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SEJA BEM-VINDO

www.gvt.com.br

Estamos muito felizes por nos escolher para levar diversão até você. Para isso, trabalhamos todos os dias buscando inovações e 
procurando desenvolver novos produtos e serviços para a sua satisfação.

Com a GVT você tem planos de telefonia ideais para atender às suas necessidades, com serviços adicionais que trazem mais facilidade 
e agilidade para o seu dia a dia. A GVT ainda tem a Melhor Banda Larga do Brasil, com ultravelocidades que permitem a você navegar, 
sem limites de downloads e uploads. 

É muito mais diversão e benefícios para você. Aproveite tudo o que a GVT oferece.

Eleita a Melhor Banda Larga do Brasil pelo Prêmio Inovação 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 da Revista INFO Exame.
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Facilite seu dia a dia
Acesse o Portal GVT e cadastre-se em nossa área exclusiva. Lá, 
você tem acesso a todas as informações dos produtos que você 
contratou, pode saber mais sobre os serviços que a GVT oferece, 
além de ficar por dentro das nossas promoções. O portal é um 
de seus principais canais com a GVT e oferece ferramentas para 
você poder ter muito mais facilidade e praticidade no seu dia a dia. 
Cadastre-se e aproveite!

Acesse www.gvt.com.br, clique em: 
Primeira vez no Portal GVT? e faça seu cadastro.

www.gvt.com.brPORTAL GVT
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Conheça a Área de Cliente GVT
No Portal GVT, você pode fazer tudo: consultar sua fatura, alterar seus dados, controlar sua conta, pesquisar por promoções 
e muito mais. É simples, ágil e prático.

Mais tranquilidade: você 
pode cadastrar sua conta 
no débito automático em 
conta-corrente.
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Mais simplicidade: acesse 
sua conta e imprima 
gratuitamente uma 2ª via.2ª
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Mais opções: confira a 
data atual da sua fatura e, 
se desejar, escolha outra 
data.
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Mais agilidade: você 
pode alterar seus dados 
cadastrais sempre que for 
necessário.
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Mais segurança: recupere 
sua senha ou baixe o 
serviço de proteção GVT 
contra vírus e ameaças no 
seu computador.SE
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OMais autonomia: 
selecionando essa opção, 
você pode pagar sua 
fatura diretamente no site 
do seu banco*.PA
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Mais organização: você 
pode visualizar seu perfil 
de consumo e até quantos 
minutos utilizou no mês 
atual.
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Mais facilidade: encontre 
as informações dos seus 
serviços GVT em um só 
lugar para facilitar o seu 
dia a dia. AT
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Mais controle: receba 
um aviso por e-mail 
informando que sua fatura 
está disponível no portal e 
acesse quando quiser.
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Na área de clientes você tem acesso a sua fatura GVT e pode conferir todas as informações dos serviços que contratou.  
Assim você sabe, de maneira detalhada, o que a GVT está entregando. Acesse www.gvt.com.br e confira.

* Consulte no portal a relação de bancos compatíveis com essa função.
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TELEFONIA GVT

Você já escolheu um plano que atende às suas necessidades. Aproveite e confira todos os planos que a GVT oferece.

Planos para sua residência
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*As características dos serviços de telefonia anunciados acima são promocionais, exceto o Plano Básico. Verifique os descritivos dos planos e os termos promocionais na íntegra no Portal GVT em www.gvt.com.br. 
Numeração de registro na Anatel: Plano Básico Local (PBS 001/POS/Local), Plano Básico de Longa Distância Nacional (PBS 002/POS/LDN), Plano 25 Noite e Fim de Semana (PAS 018/POS/LDN), Plano GVT Na 
Medida  (PAS 041/POS/LOCAL) utilizado para o GVT Light e o GVT Na Medida Smart, Plano GVT Local (PAS 042/POS/LOCAL) utilizado para o GVT Ilimitado Local Smart e Favoritos e Plano GVT Total (PAS 043/
POS/LOCAL) utilizado para o GVT Ilimitado Total Smart e Favoritos.
Informações de preços: os valores ofertados para os serviços de telefonia são promocionais, vigentes por prazo determinado. Para mais informações, acesse o Portal GVT. EXTINÇÃO: os planos de voz poderão 
ser extintos pela GVT, mediante prévio aviso de 90 dias. **Para chamadas de longa distância com o CSP25, o cliente pode utilizar outro plano de Longa Distância de sua escolha. Ligue 103 25 e saiba mais. ***O 
cadastro de números de celulares favoritos é válido para os planos GVT Ilimitado Local Favoritos e GVT Ilimitado Total Favoritos. A franquia para celular favorito nos planos GVT Ilimitado Local Favoritos e GVT 
Ilimitado Total Favoritos não é válida para chamadas a cobrar. Você pode consultar todos os detalhes no Portal GVT em www.gvt.com.br ou através do 103 25.

