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Devagar, quase parando
Portabilidade ainda gera pouco interesse no Pais, mas operadoras esperam
movimento maior quando o serviço chegar às grandes capitais

A
s vésperas de ser implanta-
da nas maiores cidades do
País, como Rio de Janeiro e
São Paulo, a portabilidade
numérica ainda não mos-

trou a que veio. Apenas 0,25% dos assi-
nantes do serviço fixo e móvel que têm
a portabilidade nas suas cidades solici-
taram a facilidade, que permite a troca
de operadora sem ter que trocar de
número de telefone. O cálculo foi feito
considerando as migrações realizadas
até o dia 22 de janeiro em 51 DDDs,
cujas implantações aconteceram até o
dia 18 do mesmo mês.

A ABR Telecom, entidade administra-
dora da portabilidade, e também as
empresas envolvidas explicam que, à
medida em que a portabilidade for ativa-
da nos DDDs com maior número de
assinantes, o índice de interessados deve
subir. Até porque a efetiva competição na
telefonia fixa só existe em algumas cida-
des grandes. José Moreira, presidente da
ABR Telecom, explica que o planejamen-
to do serviço contemplava a ativação dos
centros de maior densidade na fase final,
justamente para que as empresas não
fossem pegas de surpresa com um gran-
de número de solicitações. O lote do DDD
21, da cidade do Rio de Janeiro, entra
dia 9 de fevereiro e o de São Paulo (DDD
11) faz parte do último lote de implanta-
ções - 2 de março.

Do fato o número médio de solicita-
ções vem aumentando conforme as cida-
des maiores vão sendo ativadas. A média
diária de pedidos de portabilidade, con-
siderando-se os mais de quatro mesos de
serviço, é de 1,819 mil. Ma comparação
com a média registradapela ABR Telecom
no primeiro dia do serviço no Brasil,
houve um acréscimo de 47 %. No primei-
ro dia de portabilidade no Brasil, a ABR
Telecom recebeu 1,238 mil solicitações
de transferências nos oito DDDs que
inauguraram o serviço.

No entanto, é bastante provável que o
índice de interessados permaneça pare-
cido com o que é hoje. É verdade que o
número de pedidos é grande nas cidades

(incluindo todos os serviços de telefonia
fixa do grupo, como Net Fone, Livre e
etc) e GVT. Somando as duas compa-
nhias, apenas 15%, ou 6,7 mil linhas
fixas das 44,7 mil portadas até o dia 8 de
janeiro migraram para outras empresas
diferentes de GVT o Embratel.

Além do óbvio beneficio para o seg-
mento residencial, a Embratel aposta na
portabilidade numérica como um impor-
tante aliado para o crescimento da sua
oferta para pequenas e médias empre-
sas. Maurício Vergani, diretor executivo
da operadora, explica que o Embratel
PME é um "produto de substituição", já
que apenas as novas empresas teorica-
mente não teriam um serviço de telefo-
nia. O executivo afirma que o número
telefônico é muito importante para o
pequono empresário, porque normal-
mente ele tem aquele número há vários
anos. "Os empresários vão fazendo histó-
ria ao longo do tempo com aquele núme-
ro. A grande barreira de troca c o conhe-
cimento do número. Com a portabilida-
de, não existe mais essa barreira", anali-
sa. A expectativa da Embratel é grande
para a chegada da portabilidade nas
cidados com maior número de assinan-
tes. Isso porque quase a totalidade dos

novos clientes nas cidades
, onde a facilidade já está dispo-
nível são números portados
dos concorrentes. A Embratel
faz campanha, local da porta-
bilidade, incentivando os
clientes a deixarem as conces-
sionárias locais. Em entrevista
a TELETIME, o diretor execu-
tivo do negócios residências
da tele, Guilherme Zattar,
disse que, no caso do Livre,
para cada cliente perdido
outros nove são ganhos com a
portabilidade. Zattar ainda
mencionou que a portabilida-
de é vista como uma aliada

para atingir a meta de 2009 para o Livre:
chegar a 3 milhões de clientes. Hoje o
serviço tem 1,8 milhão.

Ricardo Sanfelice, diretor de marke-

maiores, porém o número de assinantes
aumenta em uma proporção muito
maior. TELETIME calculou o percentual
do interessados na facilidade consideran-
do os dois meses iniciais de implantação
na primeira etapa do processo, que con-
templou oitos códigos nacionais. Esse
índice foi de 0,3%, um pouco maior, por-
tanto, que os 0,25% do interessados até o
dia 22 de janeiro. Júlio Pushel, analista
sênior do Yankee Group diz acreditar
que o índice de interessados continue
baixo com a entrada das gran-
des cidades, justamente por
esse fator. "Nas primeiras
semanas é provável que a pro-
cura seja alta, mas depois volta
a cair. Isso é normal", diz ele.

