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� Instituto criado em 1987

� Atuante na defesa dos direitos do consumidor

� Independente e autônomo



Direitos dos Consumidores de Telecomunicação –
entre o direito e a realidade
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2. Indicativos

componentes do cenário atual

discrepâncias e lacunas

3. Conclusões / Demandas

medidas a serem adotadas



1. Diagnóstico

Análise fática – comprovada desobediência aos direitos dos 
consumidores

Número de reclamações dos usuários



1. Diagnóstico

2009 Telecomunicações

39,45% das reclamações fundamentadas no 

SINDEC

Telefonia fixa (10,57%) TV por assinatura (1,80%)
Telefonia celular (21,86%) Internet (2,81%)
Aparelho celular (62,96%) Total: 41.428 recl. fund.



1. Diagnóstico

Problemas mais reclamados 
(telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e Internet)

�Cobrança (todos)

�Contrato (todos)

�Venda/Oferta/Publicidade Enganosa (menos celular)

�Serviço não fornecido ou não concluído (menos Internet)

�Recusa injustificada em prestar o serviço (menos celular 
e Internet)

�Vício de qualidade (mal executado, inadequado, 
impróprio) (menos telefonia fixa e TV por assinatura)



1. Diagnóstico

2010 Telecomunicações

19,8% dos assuntos mais demandados no 

SINDEC

Telefonia celular (102.277)
Telefonia fixa (83.882)
Aparelho celular (65.973)

Total de assuntos demandados:1.272.663



1. Diagnóstico

Problemas mais demandados 
(telefonia fixa e móvel)

� Cobrança indevida/abusiva

� Dúvida sobre cobrança/ valor/ reajuste/ contrato/ 
orçamento

� Contrato – rescisão/ alteração unilateral



1. Diagnóstico

Telefonia móvel

82,18% pré-pagos
17,82% pós-pagos

�210,5 milhões de 
celulares no país

�Distribuição desigual

DF – 184,92 acessos/100 
hab.

MA – 65,11 acessos/100 
hab



1. Diagnóstico

Telefonia Móvel: participação de mercado (fev/2011) 

Dados Teleco: 4 empresas detêm cerca de 99,6% do mercado

Pesquisa UIT (2009):  Brasil é o 4º serviço mais caro do mundo, representando 
5,7% da renda do brasileiro 

X

Japão – pacote mais caro – 1,4% da renda.

Pacote de ligações locais (30 mensagens SMS e ligações para a mesma 
operadora, outra operadora e telefones fixos) – preço médio no país US$ 34,6 
mensais. Mais barato da AL – Paraguai – média de US$ 5,31.



1. Diagnóstico

Dados CGI (2009):  Proporção de indivíduos que possuem telefone 
celular

Pesquisa Idec (jul/2010): 

Preços pré-pago variavam de R$1,39 a R$ 1,49 o minuto (chamadas entre 
mesma operadora podiam ser mais baratas)

Preços pós-pago variavam de R$ 0,88 a R$ 1,10 o minuto. 

Classe A - 91%
Classe D e E - 34%

Classe A - 91%
Classe D e E - 34%



1. Diagnóstico

Telefonia Fixa

4 principais operadoras (Oi, 
Telefônica, Embratel e GVT) –
mercado concentrado

Pesquisa Idec - ago/2010

Muitos planos, diferentes entre si

Sites confusos, sem informações 
suficientes

Sem comparativos de planos por perfil

Falta de padronização de planos –
Anatel



1. Diagnóstico

Telefonia Fixa        Dados Teleco 2010 – 42 milhões (21,7/100 hab)

Penetração

 



1. Diagnóstico

Telefonia Fixa
Penetração

 



1. Diagnóstico

Banda Larga

CARA

LENTA

PARA 
POUCOS!

! ! !



Banda Larga
(Pesquisa Idec -
maio/2010)

•As 5 empresas têm ilegalidades no 
fornecimento de velocidade: TODAS 
OFERECEM VELOCIDADE ABAIXO DO 
CONTRATADO

1. Diagnóstico

•5 operadoras pesquisadas (Ajato, GVT, Oi, Net e 
Telefônica)

•Planos distintos pra cidades diferentes, com 
preços variados

•TODAS: Informações insuficientes sobre o 
serviço

•TODAS têm contratos com cláusulas 
abusivas

•Relação preço x velocidade varia entre Estados: 

a mesma velocidade chegar a custar 3 vezes 
mais!



