
Um furacão chamado
portabilidade
Teles resistem para oferecer o serviço, que poderá derrubar preços na telefonia fixa
e melhorara qualidade na móvel. Mas o benefício é para poucos clientes.
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Depois de vários anos sendo
postergada pela Anatel, a
portabilidade numérica finalmente se

tornará realidade no mercado brasileiro:
deverá estar disponível em todo território
nacional em meados de 2008. Isto se não
houver mais adiamentos, pois a consulta
pública que deveria encerrar-se em 23 de
outubro foi adiada para 6 de novembro pela
Anatel, a pedido da Acel (entidade que
representa as operadoras celulares) e Claro.
A expectativa de especialistas é de que a
facilidade aqueça o segmento de telefonia
fixa, reduzindo os preços e fazendo a planta
em serviço voltar a crescer depois de muito
tempo estagnada. Na telefonia celular,
espera-se uma melhoria na qualidade do
serviço e no atendimento aos clientes.

Embora prevista como um direito do
usuário, na resolução n° 85 da Anatel,
desde 1998, a portabilidade numérica ainda
provoca protestos e divide o mercado. A
consulta pública sobre seu regulamento,
que se encerra no final de outubro, mexeu
com os nervos dos executivos do setor. De
um lado, autorizatárias e consumidores
receberam com festa o projeto que por
tanto tempo esperaram. De outro,
concessionárias de STFC e operadoras
celulares pressionam a agência pedindo
mais prazo. As razões
alegadas para tanto
nervosismo são o custo do
projeto e o impacto que a
medida pode ter na
competição. A maioria das
empresas não quis
conceder entrevista sobre o
tema. A tarefa foi repassada
a entidades incumbidas em
defender os interesses das
empresas, como Abrafix (concessionárias
de telefonia fixa), Acel (operadoras
celulares) e TelComp (autorizatárias).

Para viabilizar a portabilidade, são
necessários ajustes nos sistemas das
operadoras, como encaminhamento de

chamadas e sistemas de faturamento.
Ninguém fala sobre o montante a ser
investido no caso brasileiro, mas a
experiência em outros países leva a crer que
serão necessárias algumas centenas de
milhões de reais.

Nos EUA, o custo foi de
aproximadamente US$ 6 por assinante, mas
lá a portabilidade é permitida entre serviços
distintos: ou seja, é possível levar um
número de telefone fixo para uma operadora

celular e vice-versa.
Nada garante que no
Brasil o custo por
usuário será o mesmo,
pois é preciso levar em
conta as características
de cada mercado e o
quão atualizadas estão
as redes das
operadoras. Vale
lembrar, por exemplo,

que algumas operadoras celulares brasileiras
adiantaram parte desses ajustes, de forma a
garantir a portabilidade dos antigos usuários
TDMA para GSM. A medida foi uma
autoproteção, pois como houve migração
tecnológica na rede, o objetivo era criar

condições para manter o cliente na base, e
oferecer o mesmo número era um bom
atrativo. Agora, considerando uma hipótese
de o preço por assinante aqui também por
US$ 6, os investimentos alcançariam cerca
de US$ 800 milhões ao todo.

Na telefonia celular brasileira, ao contrário
do que aconteceu em países como Hong
Kong, especialistas acreditam que a
portabilidade numérica dificilmente propiciará
uma queda de preços das tarifas, pois a
competição no setor já é acirrada e as
operadoras registram atualmente margens
Ebitda baixas, que oscilam entre 10% e
15%. Nos últimos anos, promoções ousadas
e alto subsídio de aparelhos equilibraram o
market share entre as operadoras móveis,
mas reduziram os lucros.

"Se houver guerra de preços na telefonia
móvel por causa da portabilidade, haverá
quebradeira. Não há margem para isso",
reclama Ércio Zilli, presidente da Acel.
Porém, especialistas acreditam que em vez
de queda de tarifas, a portabilidade deve
proporcionar uma melhoria na qualidade dos
serviços de telefonia celular. "O usuário nem
sempre troca de empresa por causa de
preço, mas porque foi mal-atendido. Mais do
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que guerra de preços, haverá uma guerra de
qualidade no atendimento ao cliente", aposta
o presidente do 3G Américas, Erasmo Rojas.

Telefonia fixa
Na telefonia fixa os efeitos serão outros.

Há espaço, sim, para redução de preços,
acredita o gerente jurídico e regulatório da
Intelig, Benedito Barbosa. Alguns
especialistas prevêem, por exemplo, ser
possível que a portabilidade faça surgir no
STFC (serviço de telefonia fixa comutada)
planos de tarifa fixa para ligações locais e até
interurbanas ilimitadas, como já acontece em
países desenvolvidos.

Mas nem toda a sociedade se
beneficiará com isso. Hoje, apenas 400
municípios brasileiros têm mais de uma
operadora de telefonia fixa em serviço. Essas
cidades concentram cerca de 60% da
população do País, O restante, distribuído
por mais de 5 mil municípios, só tem uma
opção de prestadora e dificilmente passará a
ter outra com a portabilidade. São
localidades com população de baixo poder
aquisitivo, que não interessam às novas
entrantes. Portanto, não há para onde portar
o número.