Mercado
O comportamento das

migrações durante esses 4
meses tem seguido o que era

esperado, ou seja: as concessionárias
perdem espaço para as empresas entran-
tes. Boa parte dos números fixos porta-
dos está migrando para a Embratel
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ting e produtos da GVT, tem observado
que, conforme a experiência de outros
países, há um pico de migrações nas
primeiras semanas de portabilidade;.
Mas no caso da GVT, o executivo afirma
que as novas adesões têm se mantido
acima da média mesmo depois do pico.
Ele cita como oxemplo o caso de Goiânia,
onde a portabilidade entrou em setem-
bro do ano passado - no primeiro lote de
DDDs. Na cidade, a GVT teve um cresci-
mento de 45% nas vendas durante as
primeiras semanas e, depois disso, as
vendas se estabeleceram em um pata-
mar mais alto que antes da portabilida-
de. Outra cidade em que a GVT tem se
beneficiado com a portabilidade é
Salvador. A empresa iniciou suas ativida-
des na cidade em setembro do ano pas-
sado c a portabilidade começou em
novembro. Na capital baiana 3,5 mil
números fixos foram portados para a
GVT até 8 de janeiro.

A Claro não revela os números de
cliontes que entraram e saíram com a
portabilidade, mas declara que para
cada cliente que sai, a empresa ganha
outros 2,4. A operadora travou uma
disputa de bastidores com a Oi em
agosto do ano passado. Enquanto a Oi
intensificava sua campanha de desblo-
queio de celulares às vésperas da
entrada em São Paulo, a Claro reagia
dizendo que a verdadeira liberdade de
escolha era a portabilidade. Brigas à
parte, hoje a Claro é dona do domínio
portabilidado.com.br - que pretendo
esclarecer para o cliente como funcio-
na a facilidade. A Embratel teve uma
iniciativa semelhante, porém em for-
mato de blog, o meunumeroemeu.
com.br. A Claro tem hoje
quiosques nos principais
shoppings do Brasil onde os
clientes são instruídos sobre
como proceder para porta-
rem seus números. Não é
possível, fazer a solicitação
nos quiosques.

Publicidade
Na opinião do Eduardo

Aspesi, diretor de marketing

da Net Serviços, a portabilida-
de só não está tendo uma
aceitação maior porque o
governo não forneceu as infor-
mações adequadas aos consu-
midores e nem deu publicidade suficien-
te. "O maior beneficiado desconhece
totalmente o assunto. Todo mundo acha
que tem que cancelar o serviço na outra
operadora, pagar multa, mudar a insta-
lação da casa etc", afirma. Na verdade,
o regulamento da portabilidade contém
uma cláusula que diz que as prestado-
ras devem fazer publicidade do tema
quando a implantação atingir todo o
território nacional. "Se o governo acha
que é bom, por que não faz antes?",
questiona Aspesi.

O aumento da publicidade para a
portabilidade cria a expectativa para
uma maior demanda pela facilidade em
cidades de grande porte. As operadoras
entrantes deverão elevar os investimen-
tos em mídia e, como resposta, as incum-
bents tendem a investir na segmentação
de seus planos de serviços.

A Telefônica, por exemplo, acaba, de
lançar um plano voltado para a camada
de baixa renda. Por R$ 39,90 o cliente
tem direito à Internet discada ilimitada
e ligações locais para outro número da
Telefônica, também ilimitadas. Com a
crescente chegada de novas opções, as
incumbents têm procurado oferecer
alternativas ao consumidor, Em todos os
casos, desaparece a figura da assinatura
básica e entra a franquia de minutos. Na
Telefônica, quase um terço dos assinan-
tes tem um desses planos alternativos.
Aspesi, da Net, afirma, no entanto, que
as ofertas atrativas das concorrentes só

existem onde há competição.
"As incumbents só baixam o
preço da banda larga onde
tem a Net. A mesma coisa vai

ser na telefonia", provoca,
lembrando que a legislação
pede isonomia na prestação
dos serviços para usuários de
diferentes regiões do País, o
que não estaria acontecendo.

América Latina
O país em que a portabili-

dade está mais avançada talvez
seja o México, que implantou a
facilidade em julho do ano pas-

sado de fixo para fixo e de móvel para
móvel, assim como no Brasil. Os mexica-
nos tiveram até agora 250 mil acessos
portados, numa base de 91 milhões de
acessos. O serviço, desde o começo, é ofe-
recido em todo o país. Mesmo com a
implantação gradativa, o Brasil já tem um
número de acessos portados parecido
com o mexicano. Até o dia 22 de janeiro,
169,88 mil usuários haviam trocado de
prestadoras e mantiveram seus números,
o que indica que em pouco tempo supera-
remos os números mexicanos. No entan-
to, a base de usuários de telefonia no
Brasil chega a quase 200 milhões, soman-
do-se fixos e móveis.

O Panamá tem a portabilidade desde
2003 na telefonia fixa, com previsão para
implantar na móvel em 2010. No Equador
(na móvel) e na República Dominicana
(fixa e móvel) a implantação está prevista
ainda para este ano. Peru e Chile devem
lançar a facilidade na telefonia fixa e
móvel em 2010 e na Colômbia a previsão
é em 2012. A Argentina já tem um mode-
lo definido, mas ainda não tem previsão
de lançamento. As informações foram
colhidas pela ABR Telecom junto aos
órgãos reguladores dos países.

José Moreira, presidente da ABR
Telecom, afirma que cada mercado reage
de uma maneira diferente à portabilida-
de. "Nem sempre onde se tem mais aces-
so e mais operadoras se porta mais",
afirma. Moreira reconhece que se criou
uma expectativa de que poderia haver
uma corrida à portabilidade, o que não
aconteceu pelo menos até agora. "O
importante é existir um serviço que fun-
cione", diz ele.
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