Serviços*

Minutos para fixo local 
em qualquer horário

Minutos para DDD fixo
(usando o Código de 
Seleção da Prestadora
25 da GVT)

Minutos grátis (local)
para celulares cadastrados***

Minutos grátis (local/Longa 
Distância Nacional)
para celulares cadastrados***

Quantidade de celulares 
cadastrados

Quantidade de linhas

Ligações ilimitadas para números GVT e números 
fixos de localidade GVT com preço de local 

promocional do plano Básico de Serviço de Longa 
Distância Nacional.

Franquia de 100 minutos para ligações 
para qualquer telefone fixo local, de
qualquer operadora e em qualquer 

horário. Após consumo da franquia, as 
ligações são ilimitadas apenas entre 

números locais GVT.

Plano 25 Noite e Fim de Semana,
 ideal para clientes que utilizam 
chamadas de longa distância 

em horário reduzido**

Ilimitado local para qualquer número fixo em qualquer horário.

Básico GVT Light

Não possui
 franquia.

O cliente paga
a assinatura mensal 

e as chamadas 
realizadas.

Os minutos em
longa distância são 

tarifados dentro 
do Plano Básico de 

Longa Distância 
Nacional.

Não possui
franquia.

O cliente paga
a assinatura mensal 

e as chamadas 
realizadas.

Os minutos em
 longa distância são 
tarifados dentro do 

Plano 25 Noite e 
Fim de Semana ou
de outro plano de 

LDN escolhido.

GVT Na Medida Smart GVT Ilimitado
Local Smart

GVT Ilimitado
Local Favoritos

GVT Ilimitado
Total Smart

GVT Ilimitado
Total Favoritos

--- ---

---

--- --- ---

---

50 minutos

50 minutos

2 celulares 2 celulares

1 linha até 2 linhas até 4 linhas 1 linha 1 linha1 linha 1 linha

Ligações Longa Distância Nacional Ilimitadas
para qualquer número fixo



Plano MAX GVT não possui modulação horária para chamadas locais fixo-fixo e internet discada
Todos os planos de telefonia da GVT possuem uma assinatura mensal para cada linha instalada.

Planos para sua empresa

Numeração de registro na Anatel: Plano MAX GVT (PAS 038/POS/Local). Informações de preços: os valores ofertados para os serviços de telefonia são promocionais, 
vigentes por prazo determinado. Para mais informações, acesse o Portal GVT. EXTINÇÃO: os planos de voz poderão ser extintos pela GVT, mediante prévio aviso de 90 dias. 
***O cadastro de números de celulares favoritos é válido para os planos Max GVT 5.000, Max GVT 10.000 e Max GVT 15.000.

Acesse a Área de Cliente GVT em www.gvt.com.br e cadastre seus números de celulares favoritos**.

Além de todos os benefícios dos planos de telefonia, com a GVT você tem o Superconectado, com 
serviços adicionais que trazem mais facilidade para o seu dia a dia. Confira na página 10.
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1.000 minutos 5.000 minutos 10.000 minutos

