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Intelig, que conseguiu parecer favorável na representação contra primeio filme de 'Fim de semana 
sem limite', promete questionar também o segundo  
 
O Conar pediu a suspensão do primeiro comercial da campanha "Fim de semana sem limite", da 
Embratel. Na terça-feira, dia 25, a Intelig havia entrado com uma representação pedindo a 
retirada da propaganda do ar. A operadora argumentava que a peça induz o consumidor a pensar 
que nos finais de semana é possível fazer ligações pagando muito menos pela Embratel. No 
entanto, argumentava a Embratel, a concorrente omitia preços e condições de uso da promoção, 
como a obrigatoriedade de pagamento de taxa mensal mínima de R$ 70 e o fato de a promoção 
ser dirigida apenas a clientes cadastrados em um de seus planos alternativos. O comercial estava 
na mídia desde o dia 19.  
 
Segundo o relator da liminar suspensiva "a omissão de custos obrigatórios, de condições 
necessárias para participar e restrições exigentes, podem de fato levar ao consumidor a engano, 
causando prejuízos irreparáveis, o que configura infração aos artigos do Código".  
 
Bernardo Fernandez, diretor de comunicação de marketing da Intelig, diz que o código é claro 
quando diz que é obrigatória a menção das condições de uso quando existem restrições numa 
promoção. "A omissão desses dados na comunicação da Embratel é muito grave porque induz o 
consumidor ao erro", diz ele.  
 
A Embratel deve receber o comunicado do Conar entre até segunda-feira, e, depois do aviso, 
deverá providenciar a retirada do comercial do ar.  
 
Segundo filme na mira  
 
Ainda nesta sexta-feira, dia 28, a Intelig vai questionar o segundo filme da mesma campanha, 
que está no ar desde o dia 24. Segundo Fernandez, o comercial novamente nao esclarece as 
informações da promoção. O Conar ainda irá julgar a extensão dessa representação contra a 
Embratel.  
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