
LIVRES PARA PORTAR
TELECOMUNICAÇÕES As novas regras vão permitir a milhões
de clientes trocar de operadora sem perder o número do telefone

POR ANDRÉ SIQUEIRA

O
verbo "portar" está na fila dos
neologismos da língua portu-
guesa, com a promessa de fa-
zer parte da vida de quase
10% dos usuários de telefo-

nia do País. A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) prevê que mais
de 11 milhões de brasileiros decidirão
trocar de operadora de telefonia ao ter
acesso às regras de portabilidade, que
permitem ao cliente optar por outro
prestador de serviço sem perder o an-
tigo número de telefone. Ou seja, to-
dos eles terão as linhas "portadas". A
possibilidade começou a ser oferecida
em 1° de setembro. Aos poucos, de
acordo com o código DDD da região.
Os clientes das capitais mais populo-
sas, como Rio e São Paulo, só terão o
direito de migrar entre fevereiro e
março de 2009 (quadro na pág. 52).

Uma tese de doutorado da Fundação
Getulio Vargas (FGV) de São Paulo
mostra que, ao menos na área da co-
municação móvel, pode ser ainda
maior o contingen-
te de usuários insa-
tisfeitos, dispostos a
procurar os serviços
de outras empresas,
caso o processo de
mudança se torne
menos burocrático
e não exija abrir
mão do número an-
terior. O autor do
trabalho, intitula-
do Linha Ocupada,
Cliente Livre! - Um
Estudo sobre Con-
tact Centers e Fide-
lidade dos Clientes
de Operadoras de
Telefonia Celular, é
o consultor de mar-
keting Selirn Rabia,
que entrevistou 250

assinantes de linhas pré e pós-pagas de
São Paulo e constatou que 65% deles
trocariam de prestadora, caso pudes-
sem manter o número do telefone. Se o
resultado fosse projetado para os 18,4
milhões de celulares ativos na área de
DDD 11, seria possível esperar que só
na região metropolitana da capital pau-
lista o número de trocas beire os 12 mi-
lhões, superando as expectativas da
Anatel para todo o País.

Entre os entrevistados, quase 90% dis-
seram ter pensado em trocar de ope-
radora graças a deficiências no atendi-
mento ao cliente. Se não o fizeram, foi
por acreditar que a mudança traria
ainda mais dor de cabeça. "A preguiça
é uma grande aliada das empresas",
avalia Rabia. O trabalho exigido para
migrar para outra companhia é a prin-
cipal explicação para a fidelidade dos
clientes, seguida de perto pelo risco de
ter prejuízos com a troca, e também
pela percepção de que todos os presta-
dores de serviço são igualmente ruins.

O medo de perder o número do ce-

lular e continuar insatisfeita em outra
operadora é o que leva a professora Sil-
mara Cristina Fonseca, de 31 anos, a
manter-se com a atual prestadora do
serviço. "Troquei de empresa uma vez,
porque uma concorrente me ofereceu
um plano muito mais barato. Logo de-
pois notei que havia problemas de co-
bertura e eu não poderia fazer ligações
de locais onde estava habituada. Só
que aí era tarde demais", conta. Ela re-
corda duas ocasiões em que teve o apa-
relho roubado e, diante da burocracia
para se manter com o mesmo núme-
ro, achou melhor abrir mão das linhas.
"Como as agendas eram perdidas jun-
to com os telefones, eu era obrigada a
esperar que meus contatos me ligas-
sem para passar o número novo. Foi
horrível", diz. Diante das experiências
traumáticas, ela se tornou avessa às
mudanças, a ponto de se dizer presa a
uma só empresa.

Os primeiros passos da portabilida-
de serão fundamentais para vencer o
ceticismo de parte dos usuários com
relação à possibilidade de ganhar com

a troca de operado-
ra, segundo avalia o
analista de teleco-
municações da con-
sultoria IDC, Viní-
cius Caetano. "É pre-
ciso mostrar à popu-
lação que o serviço
está disponível e fun-
ciona. Não há des-
culpas para justifi-
car problemas ini-
ciais, porque as ope-
radoras estrangeiras
fazem isso há mui-
tos anos em outros
países", defende o
especialista.

