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0 lado mais fraco

OInstituto de Defesa do Consu-
midor (Idec) é uma associação
civil, fundada em 1987, que
vem se destacando quando o

tema é apontar as falhas na qualidade
dos serviços de telecomunicações, sobre-
tudo no que diz respeito ao cumprimen-
to do Código de Defesa do Consumidor.
Em 2009, as empresas de telecomunica-
ções passaram a ser alvo mais direto de
críticas e ações judiciais. Uma delas,
emblemática, de R$ 300 milhões, foi
movida em conjunto pelo Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC) do Ministério da Justiça com
várias entidades contra a Oi e a Claro. 0
Decreto do SAC e a crise no serviço de
banda larga da Telefônica também aju-
daram a colocar o tema de direitos do
consumidor em pauta, e no fim do ano
os problemas com as conexões de banda
larga móvel alimentaram ainda mais a
fogueira. Ouvir o que pensam todos os
consumidores é impossível, mas Esteia
Guerrini, advogada do Idec, reproduz,
nessa entrevista um pouco daquilo que
diariamente os call centers das operado-
ras são obrigados a escutar.

TELETIME - Que avaliação vocês
fazem das empresas de telecomunica-
ções em relação ao atendimento ao
consumidor?

Esteia Guerrini - É uma das piores.
Aqui no IDEC, no ranking interno de
reclamações, telecom está sempre nas
três primeiras posições, junto com pla-
nos de saúde e bancos. Segundo os
dados do Sindec, publicados pelo
Ministério de Justiça, telecom está em
primeiro lugar. Os problemas são os
próprios serviços, a cobrança indevida e
até mesmo o SAC.

As empresas de telecom costu-
mam justificar esse ranking com o
fato de administrarem 200 milhões
de clientes no Brasil. O argumento
é correto?

As empresas dizem isso, mas
temos que partir do pressupos-
to de que a partir do momento
em que uma empresa assume

os riscos de sua atividade, que sabe que
é um mercado grande e que cresce cada
vez mais, ela tem de assumir o ônus. De
modo algum pode-se justificar o des-
cumprimento aos direitos dos consumi-
dores com base no número de assinan-
tes. Isso não faz sentido. Se existe um
investimento para aumentar os serviços
e a base de clientes, ele tem de ser pro-
porcional para melhorar o serviço como
um todo e o serviço de atendimento ao
consumidor.

Mas o total de reclamações sempre
vai ser alto em números absolutos com
uma base tão grande. Por isso, não
seria melhor relativizar o ranking?

Até pode. Em telecom, de forma ge-
ral, podemos traçar uma linha histórica

de reclamações e a partir daí, fazer
uma comparação da empresa com ela
mesma. Hoje há menos reclamações
contra a Telefônica do que havia no ano
passado. Mas não é por isso que vamos
apertar a mão da Telefónica, pois as
reclamações continuam muito altas. A
base de componentes do ranking é
muito pequena quando a gente leva em
conta o número de reclamações. Fui
num seminário no Ministério da Justiça
em que a diretoria do Procon da Bahia
apresentou um slide muito interessan-
te: a Oi liderava o número de reclama-
ções fundamentadas. O número de pro-
blemas que chegam no Procon é altíssi-
mo, a Oi lidera com folga em relação a
outras empresas. Ou seja, a Oi se recusa
a resolver o problema do consumidor

E PRECISO TRABALHAR A LINGUAGEM, APROXIMAR A ANATEL
DA SOCIEDADE, PORQUE AS PESSOAS NÃO SABEM QUE ELA EXISTE,
PARA QUE SERVE E QUE ELAS PODEM RECLAMAR POR ALI."
16 TELETIME JAN/FEV 2010



num primeiro momento, dificulta de
todo o modo, porque o SAC não funcio-
na, e o consumidor é praticamente
obrigado a ir ao Procon. E no Procon ele
consegue resolver.

E no caso dos problemas que não
são reportados pelos usuários? Como
medir essa insatisfação latente com os
serviços? É um papel da Anatei, dos
órgãos de defesa do consumidor?

