fez refletir sobre os usos, 
abusos e desusos da tecnologia da informação pelas corporações. Estava em viagem 
internacional acompanhado pela minha mulher que tinha uma passagem comprada 
parcialmente com milhas adquiridas no programa Smiles. Precisei adiar a data da volta 
por um dia. Liguei para a agência de viagens no Brasil que confirmou que isso podia 
ser feito e executou a mudança da reserva no sistema da Varig obtendo para isso da 
respectiva autorização de representantes da empresa.  
 
Perguntei se estava tudo OK e disseram que sim. Apenas me recomendaram que 
passasse na loja local da Varig para colocar um stick (pequeno adesivo tipo post-it) e 
um carimbo na passagem para garantir que estava tudo certo. Rebelei- me diante da 
sugestão porque não conseguia compreender como após a confirmação no sistema 
ainda precisasse de um papel para fazer valer a alteração. Ainda assim fui, 
contrariado, até a loja para não ter problemas na hora de embarque no aeroporto. 
 
Chegando lá contei a estória e apresentei a passagem. A atendente consultou o 
computador e rapidamente concluiu que a mudança não poderia ter sido feita pela 
categoria de tarifa pela qual a passagem tinha sido adquirida. Disse que eu teria que 
pagar um valor adicional de algumas centenas de dólares. Argumentei que a Varig 
tinha autorizado a mudança e que não tinha feito nenhum comentário sobre a 
impossibilidade da troca de dia ou sobre qualquer valor adicional. Sugeri que ela 
consultasse quem tinha dado a aprovação e confirmasse a informação. Sugestão 
imediatamente recusada, passando a responsabilidade para que eu resolvesse o 
problema apesar do computador e do telefone em cima da mesa que ficava entre nós. 
 
Já obviamente irritado, pelo tratamento que eu como um possuidor de um cartão 
diamante estava recebendo, usei o único instrumento de tecnologia que tinha em meu 
poder: um celular GSM da TIM que, apesar do pouco tempo de lançamento no Brasil, 
fazia um roaming perfeito na Europa. Liguei para a agência de viagens, contei o 
problema e pedi ajuda. Pediram para que eu esperasse um tempo e que alguém iria 
me ligar. Cinco minutos passados de irritação contínua, tocou o telefone e era o 
gerente da Varig que tinha autorizado a troca. Ligava através de uma ligação local 
para o meu número no Brasil e eu atendia perfeitamente a milhas de distâncias. Contei 
novamente o caso. Ele me pediu para passar o meu celular para a atendente. Eu só a 
ouvia dizer que "sim, mas só se chegasse uma autorização". Repetiu isso várias vezes, 
irredutível. Ao final passou-me o telefone outra vez. O gerente então me disse que em 
poucos minutos chegaria uma autorização e tudo estaria resolvido.  
 
Esperei por mais uns vários longos minutos, quando finalmente começou a funcionar 
um pequeno aparelho que estava atrás da mesa da moça. Era um terminal de telex 
que estava ejetando lentamente um pequeno pedaço de papel. Retirado o papel da 
máquina e devidamente arquivado numa velha pasta cheia de outros papéis parecidos, 
estava então tudo pronto para que o sticker fosse colocado na passagem e que 
recebesse solenemente o devido e ansiado carimbo.  
 
Como militante da área fiquei indignado por várias razões. Um papel carimbado vale 
mais que um registro de computador. O registro não era suficiente para valer sem um 
outro papel que o legitimasse. Na era em que "instant messengers" permitem uma 



comunicação sem custo - além do acesso a internet - a qualquer distância, a 
companhia não tinha uma maneira adequada de comunicação para comprovar minha 
argumentação. Finalmente quando e- mails já são de uso tão generalizado, o uso de 
telex para a aprovação final.  
 
Contraditoriamente, a mesma Varig tem uma aplicação de primeiro mundo na ponte-
aérea Rio-São Paulo. É o check-in com terminais portáteis sem fio, com atendentes 
bem treinadas espalhadas pelo saguão de embarque, que agilizou a emissão de 
cartões de embarque e, praticamente, acabou com as filas. Tem também a 
possibilidade de fazer reservas de assento por telefone com a simples informação do 
número do seu cartão. Chega-se ao aeroporto, diz-se o número do assento e o sistema 
emite o cartão de embarque. Sem papéis, carimbos ou aprovações. Simples e 
eficiente. Tudo confiando no sistema como convém na ante-sala da sociedade da 
informação. A companhia está também testando a passagem eletrônica. Em um 
registro digital os stickers e carimbos terão que ser necessariamente digitais também.  
 
Certamente este não é o único nem o maior problema da Varig. Mas, resolvidos todos 
os outros maiores e mais importantes, fica aqui o registro de um cliente freqüente de 
que há oportunidades para aumento de receitas, redução de custos e melhoria da 
satisfação dos usuários nas suas operações internacionais. Quando saí da loja a 
irritação havia passado. Foi substituída por uma sensação de satisfação com o meu 
novo celular GSM. Sem ele a resolução do problema teria sido muito mais complicada. 
É a tecnologia tornando nossas vidas melhores e mais fácil.  
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