Início da portabilidade marca 1.028 pedidos
A portabilidade numérica foi implantada no Brasil nesta segunda-feira (1º) permitindo que
mais de 17 milhões de usuários de telefonia fixa e móvel que vivem nas regiões com DDD 14
(SP), 17 (SP), 27(ES), 37(MG), 43 (PR), 62 (GO), 86 (PI) e 67 (MS) já possam mudar de
operadora de serviços de telecomunicações e manter o mesmo número de telefone.
O primeiro dia de vigência superou a marca de mil solicitações de migração entre operadoras
de serviços de telecomunicações às 18h30, quando 1.028 pedidos foram registrados. Os dados
foram divulgados pela ABR Telecom, entidade administradora da portabilidade numérica no
Brasil.
O sistema implantado às 0h00 do dia 1º de setembro recebeu o primeiro pedido de migração
originário do estado do Espírito Santo (DDD 27). De acordo com o presidente executivo da
ABR, José Moreira, o primeiro dia transcorreu dentro da normalidade, com ajustes naturais
para um processo dessa magnitude.
O estado que respondeu pelo maior volume de solicitações foi Goiás (DDD 62), com 357
pedidos realizados, seguido pelo Mato Grosso do Sul (DDD 67), com 171 solicitações. Em
terceiro lugar, em volume de pedidos, vem o Paraná (DDD 43), com 161 solicitações, seguido
pelo Espírito Santo (DDD 27) com 105.
São Paulo aparece na quarta posição com 86 pedidos de portabilidade para o prefixo 17 e 85
para o 14. Em Minas Gerais foram registrados 40 solicitações de migração no DDD 37 e no
Piauí, 23 usuários do DDD 86 pediram mudança de operadora nesta segunda-feira. As demais
regiões vão receber o sistema gradativamente e, até março de 2009.
De acordo com nota divulgada ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
foram registradas 864 solicitações de troca de prestadora com manutenção do número de
telefone, até as 17h30.
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