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Cerca de 10 mil usuários de telefonia no País já registraram seu pedido formal para aderir á 
portabilidade numérica, informou Luiz Antônio Vale Moura, coordenador geral do Grupo de 
Implementação da Portabilidade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), nesta 
quarta-feira (17/09).  

“Até a última quinta-feira, dia 11/09, a ABR Telecom, entidade que administra todo o processo 
de solicitações dos usuários, havia registrado mais de 10 mil pedidos em todo o País. Nos 
primeiros 11 dias de vigência, 5.927 usuários de telefones móveis e 3.417 clientes do serviço 
fixo demandaram transferência de operadora”, afirmou ele, que participou do comitê de 
Tecnologia da Informação & Comunicações da Amcham-Recife.  

A portabilidade numérica entrou em vigor no último dia 1° de setembro em oito códigos de 
área de sete Estados – São Paulo (códigos 14 e 17), Espírito Santo (27), Minas Gerais (37), 
Paraná (43), Goiás (62), Mato Grosso do Sul (67) e Piauí (86), totalizando 17,5 milhões de 
assinantes. O maior número de pedidos veio de Goiás, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. 

De acordo com o executivo da Anatel, o volume de solicitações está dentro das expectativas e 
até agora não foram detectados problemas técnicos, nem na transferência nem no 
encaminhamento de chamadas. "Neste primeiro momento, a portabilidade foi implantada em 
áreas de menor concentração demográfica, mas o sistema está preparado e planejado para 
crescer", garantiu. A novidade chega a mais 30 DDDs até o final de 2008. Em Pernambuco 
(códigos 81 e 87), passa a vigorar a partir de fevereiro de 2009. 

Moura lembra que o pedido de portabilidade deve ser feito à operadora para a qual se deseja 
migrar. No primeiro ano, o prazo para transferência é de cinco dias úteis, caindo depois para 
três dias. A Yankee Group, empresa de estudos de mercado, aponta que 46% dos usuários de 
telefonia fixa estão dispostos a trocar de operadora desde que possam manter o número.  
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