O tempo de espe-
ra entre o pedido e
efetivação da troca
de empresa é dire-



A Oi desafia
as concorrentes
a desbloquear
aparelhos, de
olho na clientela
de São Paulo

tamente responsável pelo grau de pro-
cura pela portabilidade, segundo um
estudo realizado pela
IDC em países do Les-
te Europeu. "De qual-
quer maneira, a taxa de
clientes que mudam de
prestador de serviços
dificilmente passa de
10% do total. Há um
boom quando o serviço
é lançado, mas depois o
índice de migração vol-
ta aos níveis anterio-
res", diz Caetano. Um

fonia mais atraentes. "Garantir o direito
de escolha é algo sempre positivo para

o usuário, que não deve
cruzar os braços, caso
seja mal atendido", afir-
ma a advogada do Insti-
tuto de Defesa do Con-
sumidor (Idec), Esteia
Guerrini. As regras exi-
gem que o pedido de
portabilidade seja cum-
prido em até cinco dias,
ao custo máximo de 4
reais. Para a advogada, a
possibilidade de perder

assinantes com a portabilidade, somada
às exigências das novas regras dos caí!

centers, a ser implantadas até dezembro,
devem contribuir para que as operado-
ras de telefonia melhorem os sistemas.
Entre outras iniciativas, a lei limita o
tempo de espera e exige a ampliação e
qualificação do quadro de funcionários.

Se, com todas as mudanças previstas
nas regras do setor, o cliente ainda ti-
ver dificuldade para solicitar a porta-
bilidade, ou perceber atraso no cum-
primento da solicitação, é possível en-
caminhar as reclamações a uma das
duas operadoras ou à Associação Bra-
sileira de Recursos em Telecomunica-
ções (ABRT), entidade encarregada
de centralizar os cadastros dos clien-
tes de telefonia. "Quem se sentir lesa-
do, material ou moralmente, porque
ficou com o telefone indisponível,
pode recorrer à Justiça contra as em-
presas", recomenda.

Nos sete primeiros dias de vigên-
cia da portabilidade numérica, foram
registradas 5,8 mil solicitações de
troca de operadora, fixa e móvel, nas
regiões de sete estados em que o ser-
viço foi disponibilizado. Até aquela
data, apenas 548 pedidos haviam sido
atendidos. Além do prazo para a efeti-
vação, a ABRT apontou problemas nas
bases de dados oferecidas pelas ope-

radoras e na documentação exigi-
da dos clientes. "Como estamos

no início do processo, é difí-
cil ter 100% de eficiência,

por isso optamos por
um escalonamento, a

partir de localidades de
menor porte", diz o
presidente da ABRT,
José Moreira. "Esta-
mos fazendo ajus-
tes, portanto, acre-
dito que na próxi-
ma etapa de ofer-
ta de portabilida-
de, em novem-
bro, as dificulda-
des terão sido
eliminadas."

Algumas ope-
radoras chega-

TRAUMA. Depois de

perder três números,

a professora Silmara

desistiu de escolher

o melhor serviço

décimo do total de linhas telefônicas,
no caso brasileiro, representa um nú-
mero na casa de 17 milhões de clientes.

Para o analista de telecomunicações



ram a solicitar à Anatel o adiamento
dos prazos para a portabilidade, mas a
agência negou o pedido. "Como a data
foi mantida, redobramos os esforços
para que a oferta do serviço fosse pos-
sível", afirma Moreira. Ele evita estimar
a quantidade de clientes
que deverá solicitar a tro-
ca de operadora. "Não fi-
zemos estudos mercadoló-
gicos, mas estamos prepa-
rados para aumentar rapi-
damente a capacidade de
atendimento."

As empresas de telefo-
nia também evitam dar
números quando se trata
de prever as prováveis
perdas e ganhos com a
troca de clientes. Mas é
possível observar movi-
mentos no mercado es-
trategicamente desenha-
dos para pegar carona na
portabilidade. Um exem-
plo é o da entrada da ope-
radora móvel Oi no mer-
cado paulista, prevista
para o início de outubro.
"Nos preparamos há dois
anos para a portabilidade,
com investimentos de
400 milhões de reais. Ve-
mos o processo como
uma oportunidade, mes-
mo dentro de nossa área
de cobertura original", afirma o dire-
tor de mercado da operadora em São
Paulo, Roderlei Generali.

