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“EP #209 - PÉROLAS DO RECLAME AQUI”
TEMA SUGERIDO PELA OUVINTE VITTÓRIA CARIATTI
OBS.: Não precisa ser nessa ordem os tópicos

O Reclame Aqui é um site de reclamações de produtos e serviços bastante conhecido.
Nele, os consumidores podem expor o problema pelo qual passaram em relação ao
produto que adquiriram e a empresa pode entrar em contato justificando o que
aconteceu ou tentando solucionar o problema do cliente. Além de ser de grande utilidade
para os consumidores, o site de reclamações também poder servir para outra coisa: te
fazer dar algumas risadas.
Isso acontece porque as reclamações de alguns clientes são simplesmente hilárias, ao
tentar transmitir a sua inconformação, eles não poupam argumentos engenhosos, sem
falar nas motivações que os levam até o Reclame Aqui, que às vezes são verdadeiras
pérolas. A seguir você vai poder conferir algumas dessas reclamações:
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1 - Roupa de "classe baixa"

Depois que a roupa que havia comprado para a sua esposa serviu de figurino para uma
personagem pobre de uma novela, um marido insatisfeito resolveu reclamar e pedir o
dinheiro de volta. A empresa, claro, respondeu à altura:
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Em seguida, o cliente se justificou e disse que é de origem humilde e que não possui nada
contra pessoas de classes baixas, mas que o problema foi as zuações que a sua mulher
sofreu.
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2 - Assinatura indevida

Um cliente reclamou de uma cobrança indevida no seu celular, a empresa então
respondeu, confirmando o cancelamento do serviço. Até aí tudo bem, se não fosse um
pequeno detalhe. Depois de exigir o dinheiro de volta, a empresa disse que não seria
possível, o motivo fez muita gente cair na risada. Veja só:
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3 - Copa que não chegou
A CBF recebeu uma série de reclamações em razão da Copa do Mundo do futebol, com os
"clientes" insatisfeitos, não faltaram desabafos. Confira alguns deles:
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4 - Anúncio de massagem
Tudo o que essa massoterapeuta queria era anunciar os seus serviços, mas parece que
confundiram as suas massagens com outras coisas e ela não ficou nada feliz.

A OLX informou que entrou em contato via e-mail:
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5 - Produto não entregue e cliente nervoso
O cliente não especifica o que comprou, mas deixa claro o quanto o assunto o deixou
nervoso. Tudo o que ele queria é que alguém desse uma "corsa" em quem vendeu. Será
que a empresa era uma loja de animais?

Aposto que ele ficou ainda mais nervosos quando teve como resposta apenas que a
empresa não "atende neste canal".
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6 - Falta de lojas em New York
Um cliente reclamou da loja O Boticário porque, segundo ele, não há lojas da empresa na
cidade de Nova York. Deve ser realmente muito difícil caminhar por lá sem ter acesso aos
produtos O Boticário. A vida já foi mais fácil, não é mesmo?

A empresa respondeu agradecendo e informando onde possui lojas nos EUA.
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7 - Bloqueio de acesso ao X vídeos
Um cliente ficou insatisfeito depois de ter o acesso ao site de conteúdo adulto X Vídeos
ser bloqueado pela operadora de internet que contratou. Ele fez questão de deixar claro
o quanto a questão o chateou.

A reclamação ainda não obteve uma resposta da empresa.
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RECLAMAÇÕES DE MOTÉIS
1. Cadê os canais eróticos?

O casal foi comemorar 15 anos de namoro e, infelizmente, tiveram uma péssima noite íntima. Ar
condicionado não funcionava. Até aí, ok. Mas ao ligar a TV, nada de funcionar os canais eróticos.
Parece uma boa ideia mesmo deixar a TV ligada no Jornal Nacional. Quem nunca foi ao motel para
assistir à novela?
Veja a reclamação!
2.

Suíte barata, não! Com barata!

