
Operadoras se movem contra portabilidade numérica  

A partir de 1° de setembro, entra em vigor em algumas regiões do País a portabilidade 
numérica – que permite ao usuário de telefonia fixa ou móvel trocar de operadora sem mudar 
de número. Sete operadoras solicitaram à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que 
adie o início da implementação para 3 de janeiro de 2009. São elas: Brasil Telecom, CTBC, Oi, 
Sercomtel, Telefônica, TIM e Vivo. A justificativa para o pedido é que, segundo elas, ainda não 
foram concluídos os testes para o funcionamento do novo serviço. 

Os testes tiveram início em 15 de julho, após árduo trabalho da equipe da Anatel responsável 
pela implantação da portabilidade - como conta em entrevista à B2B Magazine, Luiz Antonio 
Vale Moura, coordenador do grupo. Ele disse que a maior dificuldade foi fazer as concorrentes 
deixarem as divergências de lado e se unirem para trabalhar juntas. A reportagem, publicada 
na edição de agosto (número 89), mostra como a mudança vai mexer no mercado de telefonia 
do País. 

A Oi, que tem uma campanha pelo desbloqueio dos aparelhos de celular, diz que a medida vai 
dar mais poder aos consumidores, que terão os direitos fortalecidos. Mas que não deseja que o 
serviço seja disponibilizado com o risco de ocorrência de falhas. Pelo mesmo motivo, a TIM fez 
a solicitação, pois quer evitar que “as operadoras sejam alvo de reclamações sobre a qualidade 
de seu serviço.” 

Já as operadoras Claro, Embratel, GVT e Intelig – que poderão se beneficiar diretamente da 
mudança – apóiam a manutenção da data para o início da portabilidade, que atingirá cidades 
do Mato Grosso do Sul (cidades com prefixo 67), São Paulo (14 e 17), Espírito Santo (27), 
Minas Gerais (37), Paraná (43), Goiás (62) e Piauí (86). 
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