
Portabilidade: 3 milhões de pedidos em um ano  

Nesta terça-feira (01/09), a portabilidade numérica completa um ano de vigência no Brasil 
com quase três milhões de pedidos feitos. O serviço possibilita que usuários troquem de 
operadora de telefonia fixa ou móvel sem mudar o número da linha. 

Primeiramente, o serviço foi implementado em oito DDDs e estendida gradativamente aos 
demais, até servir a todos os 67 DDDs existentes no País. No primeiro dia, foram realizados 
1.028 pedidos de troca. 

Atualmente, existem mais de 205 milhões de acessos telefônicos no Brasil, sendo mais de 162 
milhões de telefones móveis e mais de 43 milhões de telefones fixos. Até o último domingo 
(30/08), os pedidos de portabilidade numérica somavam 2,8 milhões, dos quais 1,8 milhão 
(65%) originados por usuários do serviço móvel e 964 mil (35%) de fixo – conforme dados da 
ABR Telecom, entidade que administra a portabilidade no Brasil.   

Já se beneficiam da possibilidade de migrar de uma operadora para outra mantendo o número 
do telefone, 2 milhões de usuários, os quais já tiveram suas portabilidades efetivadas. Entre 
esses, 1,4 milhão (68%) são portadores de telefones móveis e 671 mil (32%) são assinantes 
de telefones fixos. 

termos do Regulamento Geral de Portabilidade, anexo da Resolução número 460, de 19 de 
março de 2007, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).    

O processo de portabilidade se inicia com a solicitação do usuário de serviços de 
telecomunicações à operadora para a qual deseja migrar. Esta operadora, por sua vez, remete 
a solicitação à ABR Telecom, que irá acionar a empresa de onde o usuário deseja emigrar, a 
fim de atualizar a Base de Dados Nacional de Referência (BDR) e a Base de Dados Operacional 
(BDO) das Operadoras. Este processo se conclui em até cinco dias úteis até março de 2010, e 
passará a ser completado em até três dias úteis, a partir desta data. 
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