A Anatei, no plano de metas de qua-
lidade que foi para a consulta pública,
diz ter a intenção de avaliar. Eles inseri-
ram esse novo indicador, que é o de
qualidade percebida pelo usuário. A
ideia era fazer pesquisas, e isso ficou por
ser regulamentado para compor esse
indicador de qualidade. Sem dúvida que
isso deveria ser uma obrigação da agên-
cia. Ela precisa ter esse retorno da parte
do consumidor até para fins de uso, per-
missão, renovação de licenças, multas e
até para uma ação mais preventiva.

Onde vocês acham que a coisa
está mais problemática hoje na
prestação de serviços de telecom?
Na banda larga, telefonia celular,
tradicional ou no combinado de
serviços?

No combinado. O Idec está estudan-
do medidas judiciais nesse sentido.
Fizemos no ano passado uma pesquisa
com o Comitê Gestor da Internet para
medir a velocidade, de fato, da banda
larga. E existe um projeto do comitê com
o Inmetro para fazer isso de uma forma
mais tangível. Mas não estamos envolvi-
dos diretamente com o projeto. Está
sendo discutida a metodologia

Você participa do Comitê de
Defesa dos Usuários da Anatei. Ele
está atuando?

Sim, levando em consideração o
tempo desse comité. Levantamos assun-
tos para serem discutidos que seriam
prioridades. O comité tentou focar a
comunicação e a transparência da Anatei
com relação à sociedade de uma manei-
ra geral. Discutir o site da Anatei... já
ouvimos pessoas que trabalham na
Anatei dizendo que quando eles querem
procurar algo no site da Anatei eles vão
pelo Google! Nem eles conseguem nave-
gar naquele site. Se nós, que já estamos
familiarizados com isso, temos dificulda-
de, as pessoas que são leigas então...
Também queremos trabalhar mecanis-
mos de participação social no processo
regulatório de uma forma geral.

Principalmente audiências de interesse
público, que são dificílimas. Para nós, já
é difícil quando um texto de uma audiên-
cia pública sai com poucos dias de ante-
cedência com 400 páginas, como foi o
caso dos contratos de concessão. É pre-
ciso trabalhar a linguagem, aproximar a
Anatei da sociedade, porque as pessoas
não sabem que ela existe, para que serve
e que elas podem reclamar por ali.

Em geral, as reclamações na Anatei
dão resultados, não?

Sim, mas a Anatei só encaminha a
reclamação quando a pessoa já a fez na
própria empresa, o que eu acho que não
é errado, pois a responsabilidade de
resolver o problema é, antes de mais
nada, da empresa. Assim como ninguém
faz reclamação ao Procon sem antes
tentar resolver o problema na empresa.
Agora a gente sabe que a Anatei muitas
vezes alivia para a empresa. Não há
acompanhamento daquilo para ver o

da Anatei. Isso é uma coisa que anali-
samos, e muitos não batem.

Era uma quantidade estatistica-
mente relevante?

Não tenho agora a porcentagem,
mas posso afirmar que, com base na
amostra da pesquisa, sim. Fizemos em
São Paulo, Campo Grande, Recife, Porto
Velho e Belo Horizonte. Quando termi-
namos a pesquisa, nós notificamos as
empresas envolvidas, a Anatei e o DPDC.
A Anatei respondeu, o que é coisa rara
de acontecer. A Anatei respondeu, com
interesse, perguntando qual eram exata-
mente os telefones cujos endereços não
batiam pois eles queriam verificar.

Vimos também muitos telefones
pichados, fora do gancho... Outra coisa,
a gente tinha cartão da Telefônica e da
BrT. Vários TUPs aceitavam apenas o
cartão da operadora local, ou não aceita-
vam nenhum. Enfim, é bastante grave.
Se a Anatei pretende reduzir o número

SE A EMPRESA GASTA DINHEIRO, TEMPO E PESSOAS PARA CRIAR UM
SERVIÇO NOVO TEM QUE GASTAR 0 MESMO TEMPO PREPARANDO
AS PESSOAS QUE VÃO ATENDER OS CONSUMIDORES."

que, de fato, aconteceu. A Anatei precisa
pegar as reclamações e passar para uma
superintendência responsável por discu-
tir aquilo de uma forma mais global.

E os órgãos de defesa do consumi-
dor, deveriam se preocupar com as
metas estabelecidas pela Anatei?
Vocês, por exemplo, acompanham o
cumprimento de metas de qualidade e
universalização?