Nas localidades mais abastadas a
competição aumentará. As autorizatárias vão
mirar especialmente no lucrativo mercado
corporativo e de domicílios de classe alta,
que hoje evitam mudar de prestadora
porque não querem perder o número
telefônico. José Fernandes Pauletti,
presidente da Abrafix, critica o fato de a
portabilidade beneficiar, pelo menos
inicialmente, a população de renda mais alta.

Nos primeiros seis meses de
portabilidade o maior impacto será sentido
no mercado de médias e grandes empresas,
prevê Luis Cuza, presidente da Telcomp
(Associação Brasileira das Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações
Competitivas). Depois, será a vez de
pequenas empresas, com até dez linhas
fixas, e clientes residenciais com alto
consumo. Cuza acredita que a portabilidade
ajudará a aquecer o mercado de telefonia
fixa e elevará o número de linhas em serviço.
"Acredito que com a portabilidade
passaremos dos 40 milhões de linhas em
serviço para 45 milhões em dois anos",
projeta Cuza.

O advento da portabilidade deve trazer à
tona novamente a discussão a respeito da
desagregação de redes, ou unbundling. A
regulamentação feita até agora pela Anatel
sobre o tema ficou aquém das expectativas
das espelho e não conseguiu promover a
competição na telefonia fixa. Com a
portabilidade numérica e o conseqüente
aumento no número de consumidores

Benedito Barbosa,
da Intelig

dispostos a trocar de
prestadora, é esperado que as
novas entrantes desejem alugar
a rede das concessionárias a
preços justos para atender às
solicitações em regiões onde
ainda não têm infra-estrutura.

Regulamentação
O sucesso da portabilidade não pode

depender apenas da boa vontade das
empresas. Para dar certo, demanda uma
regulamentação clara e bem planejada,
Não basta que seja um direito do usuário,
é preciso que o processo de troca de
operadoras seja simples e rápido. Caso
contrário corre-se o risco de repetir o erro

de outros países onde o
serviço não vingou, como a
França. Lá, a burocracia para
se portar um número é tão
grande que o processo
demora cerca de 60 dias.

Nesse aspecto, o
regulamento elaborado pela
Anatel tem pontos positivos.
Em primeiro lugar, estabelece
que o usuário só precise entrar
em contato com a nova
operadora, Além disto,
determina prazos para que o

processo seja concluído. A troca de
prestadora deve acontecer em no máximo
cinco dias úteis, durante os primeiros 12
meses de implantação da portabilidade. O
período entre a desconexão da operadora
antiga e conexão com a nova deve ser de
no máximo duas horas.

Outro ponto definido no regulamento é
deixar sob responsabilidade da operadora
receptora a cobrança pela facilidade de
portar o número. Como é do interesse dela



ganhar um novo cliente, pode ser até que
ofereça de graça o serviço. Os preços,
segundo o regulamento, devem ser "justos
razoáveis". Os valores máximos serão
homologados pela Anatel.

O que talvez atrapalhe é a etapa de
validação dos dados do cliente. Quando
realizar sua solicitação, o consumidor
precisará informar à nova operadora, entre

outras coisas, seu nome e endereço. Se
esses dados não conferirem aos que estão
registrados na operadora atual, a
portabilidade será recusada. O problema
pode aparecer quando o cadastro na
operadora original estiver incompleto,
desatualizado ou com abreviações.

Esse foi um dos principais obstáculos
na Grécia, por exemplo, onde os CRMs

das operadoras continham muitos
erros cadastrais. A combinação de
cadastros malfeitos e rigor na validação
de dados pode ser perigosa para o
sucesso da portabilidade.

Um aspecto polêmico e que une
praticamente todas as operadoras contra o
regulamento é a obrigatoriedade de se
aceitar um cliente portado mesmo que ele
esteja inadimplente. Para muitos, a opção da
Anatel abre uma brecha para fraudadores.
Na Arábia Saudita, o assunto gerou um forte
debate no setor de telecomunicações, até
que o órgão regulador acatou a pressão das
empresas e determinou que somente usuá-
rios adimplentes tivessem direito à portabili-
dade. No Brasil, dificilmente a agência
cederá. A resposta da Anatel ao problema é
simples: a operadora pode se recusar a
oferecer um plano pós-pago para o
consumidor devedor, mas não um pré-pago.

Independentemente do que for alterado
no regulamento, especialistas aconselham
às operadoras a encarar a portabilidade não
como uma obrigação, mas uma
oportunidade de negócios. "Sairão vitoriosas
as empresas que tiverem um enfoque
comercial, não técnico, sobre a portabilida-
de", recomenda Laura Sell, gerente de
produtos da Syniverse. Ela sugere que as
operadoras não dificultem a saída dos
clientes, porque se eles não gostarem da
nova prestadora poderão querer voltar. i

26

Text Box
Fonte: Teletime, ano 9, n. 93, p. 24-26, out. 2006.