300 minutos 500 minutos 500 minutos

--- 100 minutos 100 minutos

--- 3 celulares 3 celulares

até 2 linhas até 5 linhas até 9 linhas

1 endereço até 3
endereços

até 5
endereços

Max GVT 
1.000

Max GVT 
5.000

Max GVT 
10.000

Minutos para fixo local 10.000 minutos

500 minutos

100 minutos

até 4 linhas

até 4
endereços

Serviços* GVT Max 
10.000 Smart

Minutos para DD
fixo com preço de local**

Minutos grátis para
celulares cadastrados

Quantidade de celulares
locais cadastrados***

Quantidade de linhas

Quantidade de endereços

15.000 minutos

500 minutos

100 minutos

3 celulares

até 20 linhas

até 10
endereços

Max GVT 
15.000

---



LONGA DISTÂNCIA

*Exclusivo para o Max GVT. **Promocionalmente para o plano GVT Na Medida. 
Numeração de registro na Anatel: 25 Ligue Local (PAS 029/POS/LDN), GVT Na Medida Nacional (PAS 044/POS/LDN), Básico GVT 25 (PBS 002/POS/LDN), 25 Cidade Local (PAS 045/POS/LDN).
As características dos serviços de telefonia anunciados acima são promocionais. **Os minutos para DDD Fixo com preço de local fazem parte da promoção do plano LDN 25 Ligue Local (PAS 030/POS/LDN), 
válido para localidades GVT e não GVT. Verifique os descritivos dos planos e os termos promocionais na íntegra no Portal GVT em www.gvt.com.br.

Utilize o 25 da GVT em suas chamadas de longa distância e economize ainda mais. Veja como é fácil:

Básico
Usando o 25, você paga um preço único e super-reduzido para cada 
5 minutos em ligações interurbanas fixo-fixo, a qualquer hora e para 
qualquer cidade do Brasil. 

25 NOITE E FIM DE SEMANA*
Você faz ligações interurbanas para telefone fixo com preços reduzidos 
em determinados horários.

25 Cidade Local**
Você faz ligações DDD ilimitadas para mais de 4.500 localidades com 
preço de ligação local. 

Ligue Simples
É uma facilidade que permite a realização de chamadas de longa 
distância nacional, de forma simplificada, sem a necessidade de teclar 
o Código de Seleção de Prestadora (CSP). O CSP 25 da GVT é inserido 
automaticamente nas chamadas. Mesmo com a facilidade ativada, 
você pode realizar chamadas com qualquer CSP escolhido realizando a 
discagem de forma tradicional quando desejar. Para chamadas de longa 
distância INTERNACIONAL a funcionalidade não se aplica e a chamada 
deverá ser realizada normalmente, incluindo o Código de Seleção de 
Prestadora (CSP).” 

Consulte os termos promocionais destes planos e a lista de localidades 
atendidas em www.gvt.com.br.

DDD DDI

0     25  (ou código de outra prestadora)

 código da cidade   número do telefone.

0   0     25  (ou código de outra prestadora)

 código do país e da cidade  número do telefone.
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Os minutos utilizados para realizar ligações fixo-fixo são deduzidos de sua franquia de acordo com a modulação horária estabelecida para cada tipo de ligação. Confira o preço e a forma de cobrança de suas chamadas no item Tarifação e horários 
reduzidos, na área de Atendimento do Portal GVT: www.gvt.com.br. Conforme consta nos respectivos termos promocionais, alguns tipos de chamadas (ligações recebidas a cobrar, ligações para portais de voz, para números interativos, para 
chats, para portais de prêmios, para teleconferências e outros tipos de uso para fins não convencionais; para ligações para transação de dados relacionadas à realização de operações financeiras com cartões de crédito e/ou débito; para ligações 
destinadas a códigos de 3 dígitos; e para ligações originadas ou terminadas em serviços ou aparelhos via satélite) não são contempladas na franquia do seu plano GVT Ilimitado Local/Total Smart e GVT Ilimitado Local/Total Favoritos. Estas 
chamadas são tarifadas como uso excedente à franquia. A franquia para celular favorito nos planos GVT Ilimitado 
Local Favoritos, GVT Ilimitado Total Favoritos e planos da família Max GVT não é válida para chamadas a cobrar. Você pode consultar todos os detalhes no Portal GVT em www.gvt.com.br ou através do 103 25.

FORMAS DE TARIFAÇÃO
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Na GVT, você sabe exatamente como seus serviços são cobrados.
Suas chamadas, por exemplo, serão cobradas de acordo com o valor
do minuto, horário da chamada e tempo de conversação. Confira:
• As chamadas são tarifadas a partir dos primeiros 4 segundos de
   duração
• A tarifação mínima para ligações locais fixo-fixo é de 1 minuto
• A tarifação mínima para ligações locais fixo-móvel é de 60 segundos
• A tarifação mínima para ligações LDN fixo ou móvel é de 1 minuto

Horário Normal Horário Reduzido Horário Super-Reduzido

Plano MAX GVT não possui modulação horária para chamadas locais fixo-fixo e internet discada.

SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS NACIONAIS

0h 7h 14h 21h 24h 0h 24h

• Após o primeiro minuto, as chamadas locais para fixo passam
   a ser tarifadas a cada 60 segundos.
• As chamadas interurbanas e locais para celular passam a ser 
   tarifadas a cada 6 segundos.
• Chamadas a cobrar – As chamadas recebidas a cobrar serão
   tarifadas como excedente, tal como se fossem originadas por  
   quem recebeu a ligação, de acordo com o plano contratado e  
   com o telefone que originou a ligação (fixo ou celular).

Confira os horários com preços reduzidos

SEGUNDA A SEXTA

TIPO DE LIGAÇÃO 0h 8h 9h 12h 18h 20h 24h

LOCAL FIXO-FIXO
minutos excedentes 
à franquia e Internet 
discada

LOCAL FIXO-CELULAR
7h 21h



SUPERCONECTADO – SERVIÇOS 
ADICIONAIS DE VOZ

Tecle:      50    ouvir gravação   senha

Secretária GVT
Você tem acesso aos recados deixados na sua Secretária por 
e-mail ou por telefone.

Para receber suas mensagens por e-mail:
Ao habilitar o serviço, será solicitado um e-mail para enviarmos 
suas mensagens. No término do cadastro é enviada uma 
mensagem de teste. Certifique-se de que essa mensagem não 
será barrada pelas regras do seu e-mail ou classificada como 
SPAM. 

Mais informações, acesse www.gvt.com.br.

A GVT oferece alguns serviços adicionais para deixar o seu dia a dia muito mais prático. 

Para habilitar os seus serviços adicionais, acesse a Área de Cliente no Portal GVT, busque pelo Superconectado e siga as instruções para 
ativação. 

Para ouvir suas mensagens no próprio telefone:

Veja como utilizar sua secretária GVT
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FUNÇÃO PADRÃO OUVIR MENSAGENS CONFIGURAR SAUDAÇÃO PESSOAL

                  Cancela a última ação 
                  e volta um passo

Próxima                Alterar senha               Gravar saudação pessoal

                  Ajuda Excluir                Ligar/desligar senha               Assinatura de voz

Manter               Ligar/desligar assinatura de voz

Repetir
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Para os planos de telefonia da GVT você conta gratuitamente com o Superconectado (Identificação de Chamadas, Conversa a 3, Ligação Simultânea e Secretária GVT), Autenticação Gratuita e telefone 
piloto. As chamadas realizadas com os serviços Ligação Simultânea e Conversa a 3 são tarifadas como excedentes nos planos GVT Ilimitado Local Smart, GVT Ilimitado Local Favoritos, GVT Ilimitado Total 
Smart, GVT Ilimitado Total Favoritos. Os minutos para DDD fixo, com preço de ligação local, são cobrados com base no plano Básico (promoção 25 Cidade Local/Ligue Local para o plano Ilimitado Local/
Max GVT). Planos Ilimitados promocionais  
verifique as condições no Portal GVT.

*Frequence Shift Keying (FKS) Bellcore é o padrão europeu de sinalização para funcionamento dos identificadores de chamada.

Identificação de chamadas
Quer saber quem está ligando? Com a GVT é simples: basta ter um aparelho com display e compatível com o padrão FSK Bellcore*, 
que pode ser encontrado em lojas especializadas.

Conversa a 3
Fale com duas pessoas ao mesmo tempo.

Durante uma chamada, você pode ligar para outro número e realizar uma conferência entre 3 telefones.

Saiba como ativar e desativar o serviço

Para ATIVAR durante uma ligação:

Tecle:  Flash     número de destino    Flash

Para ATENDER uma NOVA CHAMADA

Tecle:   Flash

Para DESATIVAR:

Tecle:  Flash   (desliga a chamada mais recente)

Para RETORNAR à CHAMADA ANTERIOR

Tecle:   Flash

Ligação simultânea
Atenda duas ligações ao mesmo tempo. Use a tecla “Flash” para alternar entre uma e outra.