Na medida do possível, sim. Fizemos
uma pesquisa sobre os TUPs (telefones
públicos) com outras entidades de
direitos do consumidor para entender
quantos TUPs por número de habitan-
tes havia, por exemplo, e se eles esta-
vam prestando o serviço corretamente.
Os dados vêm da Anatei e a gente não
tem condições de checar. No máximo
fazer um cruzamento para ver se bate
com os números do PGMU (Plano Geral
de Metas de Universalização). Mas
avaliamos o cumprimento do regula-
mento do TUP, por exemplo, se as
condições dos telefones está boa, se há
indução de uso de uma determinada
concessionária numa ligação de longa
distância, se há informações na etique-
ta, até se o endereço físico de um TUP
bate com o endereço que consta no site

de TUPs, tem que observar antes que os
que existem nem sempre funcionam.

Uma medida como a que a Anatei
tomou contra a Telefônica, de suspen-
der a venda do serviço de banda larga,
você acha que é eficaz?

Não é eficaz no sentido de que não é
isso que vai resolver todos os problemas,
tanto é que não resolveu. Sem dúvida,
essa é uma medida, mas nenhuma
multa foi aplicada. Teve seu lado positi-
vo, pois finalmente a agência fez algo,
mas não é por uma medida reativa que
dá pra gente acreditar que isso vai resol-
ver alguma coisa. A Anatei ter deixado
chegar no ponto que chegou, isso já é
muito grave. Se a Anatei estivesse acom-
panhando todo o setor de uma forma
constante, essa medida não precisaria
ter sido aplicada. Outra coisa, e as cida-
des onde não há uma outra opção para
contratação de Internet? Por que existe
monopólio? Por que a Net só está em
poucas regiões, geralmente em bairros
mais lucrativos? Ao suspender a venda
do serviço, você pune a empresa, mas
por outro lado você pune diversas pesso-
as. As medidas preventivas, de acompa-
nhamento, deveriam ter sido tomadas
há muito tempo. A suspensão das ven-
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das não é mérito da Anatei, não é elogiá-
vel. O que aconteceu aqui foi muito grave.
Em qualquer lugar seria um absurdo,
ainda mais em São Paulo, que é o estado
mais desenvolvido, não conseguir ligar
nem para a polícia? 0 serviço mais básico
do mundo não funcionar? Banda larga
ficar dias fora do ar?

Vocês não poderiam ir à Justiça
contra o órgão regulador, alegando
omissão?

Já fizemos isso uma vez contra a ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar),
Mesmo em telecomunicações, existe um
grupo que cuida dessas ações. É uma
coisa que a gente sempre conversa. Mas
entrar com uma ação contra uma agência
reguladora é algo que requer muito mais
fundamentos tanto jurídicos quanto práti-
cos para que essa ação tenha sucesso. E
infelizmente a gente sabe que o Judiciário
é muito conservador ainda. Então, para ir
para isso, é preciso ir com força.

Todas as empresas hoje têm a
tendência de prestar vários ser-
viços, telefonia, Internet, TV por
assinatura. Isso dificulta a boa
qualidade do serviço?

Essas empresas precisam inves-
tir mais na formação dos atendentes. A
gente sabe que há muita rotatividade,
que o salário é baixíssimo, mas talvez,
então, seja o caso de encarar isso como
parte do seu negócio. É preciso traba-
lhar com essa variável. E dêem um jeito.
Ponto. Ao mesmo tempo em que a
empresa gasta dinheiro, tempo e pesso-
as para criar um serviço novo, tem que
gastar o mesmo tempo preparando as
pessoas que vão atender os consumido-
res. No caso de telecom, sabemos que
problemas técnicos acontecem. E justa-
mente por eles existirem é que o atendi-
mento tem de ser satisfatório. É um
pouco de vontade de querer investir
também no atendimento ao cliente.
Pensando na perspectiva da empresa,
isso ajuda a melhorar a imagem, fideli-
zar o consumidor.

Ano passado, o procurador Duciran
Farina disse que "a maior prova de que
o consumidor não captura agência é
que nenhum funcionário sai da Anatei
para trabalhar no Idec ou no Procon".
Tem alguém que foi da Anatei traba-
lhando aqui?