Mercado altamente concentrado

3 principais 

empresas 
detém mais 

de 80% do 
mercado



Alguns números

Banda Larga

US$ 
28

Média do 
preço da 
banda 
larga 

4,58%
Da renda per 
capita no país

26,38%
possuem BL 
(fixa)

395 
vezes mais caro, 
o megabit em 
Manaus do que 
no Japão

90%
Dos domicílios da 
classe A acessam 
internet

3%
Dos domicílios 
da classe D/E 
acessam



Internet: velocidade

Fonte: Anatel



Combos
(pesquisa Set/2010)

Internet: velocidade

•Empresas pesquisadas: Oi, GVT, Telefônica e Net

•Serviços avulsos mais caros do que combo (indução) 
e prática de venda casada

•Valores promocionais com destaque, o contrário para 
valores-base e prazo da promoção

•Divergência de informações entre canais de 
comunicação (SAC e site)

•Indução à contratação com fidelidade e pouco 
destaque a esta informação

•Decoder (TV por assinatura) só da tecnologia da 
empresa



2. Indicativos 



2. Indicativos

Modelo atual de telecomunicações e direito dos consumidores

Fenômeno da convergência nas comunicações

Mercado altamente concentrado

Desafio de maior adesão da 
regulamentação setorial à legislação de 
proteção ao consumidor

Manutenção dos altos índices de reclamação: 
falta de qualidade nos serviços e no 
atendimento



2. Indicativos

Plano Nacional de Banda Larga

� Lançado em maio de 2010
� Massificação da banda larga no país
� Estímulo à competição com políticas para pequenos e médios 

provedores
� Reativação da Telebrás para gestão das redes (aproveitamento 

das redes das estatais) e possível operação ao usuário final
� Estruturação de planos de 512 kbps (R$ 15,00 com incentivos) a 

784 Kbps (R$ 35,00)
� Capitais + DF e 4.238 municípios até 2014 (88%) 



3. Conclusões / demandas 



Nesse cenário, é preciso:

3. Conclusões / demandas

Atualizar o marco regulatório para o cenário da convergência
Superar a segmentação por tipo de serviço

ex1: banda larga fixa (RSCM) X banda larga móvel (RSMP)?
Rearranjo da organização institucional da Agência – ex: combos 
(pacotes)

Estimular a competição 
Fusões recentes, sem metas de qualidade
Promoção da desagregação das redes

Fomentar a universalização dos serviços com qualidade e acessibilidade
Fim ou redução significativa da assinatura básica do STFC
Banda larga e SMP como serviços públicos essenciais (obrigação de 
universalização e modicidade tarifária)



Nesse cenário, é preciso:

Proteção do consumidor e direito à comunicação
como cerne da atuação do Estado no setor

Marco normativo compatível com o Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Papel da agência reguladora (Anatel) deve ser buscar equilíbrio entre os 
interesses do mercado e a vulnerabilidade do consumidor: 

Pró-atividade na formulação de padrões e critérios 

Ganhar versatilidade e efetividade na fiscalização

Impedir que se transfira o ônus dos serviços convergentes ao consumidor: 
fidelização, venda casada, publicidade enganosa, sonegação de 
informações

Atuar em temas negligenciados até agora como neutralidade da rede e 
privacidade

3. Conclusões / demandas



NOVO MODELO 
REGULATÓRIO

CONVERGÊNCIA 
TECNOLÓGICA E 
DE MERCADO

PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL

NA REGULAÇÃO

Participação direta, efetiva 
e ampla

Dissolução das assimetrias
técnicas
de informação
de oportunidades
de linguagem

O que se propõe:



PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Realização de Pré-Consulta ou consulta antecipada 
(coleta de subsídios para elaboração de minuta)

Construção da agenda regulatória com a participação 
da sociedade;

Aprimoramento dos processos de consulta e audiência 
pública;

Redução da assimetria de informação entre os 
reguladores, setor regulado e sociedade –
ampliação do acesso à informação;



Cooperação e integração entre Agências e SNDC -
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;

Melhoria do atendimento ao consumidor 
individual;

Ouvidoras – clareza quanto ao papel e à forma de 
atuação.

Fortalecimento do CDUST



Plano Pró-Usuário

* Traz objetivos e ações compatíveis com a missão da Agência na 
proteção do consumidor e facilitação da participação social nos 
processos de regulação.

Questões a destacar:

* Informações quanto ao planejamento das ações que dependem de 
recursos humanos e orçamento.

* Informações com relação às ações que tinham como prazo Dez/2010.

* Criação de mecanismo de acompanhamento constante de 
implantação do Plano e dinâmica de intercâmbio permanente 
com ODCs .



Obrigada!
veridiana@idec.org.br

www.idec.org.br

Ajude o Idec a proteger os direitos do consumidor e lutar 
pelo direito à comunicação: associe-se! www.idec.org.br