Saiba como utilizar o serviço
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SUPERCONECTADO – SERVIÇOS 
ADICIONAIS DE VOZ

Para os planos de telefonia da GVT você conta gratuitamente com o Superconectado (Identificação de Chamadas, Siga-me, Conversa a 3, Ligação Simultânea e Secretária GVT), Autenticação Gratuita e 
telefone piloto. As chamadas realizadas com os serviços Siga-me, Ligação Simultânea e Conversa a 3 são tarifadas como excedentes nos planos GVT Ilimitado Local Smart, GVT Ilimitado Local Favoritos, 
GVT Ilimitado Total Smart, GVT Ilimitado Total Favoritos. Os minutos para DDD fixo, com preço de ligação local, são cobrados com base no plano Básico (promoção 25 Cidade Local/Ligue Local para o 
plano Ilimitado Local/Max GVT). Planos Ilimitados promocionais  
verifique as condições no Portal GVT. *Habilitação e mensalidade grátis. Ligações realizadas com o Siga-me serão cobradas como excedentes no GVT Ilimitado Local Smart, GVT Ilimitado Local Favoritos, 
GVT Ilimitado Total Smart, GVT Ilimitado Total Favoritos. A cada programação você receberá um e-mail e SMS informando que a sua ativação foi realizada com sucesso. Para esse serviço não será 
permitido o redirecionamento de chamadas a cobrar.

Siga-me*
Receba todas as suas ligações, mesmo estando fora de casa. Redirecione as chamadas do seu número GVT para o número de outros

telefones, inclusive celulares.

Cadastramento da senha
O cadastramento da senha deverá ser feito após você habilitar o serviço pela internet ou Central de Atendimento.

Programação pelo telefone

Tecle:      44    e siga as orientações da gravação
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Para ATIVAR o Siga-me você tem 2 formas. Veja qual delas 
se adequa ao seu aparelho.

Você também pode programar o Siga-me pela internet. Basta acessar a Área de Cliente do Portal GVT e seguir os procedimentos na 
tela. A senha que você cadastrou pelo telefone será solicitada na configuração do Siga-me pelo Portal. 

Para DESATIVAR o Siga-me você tem 2 formas. Veja qual delas 
se adequa ao seu aparelho.

Forma 1: Forma 1:

Forma 2: Forma 2:

número de destino

número de destino

*

*

* *52

52

# 52

52#



Suspensão temporária
Suspenda gratuitamente sua linha e Banda Larga por até 120 dias, dentro de um período de 12 meses. Esse pedido pode ser feito 1 
vez, mas caso precise de uma nova suspensão dentro do mesmo período será cobrada uma taxa mensal por produto.

Bloqueio programado
Controle as ligações para celular, longa distância (celular e fixo), a cobrar, 0900, 0500 e 0300. Com uma senha você mesmo pode 
bloquear e desbloquear esse tipo de ligação quando desejar.

Agrupamento de linhas**
Agrupe suas linhas em um único número piloto. As chamadas recebidas neste número serão encaminhadas para uma linha livre no 
momento. Compatível apenas com o serviço adicional Identificação de Chamadas.

Para os planos de telefonia da GVT, você conta gratuitamente com o Superconectado (Identificação de Chamadas, Siga-me Nacional, Conversa a 3 Nacional, Ligação Simultânea e Secretária GVT), e telefone piloto. 
As chamadas realizadas com os serviços Siga-me Nacional, Ligação Simultânea e Conversa a 3 Nacional são tarifadas como excedentes nos planos GVT Ilimitado Local Smart, GVT Ilimitado Local Favoritos, GVT 
Ilimitado Total Smart e GVT Ilimitado Total Favoritos. Os minutos para DDD fixo, com preço de ligação local, são cobrados com base no Plano Básico de Serviço de Longa Distância Nacional (promoção 25 Cidade 
Local). Para planos Ilimitados promocionais, verifique as condições no Portal GVT. Os serviços adicionais de voz são registrados na Anatel como: Conversa a 3 Nacional PUC 11, Siga-me Nacional PUC 10, Ligação 
Simultânea PUC 04, Controle de Celular PUC 07, Identificação de Chamadas PUC 03, Suspensão Temporária PUC 06, Bloqueio Programado PUC 05 e Agrupamento de Linhas PUC 09.
**Serviço empresarial exclusivo para Planos da família Max GVT.

