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Entidades criticam Anatel sobre internet fixa
Agência deu prazo de 90 dias para empresas comprovarem termeios para usuário acompanhar consumo de dados

O posicionamento da Agên
cia Nacional de Telecomunicações
(Anatel) em relação à possibilida
de de que as operadoras de banda
larga fixa estabeleçam limites de
navegação para os consumidores
foicriticado, nesta terça-feira, pelo
presidente nacional da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
Cláudio Lamachia. Entidades de

defesa do consumidor também

já haviam se manifestado contra
a decisão da agência reguladora,
que estabeleceu condições para
que as operadoras possam im
plantar o novo modelo de presta
ção de serviços.

"É inaceitável que uma enti
dade pública destinada a defender
os consumidores opte por norma-
tizar meios para que as empresas
os prejudiquem", disse Lamachia.
Para ele, a resolução da Anatel
fere o Marco Civil da Internet e o

Códigode Defesa do Consumidor.
"Ao editaressaresolução, a Anatel
nada mais fez do que informar às
telefônicas o que elas devem fazer
para explorar mais e mais o cida
dão", afirmou.

Em resolução pubUcada na
segunda-feira no Diário Oficial da
União, a Anatel estabeleceu um
prazo de 90 dias para que as em
presas comprovem que têm ferra
mentas que permitam ao consumi
dor acompanhar o seu consumo e
ser alertado sobre o fim da fran
quia de dados. Nesseperíodo,elas
não poderão estabelecer franquia

de consumo, ou seja, não podem
restringir a velocidade, suspen
der serviços ou cobrar exceden
te, caso sejam ultrapassados os
limites contratados pelos clientes.
Só depois de ter o plano aprova
do pela Anatel, a empresapoderá
praticar os limites de consumo.

AProteste Associação de Con
sumidores também consideraque
a determinação da Anatel de obri
gar as operadoras a dar ferramen
tas para os consumidores acom
panharem o consumo de dados
dos planos antes de esgotara fran
quia da internet fixa não resolve o
problema. "Na realidade, a Anatel
está dando aval à anunciada mu

dança de práticacomercialquanto
à franquia de dados, desde que as
operadoras dêem três meses para
o consumidor identificar seu perfil
de consumo. Como algumas esta
vam prevendo iniciar a cobrança
só em 2017, obtiveram aval para
começara cobraraté antes a fran
quia de dados", avalia a entidade.

AProteste lançou uma petição
on-line contra o limite de uso de
dados de internet dos serviços de
banda larga fixa. Até segunda-fei
ra, a petição havia recebido cerca
de 125 mil adesões.

O presidente da Anatel, João
Rezende, disse, na segunda-feira,
que a regulamentação da agência
autoriza que as operadoras de in
ternetfixaadotem um limite para
o consumo. "AAnatel não proíbe
essemodelo de negócios, que haja
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Idec considera quelimitar navegação força internauta areduzir usode serviços de streaming, como Netflix

cobrançaadicional tanto pela ve
locidadecomo pelos dados. Acre
ditamos que esse é um pilar im
portante do sistema, é importante
quehajacertasgarantias para que
não haja desestímulo aos investi
mentos, já que não podemos ima
ginar um serviço sempre ilimita
do", pontuou Rezende.

Para Lamachia, o novo mo
delo deprestação deserviços pro
posto afasta do mercado as novas
tecnologias de streaming. "São
medidas absolutamente anticon-

correnciais", avalia.
O Instituto Brasileiro de Defe

sa do Consumidor (Idec) também
considera que a estratégia das em
presas ao limitar a navegação na
internet fixaé forçar osusuários a
reduzir o uso de serviços de stre
aming, como Netflix, que conso
mem muitos dados. A entidade

ingressou com Ação Civil Pública
contra os maiores provedores de
internetdo Paíspara barrar a fixa
ção de limite de tráfego de dados
nosserviços de banda largafixa.

Como é hoje

s»Atualmente, os contratos das
operadoras permitem que seja
estabelecida umafranquia de dados,
mas, por estratégias de mercado, a
maiorianão impõeesses limites. A
franquia de consumo de internet jáé
adotada porempresasqueoferecem
banda largamóvel. Nesse caso,algumas
reduzem a velocidade depois queo
limite é ultrapassado,outras cortam o
acesso à internet, dando ao consumidor
a opção de contratar um pacote de
dados maior.

Demanda do consumidor por crédito
cai 1% em março, diz Boa Vista SCPC

Proteste lança guia de defesa do
consumidor paraa Olimpíada

Diante do cenário econômico adverso,
brasileiros procuram evitargastos

Diante do cenário de incerteza econô
mica, as pessoas estão evitando fazer dívi
das. Aprocura dos consumidores por crédi
to caiu 1% em março, na comparação com
o mês anterior e nocálculo com ajustes sa
zonais, mostra relatório do Boa Vista SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Crédito) di
vulgado nesta terça-feira, 19.

O recuo foi de 5,6%no acumulado dos
últimos 12 meses e de 3,8% em relação a
março doanopassado. Enquanto a deman
da em instituições financeiras subiu 6,1%
entre fevereiro e março, no segmento não
financeiro (lojas) houve queda de 5,3%.

Inflação persistente, alta taxa de juros
epiora do mercado de trabalho, fatores que
deixam os consumidores mais cautelosos,
explicam os resultados negativos. "A gran
de incerteza econômica gerou um cenário
bastante adverso para o consumidor em
2015 e que permanece em 2016", avaliou,
em nota, a Boa Vista.

A Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor -Proteste lançou, nesta terça-
-feira, o Guia das Olimpíadas, com infor
mações sobre direitos dos consumidores
durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. As
recomendações valem para quem vive
no Brasil e para os turistas estrangeiros e
vão desde serviços dealimentação à pre
venção do zika vírus. A publicação on-li
ne podeser baixadagratuitamente no site
da entidade.

Hádicas sobre passagens aéreas, lan
ches na rua, como agir emcaso de perda
oufurto, entre outros temas. Oguia abor
da demaneira prática o Código deDefesa
do Consumidor e os estatutos do Torcedor
e do Idoso, além da Lei Olímpica, aprova
da pela Câmara e Senado com regras em
relação aos ingressos ainda nãovendidos,
mais especificamente emrelação à meia-
-entrada e à reserva de bilhetes.

Estudantes terão direito à meia-entra-

dasomente nas categorias de menor preço
das competições, mas pessoas com defici
ência e idosos poderão comprar bilhetes
com desconto de 50% em todas as faixas
de preço.

A coordenadora institucional da Pro
teste, Maria Inês Dolci, ressaltou a impor
tância de realizar um amplo debate ao
final dos Jogos sobre o que ficará delega
do para os moradores da Cidade Maravi
lhosa. "A fim de que todos os brasileiros
possam avaliar se foiproveitosa ou não a
destinação dosrecursos públicos às Olim
píadas", disse.

"Nossa torcida é para que os Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro transcorram
com tranqüilidade, com novos recordes
esportivos e seja uma exposição positiva
para um País que sofre com os erros do
passado e dopresente. Eparaqueo Códi
go de Defesado Consumidor, os estatutos
doTorcedor edoIdoso sejam respeitados."


