
Caros Srs, a NET nao me responde propriamente desde meus primeiros contatos, os 

quais tenho certeza que estao armazenados com os Srs. 

 

Alguns dos pedidos foram resolvidos (muito embora nao tenha havido propria 

comunicacao), mas outros a NET resolveu simplesmente ignorar. 

 

Desde 27-09 espero resposta acerca de minhas mais recentes reclamacoes. 

Notem que em todos os anos como cliente, JAMAIS reclamei de nada, e se estou 

fazendo isso ha cerca de dois meses insistentemente, e por que tenho razao e julgo ser 

necessarias todas essas idas e vindas, sem resposta satisfatoria da empresa. Minha 

percepcao da Net passou de excelente para pessima devido as reclamacoes sem 

atencao. Como havia dito, sou professor e profissional de marketing online, de forma 

que tenho disseminado o caso de atendimento patetico da net a inumeras pessoas em 

uma velocidade incrivel. 

 

Minha proxima investida sera durante minha palestra de abertura de um evento de 

comunicacao na Rede Gazeta (ES), em meados deste mes. Vou apresentar 

detalhadamente este caso de anti-marketing para uma audiencia presencial de cerca de 

200 profissionais e estudantes de publicidade e jornalismo, alem de outras centenas de 

pessoas que acompanharao o evento online. 

 

Problemas existentes: 

- Ainda nao recebi a ligacao prometida por diversas vezes desde a primeira 

reclamacao; 

- Ainda nao recebi desculpas formais por escrito da empresa, pelo desrespeito 

constante com que venho sendo tratado; 

- Ainda nao recebi a revista cortesia. Deveria recebe-la para o mes 10, mas como 

estamos avancados no mes, so quero em novembro; 

- Nao entendi a decisao UNILATERAL da Net em colocar todos os descontos numa 

unica fatura e quero explicacoes sobre isso. 

 

Enquanto voces nao me responderem propriamente, continuarei com minhas 

investidas de mostrar a mais pessoas o tipo de empresa que e a Net. Em dois meses 

volto a dar aulas para minha turma de pos em marketing. O trabalho final sera montar 

um blog sobre o caso net e promove-lo pelos canais de comunicacao na web. 