Jamais! Eles vão para as grandes
empresas.

funciona muito, mas não tem a ver com
a concorrência em si. É o caso da telefo-
nia móvel. Existem quatro empresas que
realmente brigam, que têm poder de
mercado. Mas não resolve, porque não é
só a concorrência. Outras medidas preci-
sam ser tomadas para melhorar esse
serviço para o consumidor, melhorar o
preço, a qualidade e dar a ele mais liber-
dade de escolha.

Então, além da concorrência, é
preciso o que? Ação regulatória?

Ação regulatória bem mais forte.
Uma visão muito liberal, deixar o merca-
do sozinho, não funciona. Está mais do
que provado. A gente não precisa nem ir
a uma discussão de outro modelo, basta
ir simplesmente na lógica proposta em
1998. Telecom é o setor mais reclama-
do, os serviços de telefonia fixa não estão
universalizados como se prometeu que
seriam, e são um dos mais caros. Se
tudo aquilo que foi prometido em 1998

TELECOM É 0 SETOR COM MAIS RECLAMAÇÕES, OS
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÃO ESTÃO UNIVERSALIZADOS COMO
SE PROMETEU QUE SERIAM, E SÃO UM DOS MAIS CAROS."

Essa captura interfere na forma
como o consumidor é percebido den-
tro da agência?

Sim, raras as vezes que a agência se
volta para o consumidor contra os inte-
resses das empresas. Numa audiência
pública foi comentado sobre o equilíbrio
do contrato de concessão. Nós, e tam-
bém as empresas, questionamos o fato
de a Anatei não indicar as fontes de
financiamento para impor novas metas.
As empresas questionam isso por uma
razão e nós, por outra. Quando a agên-
cia diz que precisa proteger o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, exis-
tem duas partes, para a agência: ela e a
empresa. Nunca se fala, por exemplo, no
equilíbrio com relação ao consumidor.
Quando a gente levanta a questão da
modicidade tarifária na telefonia fixa,
por exemplo, isso nada mais é do que a
inserção do consumidor como parte
dentro desse equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato.

Para vocês, do ponto de vista con-
ceituai, a concorrência é sempre bené-
fica para o consumidor, ou existem
casos em que ela não funciona muito?

Até existem casos em que ela não

tivesse, de fato, sido observado e cum-
prido, acho que a gente teria uma outra
realidade. Eu fiz uma análise das quatro
áreas de atuação principais da Anatei:
telefonia fixa, telefonia móvel, Internet e
TV por assinatura. E fiz uma análise
das cláusulas dos contratos e dos arti-
gos das resoluções, contrapondo com o
Código de Defesa do Consumidor, para
ver onde 'bate', o que é harmônico e o
que não é. Muita coisa é harmônica. 0
problema está no cumprimento, na fis-
calização, na prática, não está na lei.
Existe uma outra discussão, de mudan-
ça de todo o marco regulatório, mas o
que a gente tem hoje não é de todo
ruim. O regulamento de STFC é muito
bom. A questão é fazer cumprir.

Uma das discussões mais complica-
das ocorridas em 2009 no setor de
telecomunicações envolvendo a ques-
tão dos consumidores foi em relação
ao ponto extra de TV por assinatura.
Nesse caso, como se concilia uma nova
regulamentação com o modelo de
negócios das empresas, que sempre
cobraram pelo ponto extra?

Não é conciliar, eu não consigo enten-
der o argumento das empresas. As
empresas dizem que "faz parte do meu
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negócio". Realmente faz, o consumidor
paga por isso. A questão do ponto extra,
como está na Resolução 528, é: se o con-
sumidor quer o ponto extra, ele vai
pagar por isso. Ele vai pagar para insta-
lar esse ponto e ativar esse ponto. Agora
a programação que chegar ali, ele não
vai pagar. Não vai existir uma cobrança
mensal, é diferente, mas ele está pagan-
do por isso. As empresas, nos argumen-
tos delas, acabaram desvirtuando os
nossos argumentos. O consumidor vai
pagar o ponto, só não existe uma
razão para esse pagamento mensal,
até que se prove o contrário.