Acesse www.gvt.com.br e saiba mais sobre os serviços do Superconectado.
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Na GVT, você tem mais velocidade na sua Banda Larga com ultravelocidades* que permitem que você tenha muito mais diversão, 
com vídeos em alta definição, pesquisas com mais agilidade, downloads e uploads ilimitados e muito mais.

BANDA LARGA POWER GVT

pode confiar

em
 quem você                                 

em
 quem você                                  

pode confiar

 IP Fixo: Disponível opcionalmente para todas as velocidades (restrição de 1 IP fixo por banda larga).

Confira no Portal GVT os valores dos planos, pacotes, preços, demais características e disponibilidade dos serviços em sua localidade.

Eleita a Operadora de Telefonia e Banda Larga Mais Confiável pelo Prêmio INFO de Marcas 2010, 2011 e 2012 e a Melhor Banda Larga do 
Brasil pelo Prêmio Inovação 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 da Revista INFO Exame. Consulte os termos no portal www.gvt.com.br.

*A velocidade está sujeita a verificação no ato da instalação. A performance do Wi-Fi pode variar de acordo com o ambiente em que for instalado Para atingir as velocidades de download e 

upload, é necessário que você possua um modem homologado pela GVT, de acordo com a tecnologia. De acordo com o Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), caso 

não ocorra o pagamento depois de transcorridos 10 dias da data de vencimento em fatura, a sua banda larga poderá ser bloqueada até o efetivo pagamento.

Saiba mais acessando o item Contratos, na área de Atendimento do Portal GVT: www.gvt.com.br.14



SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO

Para acessar a internet Banda Larga da GVT, você deve realizar 
o processo de autenticação que identifica o usuário e autoriza o 
acesso à internet. O processo pode ser realizado pelos Provedores 
de Internet ou pela GVT, com um custo mensal. Caso você opte 
pela GVT, não é necessário contratar um provedor.

Esse serviço não disponibiliza contas de e-mail ou serviços 
adicionais.

Outros provedores
Consulte a lista de provedores homologados na  
área de Atendimento do Portal GVT,  
em www.gvt.com.br.

Nesse caso, o provedor escolhido será  
responsável por fornecer login e senha.

Usuário: turbonet@turbonet Senha: gvt25
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Consulte condições comerciais do serviço de autenticação no momento da adesão aos planos de banda larga.



Com os serviços do programa de segurança Protect, seu computador fica mais protegido contra ameaças, como hackers e roubos de 
senhas, além de permitir um controle de conteúdo e proteção completa contra vírus. 

Antes de contratar o serviço, acesse www.gvt.com.br e consulte os requisitos técnicos necessários para utilizá-lo.

Conheça cada um dos pacotes:

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO

Antivírus: Bloqueie a entrada de vírus que podem danificar o seu computador.

Anti-spyware: Acesse sites de bancos ou faça compra com cartão de crédito pela 
internet sem medo que roubem a sua senha.

Firewall: Evite que pessoas mal-intencionadas roubem as suas informações e arquivos 
pessoais.

Controle de conteúdo: Controle o acesso de seus filhos bloqueando páginas 
inapropriadas e regulando os horários de acesso.

Acesse www.gvt.com.br ou ligue 103 25 e saiba como adquirir os serviços. Caso você já tenha adquirido, acesse o Portal GVT e saiba como baixar e instalar o seu programa. 

* Serviço não comercializado temporariamente. Caso você seja um cliente que já possua este serviço e necessita de suporte, pode entrar em contato pelo 103 25.16

PROTECT INVASÃO PROTECT TOTAL PROTECT COMBO

                            • Antivírus
            • Anti-spyware
            • Firewall

            • Antivírus
            • Anti-spyware
            • Firewall
            • Controle de conteúdo

            • Antivírus
            • Anti-spyware
            • Firewall
            • Controle de conteúdo
            • Backup Online*

BACKUP ONLINE

   • Cópia ilimitada e segura dos seus arquivos
   • Fácil recuperação e download
   • Acesso e compartilhamento de arquivos de qualquer lugar  

                     através da internet

Além dos serviços de proteção, você também pode contar com 
o Backup online, serviço que permite fazer cópias dos arquivos 
do seu computador, evitando perdas e permitindo o acesso a 
eles de qualquer lugar através de um site exclusivo.



