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O Idec 

§  Organização civil criada em 1987. Luta pelo CDC, 
RGC e Marco Civil da Internet 

 
§  Membro da Consumers International  

§  Titular do Comitê de Defesa dos Usuários dos 
Serviços de Telecomunicações da Anatel 

§  Atividades de pesquisa, educação, incidência 
(advocacy), monitoramento legislativo e proteção 
dos direitos dos consumidores pela via Judicial 



Estrutura da apresentação 

1.  Análise de dados da telefonia móvel no Brasil 

2.  Compreensão das transformações da indústria de 
telefonia: da voz aos dados 

3.  A indústria dos serviços adicionados: como 
combatê-la? 

4.  Vulnerabilidades e ataques virtuais: preocupação 
crescente? 



 
 

“Pra começo de conversa”: 
telefonia móvel importa? 



Conexões de aparelhos celulares no Brasil (2012-2019) 

Fonte: Statista 











 
 

“A era do zapzap”: como a 
indústria se reinventa? 









O que já sabemos? 

§  Telefonia fixa em pleno declínio. Expansão massiva da 
telefonia móvel e smartphones 

 
§  Receitas cada vez mais centradas em dados (acesso à 

internet) e serviços adicionados 

§  Competição acirrada com over-the-tops: 
desenvolvimento dos próprios produtos e ofertas que 
violam neutralidade de rede (zero rating) 

§  Indústria se reorganizando para novos “serviços 
digitais”, competição na camada de conteúdo e 
garantia de acesso à internet banda larga (4G e 5G) 



 
 

“É muita sacanagem, doutor!”: 
sinais de lesões coletivas 



Fonte: PROCON SP (2017) 



O quão grave é o problema? 

§  47% das reclamações no Consumidor.gov.br 
(288.000) 

 
§  29% das reclamações no Sindec (2.746.000) 

§  Em São Paulo, das 10 empresas mais reclamadas, 
figuram as quatro maiores de Telecom (Claro, 
Vivo,Tim e Oi)  

§  Principal problema: cobranças abusivas 
(especialmente na telefonia móvel) 



 
 

“A praga dos serviços adicionados” 



Fonte: Tech Mundo (dezembro de 2015) 





A indústria dos SVAs 

§  Indústria bilionária (Telefônica arrecadou 1,9bi em 
2015; TIM arrecadou 1,5bi) 

 
§  Mais de 200 tipos: cadeia complexa (empresa de 

telecom + facilitador tecnológico + agregador + 
desenvolvedor) 

§  Autorregulada: mobile entertainment forum edita código 
de conduta 

§  Anatel: 10% das reclamações de telecom (3,8 milhões 
em 2016) foram de cobrança à revelia por serviço 
desconhecido 



Uma questão de justiça 

§  SVAs aparentam baixo valor (R$ 5 a 10) e não são 
contestados pelos consumidores que não possuem 
consciência de seus direitos 

§  Anatel não possui processo administrativo sobre 
regulação da indústria. Alega que não pode regular (art. 
61, LGT) 

§  STJ decidiu caso importante (Resp 1232252, min. 
Herman Benjamin) sobre autorização expressa para SVA 

§  Questão de justiça social e reparação por danos 
causados a milhões de consumidores. Indústria bilionária. 
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“Fui lá e cliquei. Não sabia que era 
golpe!” 















Um problema complexo 

§  Ataques e invasões podem acontecer de diversas 
formas (sistema operacional, redes wifis, aplicativos, 
etc) 

§  Qual deveria ser a responsabilidade dos diferentes 
fornecedores? 

§  Ataques automatizados (worms e botnets) 
aumentaram 700% entre 2015 e 2016 

§  Consumidores estão em risco? Como o Código de 
Defesa do Consumidor pode ser reinterpretado? 



Tendências 

§  Aumento do número de ataques com ramsonware 
(arquivos são travados até pagamento com 
criptomoeda) 

§  Danos causados a milhões de consumidores por 
falhas técnicas no fornecimento de serviços 

§  Redefinição da responsabilidade civil por danos 
causados por ataques hackers 

§  Formação de um campo de atuação: consumer 
cybersecurity 
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