O conflito está justamente aí. O
modelo dela é o modelo de cobrança
recorrente. Não existe esse modelo
"eu vendo e você vai ter isso para
sempre".

Não é para sempre. O consumidor já
está pagando pela programação. A pro-
gramação não está saindo de graça,
mas essa programação vem pelo ponto
principal. A parte técnica, isso sim, faz
parte do negócio da empresa. Se ela se
propõe a prestar um serviço para o
consumidor, tudo aquilo que ela tem
que investir para garantir que esse ser-
viço chegue ao consumidor, isso é algo
dela, ela não pode repassar aquele
custo para o cliente. É a mesma coisa
com relação ao aluguel do decodifica-
dor. As empresas dizem que não vão
cobrar a mensalidade do ponto extra,
mas vão começar a cobrar o aluguel do
decodificador. É um absurdo, pois o
decodificador é uma coisa que foi inven-
tada pelas empresas por uma questão
de segurança do sinal das empresas.

As empresas de telecomunicações
conseguem informar os consumido-

res sobre as características de seus
serviços?

Não. Na pesquisa de 3G que fizemos
isso ficou muito claro. Se fizéssemos
essa mesma pesquisa com esse objetivo
em diversos outros serviços, os proble-
mas, com certeza, seriam os mesmos. O
consumidor contrata um serviço acredi-
tando naquilo que é anunciado e só.
Porém aquilo que está na peça de publi-

melhor, mas por outro lado fazem essas
coisas absurdas. Proíbem VoIP e redu-
zem a velocidade quando o cliente atin-
ge o limite contratado.

Como vocês acompanham o debate
sobre neutralidade de rede?

Existe um projeto que temos aqui
que se chama acesso ao conhecimento.
Uma das ideias é sobre a questão da

0 PROBLEMA ESTÁ NO CUMPRIMENTO, NA FISCALIZAÇÃO, NA
PRÁTICA, NÃO ESTÁ NA LEI. 0 REGULAMENTO DE STFC É MUITO
BOM. A QUESTÃO É FAZER CUMPRIR."

cidade é muito pouco perto do que é, de
fato, o serviço. As pessoas vêem foto de
uma pessoa usando laptop no carro,
indo para a praia e recebem a mensa-
gem que a empresa quer passar .
Segundo o Código do Consumidor, o
anúncio e a publicidade vinculam a
empresa. A empresa tem de cumprir
aquilo, senão a empresa pode anunciar
qualquer coisa só para atrair o consu-
midor e na 'hora H' o contrato é dife-
rente e não entrega nada aquilo. E o
consumidor, tecnicamente, é vulnerá-
vel. Ele é vulnerável de informação, de
conhecimentos técnicos.

Existe algo positivo que o Idec
tenha percebido em relação à postura
das empresas junto ao consumidor?

Vou dizer com base em pesquisas
que fizemos aqui ao longo de 2009. A
gente percebe que, eventualmente, uma
ou outra empresa se destaca no SAC. O
SAC da Vivo, por exemplo, é considera-
do o melhor. Agora, por outro lado,
nessa pesquisa de 3G, a Vivo é caótica.
O contrato da Vivo proíbe o VoIP.
Então, de um lado eles estão um pouco

neutralidade de rede. Neutralidade de
rede é uma bandeira do Idec, baseado
no princípio jurídico da liberdade de
escolha, que existe no Código de Defesa
do Consumidor e é um direito básico do
consumidor. Existe um outro direito,
que t ambém está associado, que é o
direito à informação. E existe uma
questão constitucional de privacidade,
que é um direito constitucionalmente
assegurado. E não cabe ao provedor
invadir essa privacidade e dizer como
você deve ou não usar a sua conexão. A
empresa vende u m a velocidade e preci-
sa prover a qualidade de serviço.

Vocês se colocam a favor da banda
larga como serviço público. Por que?

Porque é hoje, na prática, um servi-
ço essencial. Não bas ta falar que é um
serviço essencial só no discurso. Se a
gente diz que é um serviço essencial é
porque as pessoas precisam desse ser-
viço. É um direito fundamental das
pessoas. Nossa proposta fala de con-
vergência tecnológica, que faz parte de
um direito fundamental, o direito à
comunicação.
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