S.O.S. COMPUTADOR
Com o S.O.S. Computador, você tem suporte e assistência técnica  
24h por dia, 7 dias por semana, e pode resolver eventuais problemas por  
telefone, chat, acesso remoto ou com a visita de um técnico em sua casa. É muito mais comodidade, qualidade e segurança para você.

Confira as vantagens do S.O.S. Computador

Para saber sobre os serviços prestados nesse produto, acesse a área de Atendimento do Portal GVT, no item Contratos, e consulte 
o contrato S.O.S Computador.

S.O.S. COMPUTADOR BÁSICO COMPLETO

Suporte de configuração de rede com e sem fio

Suporte à instalação de equipamentos de informática

Resolução de problemas de hardware

Suporte à instalação do computador

Instalação de softwares licenciados

Suporte à software de e-mail Outlook

Atendimento telefônico 24 horas, 7 dias por semana

Assistência técnica de informática por telefone e chat, sem limite de uso

Assistência com acesso remoto ao computador

Visita técnica, sem limite de uso --

 Sem limite de uso: você liga 
quantas vezes quiser.

Esse serviço é exclusivo para 
clientes Banda Larga GVT e você 
pode aproveitar todos os benefícios 
imediatamente após a contratação.
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DICAS E SOLUÇÕES GVT

Confira alguns cuidados para garantir o perfeito funcionamento dos seus serviços.
Problemas com a internet? A GVT selecionou algumas dicas que vão ajudar você a resolver, de forma simples e fácil, algum possível 
problema na sua conexão.

PROBLEMA O QUE FAZER

Conexão lenta 
ou instável

Desligue o modem e o computador e aguarde alguns instantes. Ligue os equipamentos novamente e teste a navegação.
O fechamento de alguns programas também pode ajudar, pois eles influenciam a velocidade da internet. Caso, por exemplo,
de programas de torrent, gerenciadores de download e antivírus.

Conecte seu computador diretamente no modem e teste a navegação.

Verifique se, quando a conexão cai, alguma luz do seu modem fica vermelha. Isso pode significar que o modem está 
reiniciando ou que está com algum problema.

Se a internet cai quando você usa o telefone, instale um microfiltro na sua linha telefônica. Você encontra este aparelho em 
lojas especializadas em telefonia.

Exclua o histórico de navegação. Clique em Iniciar> Configurações> Painel de Controle. Depois clique em Opções da 
Internet> Excluir Histórico.
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PROBLEMA O QUE FAZER

Não estou  
conseguindo navegar

Verifique se o modem está corretamente conectado na tomada e se as luzes do display estão acesas. Desligue o modem e os 
equipamentos ligados à rede e aguarde 5 minutos. Ligue os equipamentos novamente e teste a navegação.

Desconecte todos os equipamentos que estiverem ligados à rede, conecte seu computador diretamente no modem e teste a navegação.

Se estiver aparecendo no computador a mensagem Conexão nula ou limitada, o problema pode estar no cabo de rede ou com mau 
contato. Retire o cabo do modem e do computador e conecte novamente. Caso não solucione o problema, faça o teste com outro  
cabo de rede.

PROBLEMA O QUE FAZER

Não consigo acessar  
sites específicos

Exclua o histórico de navegação. Clique em Iniciar> Configurações> Painel de Controle. Depois clique em Opções da Internet> Excluir 
Histórico. Outra dica é usar um navegador diferente para acessar o site.

Verifique a configuração Proxy do seu computador. Como fazer: clique em Iniciar> Configurações> Painel de Controle> Opções da 
Internet. Na aba Conexões, clique no botão Configurações da LAN. Se a caixa Usar um Servidor Proxy estiver marcada, desmarque-a  
e clique em OK.

Tente acessar o site utilizando outro navegador.

