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Para não levarem um susto ao receberem a conta do celular, os consumidores que adotam o 
plano pós-pago de minutos querem que as empresas ofereçam uma forma segura de controlar o 
consumo. As operadoras dizem que esta obrigação não está prevista nos contratos. No entanto, o 
Procon de São Paulo afirma que os clientes têm direito a informações claras que permitam esse 
controle.  
 
Cristina Bueno optou pelo plano 40 minutos da ATL, mas no fim do mês verificou que havia gasto 
bem mais do que a franquia estabelecia, gerando um grande aumento no valor da conta.  
 
José Carlos Albernaz também se queixa do problema com seu plano Top35, da Vivo. Ele não foi 
informado de que havia gasto os 40 minutos a que tinha direito e acabou pagando uma conta bem 
acima do valor mensal previsto. Aline Alves do Val Ribeiro também está confusa sobre como 
controlar suas ligações usando o plano Oi de 40 minutos:  
 
— Nunca sei quando a Oi fecha o ciclo da minha conta. Então, freqüentemente, acabo pagando 
ligações extras. E o pior é que minha conta nunca é programada conforme meus gastos, pois 
todos os meses recebo cobranças de meses anteriores.  
 
Clientes devem exigir regras dos planos por escrito  
 
Márcia Cristina Oliveira, técnica do Procon-SP, diz que as empresas devem oferecer um 
mecanismo de acesso gratuito e garantido a esta informação:  
 
— Se o plano oferecido promete um controle dos gastos a partir de uma franquia de minutos, o 
consumidor tem que poder controlar esse consumo. Do contrário, é melhor ter um plano básico, 
pagando somente as ligações feitas.  
 
A técnica alerta que, ao optarem por um plano de minutos, os clientes devem exigir as regras por 
escrito para garantir que terão alguma forma de controle do consumo:  
 
— Seja por publicidade ou no próprio contrato, o consumidor tem que possuir um documento que 
assegure as regras do plano que escolheu. Se somente a empresa conhecer as regras, ela poderá 
modificá-las, sem consultar o cliente.  
 
Segundo Márcia, as empresas não podem oferecer o serviço de controle de minutos somente pela 
internet.  
 
— Aos olhos do Código, isso seria uma forma de discriminação com os clientes que não têm 
acesso ao computador. O ideal é avisar ao cliente por meio de mensagem diretamente para o 
aparelho, como a empresa faz para divulgar suas propagandas e promoções — lembra.  
 
O gerente de oferta para o mercado de consumo da TIM Brasil, Carlos Mattos, afirma que os 
planos de minutos existentes no mercado não previam em seus contratos o controle dos gastos. 
Mas ele reconhece que, para atender às necessidades do cliente, é preciso oferecer um 
mecanismo de controle:  
 
— Vamos implantar este ano um sistema que vai permitir ao cliente consultar diariamente qual é 
o gasto dele em reais. Por enquanto, para controle, o plano Meu Sonho adapta a franquia ao 
consumo do cliente. Ou seja, ele é enquadrado no plano de minutos que mais se aproximar do 
consumo dele naquele mês.  
 
Vivo: controle não é possível para quem adere a promoções  



 
O diretor de Marketing da ATL, José Carlos Cinelli, diz que a empresa envia uma mensagem ao 
celular dos clientes quando os minutos da franquia são esgotados e oferece bloqueio nos planos 
40 minutos e no híbrido — no qual, após usar os minutos, o cliente pode inserir créditos pré-
pagos e continuar ligando. Em relação ao caso de Cristina, a empresa diz que esclareceu a 
questão com a leitora.  
 
A Oi informa que, além dos mecanismos de controle, o cliente conta com a opção de transferir os 
minutos não gastos no mês contratado para até dois meses seguintes. Em relação ao caso de 
Aline, a Oi explica que a data de vencimento da leitora é dia 11, com data de corte de fatura no 
dia 20, e que fará um ajuste de R$ 14,97 na conta da cliente.  
 
Sobre a reclamação de Albernaz, a Vivo informa que o crédito reclamado foi concedido na conta 
de março. A empresa explica que o leitor fazia parte de uma promoção com créditos em forma de 
bônus e, por isso, não era possível acessar o serviço de controle de consumo. Segundo a Vivo, o 
serviço é fornecido por meio de torpedos enviados ao celular do cliente, que só pode solicitar o 
controle após consumir todos os créditos promocionais.  
 
DEFESA DO CONSUMIDOR  
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) — pelo telefone 0800 33 2001 ou pelo site 
www.anatel.gov.br — atende a dúvidas e reclamações de consumidores sobre os serviços 
prestados pelas concessionárias do setor 
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