A guerra da Oi para invadir o mercado
paulista começou antes da portabili-
dade e até mesmo da oferta do servi-
ço, com uma campanha pelo desblo-
queio de celulares. Como os aparelhos
são vendidos a preços subsidiados pe-
las operadoras, eles são bloqueados, de
modo a evitar a utilização nos sistemas
das concorrentes. A estratégia da Oi
consiste em desbloquear os telefones,
para permitir que eles recebam o chip
de outras empresas. Vale lembrar que
o cliente continua preso às obrigações
assumidas no contrato inicial de com-
pra. "Exigir que o cliente use uma só
operadora eqüivale a vender uma TV
e exigir que o espectador assista a ape-
nas a um canal", compara Generali.

As primeiras ações da Oi provoca-

ram reações da concorrência. A Claro
entrou na Justiça para tentar impedir
o funcionamento de um site na inter-
net e de vinte quiosques e vinte veícu-
los custeados pela Oi para oferecer o
desbloqueio gratuito de aparelhos em

Cupo. De acordo com os dados da em-
presa, faltam linhas fixas em um terço
dos 45 milhões de domicílios do País. O
motivo seria o preço da assinatura e a
dificuldade de instalação dos telefones.
"Temos um produto que é simples e tem

um custo mais baixo", afir-
ma. O novo serviço da TIM
será oferecido, inicialmen-
te, em 300 municípios,
onde se concentra quase
90% da população, segun-
do a empresa.

São Paulo. Mas o pedido foi negado na
23a Vara Cível da capital. "Falar em
portabilidade e vender telefones blo-
queados é algo sem sentido", provoca
o diretor da Oi. Procurada por Carta-
Capiral, a Claro não quis se manifes-
tar.

A operadora TIM lançou na quarta-
feira 10 um serviço de telefonia fixa,
também de olho na portabilidade numé-
rica. "Numa empresa de telecomunica-
ções, as coisas não acon-
tecem ao acaso. Adqui-
rimos a licença para o
serviço fixo porque ob-
servamos as mudanças
ocorridas em outros paí-
ses e percebemos que te-
mos a oportunidade de
conquistar mais assi-
nantes no Brasil", conta
o diretor da operadora
em São Paulo, Carlos

Mais de 5 mil
municípios
possuem apenas
uma prestadora
de serviços
de telefonia

O próximo desafio das auto-
ridades do setor será am-
pliar, geograficamente, a
oferta de uma gama mais
ampla de serviços de teleco-
municações. A possibilida-
de de trocar de operadora,
por enquanto, será privilé-
gio dos moradores de 383
municípios do País. Nas de-
mais 5.181 cidades, apenas
uma concessionária ofere-
ce o serviço, de acordo com
dados da Anatel. Segundo
um conselheiro da agência,
a portabilidade é importan-
te, sobretudo porque aten-
derá à grande maioria da
população, mas não pode
tirar da pauta a necessida-
de de levar os serviços
para quem vive mais dis-

tante dos grandes centros urbanos.
Novas tecnologias, como a telefonia

móvel de terceira geração, chamada de
3G, recebem investimentos volumosos
das operadoras e prometem trazer pa-
ra o celular serviços como o acesso à
internet e a TV digital. Tão importan-
te quanto trazer a convergência e a
evolução tecnológica para dentro do
País é fazer com que esses avanços se
espalhem e se tornem acessíveis, em

pouco tempo, à maio-
ria dos usuários dos ser-
viços. Em outras pala-
vras, o brasileiro quer
"portar" (ou melhor,
portar) a linha telefô-
nica, mas logo vai sen-
tir também a necessi-
dade de assistir, nave-
gar, jogar e aplicar ou-
tros tantos verbos ao
aparelho de telefone. •



O software livre ainda assusta
A grande maioria (73%) não adota o programa, por problemas
de compatibilidade, necessidade de treinamento e segurança

Apenas 23% das empresas pesquisadas
utilizam softwares livres. Para 52% dos
executivos, o desempenho é igual ao dos
programas convencionais, enquanto 26%
disseram ser inferior.

Os pontos positivos mais citados foram

a redução de custos (56%) e a autonomia
tecnológica (11%).

Problemas com a compatibilidade (48%),
necessidade de treinamento dos usuários
(25%) e segurança (22%) foram os aspectos
negativos mais lembrados.
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