DICAS E SOLUÇÕES GVT

Se após concluir as verificações acima o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento 
ao Cliente GVT pelo telefone 103 25 ou 142 para deficientes auditivos e de fala.

Central de Atendimento ao Cliente GVT

19



ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Tecnologia utilizada para conexão à internet através da linha telefônica e um modem convencional.

ANTI-SPYWARE Utilizado para detectar e remover programas maliciosos.

ÁREA LOCAL Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela Anatel.

BACKUP ONLINE Efetua e armazena uma cópia de segurança dos principais arquivos do computador.

CELULAR A 
COBRAR Ligações recebidas de telefones celulares independentemente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

CSP (Código de Seleção de Prestadora) Código da Operadora necessário para realizar chamadas de Longa Distância, composto por 2 números.

DDD / DDI (Discagem Direta a Distância / Discagem Direta Internacional) Códigos da cidade e do país utilizados para realizar e receber chamadas interurbanas e internacionais.

DDI MÓVEL Ligações internacionais para telefones móveis.

DOWNLOAD Ato de baixar arquivos da internet para um computador, tablet, smartphone, entre outros dispositivos, com acesso à internet.

FIREWALL Sistema que impede acessos e bloqueia comunicações de/para uma fonte suspeita.

FTTH (Fiber to the Home) Tecnologia utilizada para conexão à internet em ultravelocidade através de fibra óptica até a residência do cliente.

IP FIXO Endereço utilizado para acesso à internet, que não é alterado entre as navegações.

LAN Rede Local.

LDN (Longa Distância Nacional) Denominação de chamadas interurbanas.

LOCAL Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local.

GLOSSÁRIO
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LOCAL A 
COBRAR

Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da 
mesma área local, a cobrar.

LOCAL GVT Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.

LOCAL GVT A 
COBRAR

Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local, a 
cobrar.

MBPS (Mbps, Mbit/s, Megabit por segundo) Unidade de medida utilizada 
para medir a velocidade de acesso à internet.

MEGA (M) Unidade de medida que indica a multiplicação por um milhão.

NOTEBOOK Computador portátil.

PAS (Plano Alternativo de Serviço do STFC) Plano de voz registrado na 
Anatel.

PBS
(Plano Básico de Serviço do STFC) Plano de voz obrigatório 
registrado na Anatel nas modalidades Local, Longa Distância 
Nacional e Longa Distância Internacional.

PLAYLISTS Lista de músicas que serão tocadas em um player de computador 
ou outras plataformas.

POS (pós-pago) Sigla utilizada para denominação do número do PAS 
junto à Anatel.

PUC
(Prestação, Utilidade e Comodidade) Serviço prestado sobre a rede 
das prestadoras do STFC que possibilita adequar, ampliar, melhorar 
ou restringir o uso dos serviços de voz do STFC.

SERVIÇOS 
EVENTUAIS

Referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de 
instalação, parcelamento de faturas, e etc.

SERVIÇOS 
MENSAIS

Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e 
serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e 
outros.

SMS (Short Message Service) Serviço de envio de mensagens de texto 
em telefones celulares.

SPAM Mensagem eletrônica enviada em massa.

STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Regulamento das condições 
para prestação do serviço telefônico fixo.

TABLET Computador pessoal móvel e portátil, sem teclado, que pode ser 
manipulado com os dedos ou com caneta especial.

UPLOAD Ato de enviar arquivos para a internet de um computador, tablet, 
smartphone, entre outros dispositivos com acesso à internet.

VAS
Refere-se ao termo Value Added Service, utilizado para designar 
serviços com características e funcionalidades melhores que a 
oferecida por serviços básicos.

VC1 Ligações para telefones celulares na mesma área local (mesmo 
código DDD).

VC2
Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando 
o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo 
diferente.

VC3 Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando 
o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.

VDSL
(Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) Tecnologia utilizada para 
conexão à internet em ultravelocidade através da linha telefônica e 
um Power Box (modem).

WI-FI

Abreviação de “Wireless Fidelity”, que significa fidelidade sem fio, 
em português. Wi-Fi ou Wireless é uma tecnologia de comunicação 
que não utiliza de cabos e é geralmente transmitida através de 
frequências de rádio, infravermelhos, etc. e possibilita o uso da 
internet.

GLOSSÁRIO
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