Quando os pompinhos chegaram ao motel, já tiveram a primeira surpresa logo na porta da suíte. "Fui
surpreendido por uma aranha grande na teia", disse o cliente na sua queixa. Mas infelizmente, o casal
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encontrou ao menos duas baratas dentro do quarto. Se era a barata da vizinha eu não sei, mas que
podia subir na cama, podia! Eca!
Veja a reclamação!
3.

Só fomos comer pizza

O cliente conta que chegou com um parceiro de trabalho no motel, onde havia outras pessoas
esperando por eles. "Já se encontravam hospedadas duas parceiras de trabalho da mesma empresa
nossa que nos aguardavam para comermos uma pizza juntos". Estavam em dois quartos, mas
queriam comer pizza todos juntos e, pasmem, o motel não permitiu! Poxa, libera o quarto pra todo
mundo comer pizza junto!
Veja a reclamação!
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4. Pediu comida pela janela?

Outro serviço muito comum em praticamente todos os motéis é o serviço de quarto, quando o casal
faz algum pedido de prato ou bebida especial. Um reclamante contou que tentou contato pelo
telefone, que não estava funcionando. "Entrei no site do motel pelo meu celular e tentei ligar", sem
sucesso. " Então, abri a janela onde colocam as refeições, e comecei a gritar". Já pensou? Que bizarro!
Veja a reclamação!

5. Entraram no quarto, "em uso"
Não é uma nem duas reclamações deste tipo no Reclame AQUI. São várias. Você está com alguém em
num momento mais do que íntimo e, de repente, aparece um funcionário desavisado na suíte. Quem
será que ficaria mais sem graça, o casal ou o funcionário?
Veja a reclamação!
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6. Rádio FM só funcionam duas estações

Lembra do primeiro caso, a TV sem canais eróticos? Uma opção para o casal seria ouvir música, mas
como se só há duas estações funcionando? Bom, aí depende do gosto do casal. Não sendo rádio de
notícia, está tudo certo. Quer dizer, vai saber, né...
Veja a reclamação!

7. Maca da jaula suja
De fato, higiene é um dos principais pontos para um motel. Em uma reclamação, o quarto está mais
do que sujo. Aliás, havia "sujeira" na chamada maca da jaula. Alguém aí sabe o que é uma maca da
jaula?
Veja a reclamação!
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8. Choque na banheira
Esse foi feio! Uma mulher se feriu ao levar um choque na hidromassagem de um motel. "Eu e meu
namorado estávamos na banheira quando um barulho muito alto começou seguido de uma fumaça e
um cheiro forte de queimado. Não tivemos tempo de sair e tomamos um grande choque". Acho que
depois dessa, muitos vão pedir suíte sem hidro... ou se tiver, que seja hidro sem choque.
Veja a reclamação!

9.Morcegos, ratos ou pombos

O casal é bem claro quando diz na reclamação que "estamos bem empolgados e não tínhamos
começado a fazer nada". Entendo, estava no quase. "...eis que ouço um barulho no forro do teto. Já
falaram que teve casos de morcegos". Ou seriam ratos? Mas o estabelecimento respondeu e justificou
os sons pelo Reclame AQUI. "Eram pombos". E o casal ainda ganhou um vip. Oba!
Veja a reclamação!
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10. Esperando com a galera

Essa lista encerra com mais uma situação que causa estranheza em um motel: sala de espera. Não sei
se já aconteceu com você, mas o casal reclamou que, para esperar liberar um quarto, tiveram que
esperar 40 minutos junto com várias outras pessoas. "Acho super desagradável esse tipo de espera,
parecia um sala de espera de um hospital.. muitas pessoas envergonhadas". Espero não lembrar disso
quando estiver numa sala de espera de
hospital.http://www.reclameaqui.com.br/QTDeZIdLlCrtuJDq/frenesi-motel/atendimento-de-pessima-qu
alidade-/
Veja a reclamação!

