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Principais reclamações



Principais reclamações

A metade das reclamações 
recebidas pelo Procon-SP 

sobre telefonia fixa é 
relativa a cobrança 

indevida, ou seja, registro 
de chamadas não 

reconhecidas, cobrança de 
valores maiores que aqueles 
ofertados pela operadora e 
cobrança de serviços não 

contratados pelo 
consumidor



O que é preciso mudar?

- Semelhança na oferta de pacotes: 
possibilita ao consumidor comparar 
preços com base em parâmetros mais 
homogêneos;

- Educação para o consumo e melhoria no 
atendimento: quase metade das 
reclamações registradas pelo Procon-SP 
no 1º semestre deste ano se referem a 
problemas com cobrança de tarifas, seja 
porque o consumidor a considera 
indevida ou por dúvidas em relação aos 
valores.



Contribuições para a CP nº 26

Alteração da cláusula 6.3

Além do acompanhamento e controle dos indicadores de 
qualidade, a Anatel avaliará, periodicamente, o grau de 
satisfação dos usuários com o serviço ora concedido, 
podendo divulgar os resultados da Concessionária, 
abrangendo, pelo menos, os seguintes aspectos:
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Contribuições para a CP nº 26

Alteração da cláusula 6.3

Justificativa
Todo ato público deve ser divulgado, 

atendendo ao princípio da 
publicidade, principalmente em se 

tratando de interesses dos 
consumidores quanto à qualidade, 

continuidade e eficiência no serviço 
público essencial prestado. Nesse 

sentido, a Lei n. 9.784/99, no artigo 
2º, parágrafo único, inciso V, exige a 

“divulgação oficial dos atos 
administrativos, ressalvadas as 
hipóteses de sigilo previstas na 

Constituição”.



Contribuições para a CP nº 26

Alteração da cláusula 16.1

(...)
IX -  zelar pela boa qualidade do serviço e dar 
tratamento às solicitações, denúncias e reclamações dos 
usuários, cientificando-os das providências tomadas;

(...)
IX -  zelar pela boa qualidade do serviço e dar tratamento 
às solicitações, denúncias e reclamações dos usuários, 
inclusive dos registros do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor (Sindec), do Ministério da 
Justiça (MJ), cientificando-os das providências tomadas 
com vista à prevenção e repressão de infrações a 
seus direitos.



Contribuições para a CP nº 26

Alteração da cláusula 16.1
Justificativa

Os registros das reclamações no 
Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor (Sindec), do Ministério 
da Justiça (MJ), são dados 

importantes a demonstrar as 
reclamações dos consumidores em 

relação à deficiência na prestação do 
serviço de telefonia. Considerando a 

relevância de tais informações, 
torna-se razoável e adequado sua 

utilização como indicador a ser 
observado pela Agência, de forma a 

complementar os seus próprios 
registros de reclamações.



Muito obrigado!

Alexandre Modonezi
Diretor Executivo do Procon-SP
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