
Um teste realizado pelo Idec demons-
trou que as prestadoras de serviço
de TV por assinatura não estão se-

guindo as novas regras do setor e estão
desrespeitando direitos fundamentais dos
consumidores. A conclusão foi obtida após
diversas ligações realizadas por técnicos do
Instituto para o atendimento telefônico das
três maiores empresas nacionais (Net, Sky e
TVA) e outras três empresas que atuam na
região metropolitana de São Paulo (Big TV,
TV Telefônica Digital e TV Alphaville), en-
tre os dias 13 e 16 de junho. 

O objetivo era verificar como as empresas
estão informando os consumidores sobre
as novas regras ditadas pela resolução
488/07, da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), que está em vigor
desde 2 de junho. Entre suas principais no-
vidades estão que o assinante pode escolher
contratar o serviço de uma empresa sem ter
que se “fidelizar”; como também pode sus-
pendê-lo por 30 a 120 dias sem ônus (de-
pois do primeiro ano de contratação); e que

a empresa deve oferecer atendimento pes-
soal, por telefone e por correio. 

As ligações às operadoras revelaram fa-
lhas no serviço prestado pelos atendentes
em praticamente todos os momentos da
avaliação do Idec. Houve desde informa-
ções divergentes das disponíveis nos sites
das empresas, até o absurdo de orienta-
ções discrepantes, vindas de atendentes de
uma mesma operadora. Funcionários de
algumas empresas chegaram a informar
que a resolução 488/07 sequer estaria em
vigor (veja tabela ao lado).

Além disso, verificou-se a falta de cum-
primento da resolução em relação à fide-
lização. No caso da TV por assinatura, a
prática é permitida. Mas, no entender do
Idec, seu prazo máximo não pode ultra-
passar doze meses. Nesta pesquisa, entre-
tanto, a Sky e a TVA estabeleceram uma
fidelização de dezoito meses. A Sky chegou
a obrigar o assinante que não quer se fi-
delizar a comprar o receptor, aparelho ne-
cessário para a transmissão, o que configu-
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O atendimento ao
consumidor das TVs
pagas desrespeita o
consumidor. Faltam
informações precisas
e esclarecimentos
sobre as novas
regras para o setor

PESQUISA
TV POR ASSINATURA

da TV a cabo
Discrepâncias

22 tv assinatura.qxd  3/7/2008  13:54  Page 22

● NET: faltou informar que os preços
passados seriam válidos somente para
SP. A fidelização seria de 3 a 24 meses. A
contratação com fidelização pela internet
isenta a taxa de adesão; sem fidelização,
há taxa de R$ 180.

● SKY: a taxa de adesão varia de acordo
com o plano. O atendimento é feito pelo tele-
fone 4004-2808 nas capitais e regiões me-
tropolitanas, e no telefone 0800-725-2808
nas demais localidades. A rescisão pode
ser feita por telefone, e-mail ou correspon-
dência.  Informam que há atendimento pre-
sencial, mas não informam o endereço.

● TV Telefônica digital: há o telefone
0800-12-1520 para atendimento. Em ca-
so de rescisão antes de transcorridos 18
meses, é aplicada multa de R$ 350.
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ra venda casada, prática proibida pelo
Código de Defesa do Consumidor. 

PONTO EXTRA
A cobrança pelo ponto adicional vi-

rou uma novela à parte. Isso por que
o artigo 30 da resolução 488/07 dá
margem a mais de uma interpretação.
Em 6 de junho, a Anatel chegou a
suspender a cobrança pelo ponto, por
sessenta dias. Várias operadoras, em
seguida, deixaram de oferecer o ser-
viço – “temporariamente”, segundo
alegavam. Mais tarde, em 25 de ju-
nho, a Justiça concedeu uma liminar à
Associação Brasileira de TV por As-
sinatura (ABTA), restabelecendo a
vigência do tal artigo 30.

O Idec, no entanto, mantém o posi-
cionamento de que cobranças mensais
pelo ponto extra estão proibidas pela
resolução 488, com ou sem o artigo
30. Ainda de acordo com a resolução,

as únicas cobranças possíveis são pon-
tuais, referentes à instalação do ponto,
sua ativação e a manutenção da rede,
caso o consumidor solicite. Esses ser-
viços, aliás, podem ser prestados pela
própria empresa ou por terceiros. E
nada justifica a cobrança de mensali-
dade. Grande parte das discrepâncias
das informações prestadas pelas ope-
radoras durante o teste do Idec diziam
respeito ao ponto extra.

“O consumidor que se sentir lesado
precisa procurar os órgãos de defesa
do consumidor e até a Justiça, por
meio do Juizado Especial Cível
(JEC)”, aconselha Daniela Trettel, ad-
vogada do Idec.

Preço de R$ 76,90 R$ 88,90 R$ 69 R$ 67 R$ 69,90 R$ 41,30/
pacotes de canais R$ 163,80

Taxa de adesão não tem (promoção; R$ 49,90 a R$ 99 R$ 100 a R$ 120 R$ 751 R$ 3992 não tem
instalação por R$ 120) (depende da região) (depende da região)

Tem fidelização? sim sim sim sim prejudicado2 não

Quanto tempo 12 meses 18 meses 18 meses 6 ou 12 meses (in- prejudicado2 prejudicado2

de fidelização? (negociáveis) formações de aten-
dentes diferentes)

Permite contratação sim sim sim sim (atendentes prejudicado2 prejudicado2

sem fidelização? deram informações
contraditórias)

Há custo adicional R$ 120 a R$ 180 R$ 239 (pela R$ 399 não (taxa de prejudicado2 prejudicado2

para a contratação (informações de compra do receptor, adesão não
sem fidelização? atendentes diferentes) venda casada) reembolsável)

O serviço pode ser sim, telefone e internet sim, telefone e sim, internet sim, internet só telefone só telefone
contratado pela (prazo maior) internet (prazo maior) e telefone e telefone (prestadora
internet ou poderia respon-
telefone? der a e-mails)

É possível cancelar sim, telefone e internet só pelo telefone (aten- sim, internet só telefone só telefone sim, internet
o serviço pela inter- (“processo é mais dentes deram informa- e telefone e telefone
net ou telefone? complicado”) ções contraditórias)

Tem atendimento sim sim (número não não sim não
gratuito para informado não
reclamações e atende a área de
informações? de São Paulo)

Tem centro de aten- sim não sim sim não sim
dimento pessoal?

NET SKY TVA BIG TV TV Telefônica digital TV Alphavile

Destaques do teste, com informações dos atendentes das empresas

1Em uma das ligações a taxa de adesão não é cobrada no início, mas, caso o assinante rescinda o contrato antes de 12 meses, deverá pagar R$ 75,00 e eventuais descontos
oferecidos. Em uma segunda ligação, fora da promoção, a taxa de adesão no valor de R$ 75 é cobrada no início e, se o assinante permanecer com a prestadora por
12 meses, esse valor será restituído em forma de crédito na mensalidade seguinte
2As informações obtidas foram divergentes

Saiba mais:
Para conhecer as principais mudanças trazi-

das pela resolução 488/07: www.idec.org.br/
arquivos/TabelaRes488_3a_versao.pdf

Divergências com relação
aos dados encontrados
nos sites das empresas
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