
ROAMING INTERNACIONAL – O minuto de ligação dos EUA para o Brasil, por exemplo, varia de quase R$ 4 a R$ 14, dependendo da operadora

Aprendaausarocelularnoexterior
Processopara autilizaçãodoaparelho lá fora inclui saber a tecnologia e a freqüência adotadas nopaís dedestino
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Não basta ser encontrado 24 ho-
ras por dia durante os sete dias
da semana apenas em solo brasi-
leiro. Para os “celularemanía-
cos” – aqueles sujeitos ávidos
por novidades e que testam todo
tipo de produto oferecido pelas
empresas de telefonia móvel –
ou para aqueles profissionais
que têm de estar acessíveis o
tempo todo, inclusive durante as
viagens ao exterior, o serviço de
roaming internacional pode ser
um dos grandes atrativos ofereci-
dos pelas operadoras.

Mas não é só chegar num ou-
tro país e simplesmente sair usan-
do o telefone celular. Primeiro, é
preciso ter uma linha pós-paga.
Depois, verificar se a tecnologia
do aparelho é usada no país para
o qual se está viajando.

Clientes da Vivo – que utiliza
a tecnologia CDMA 3G – que fo-
rem à Europa e Oceania, por
exemplo, precisam pegar em-
prestado com a operadora um ou-
tro telefone, compatível com o
sistema dessas regiões. O apare-
lho, no entanto, estará configura-
do com o número que o cliente
usa no Brasil.

Há, ainda, a questão da fre-
qüência na qual o aparelho fun-

ciona. Na maioria dos países,
um telefone tri-band (que funcio-
na em três faixas de freqüência),
como os fabricados mais recente-
mente no Brasil, funciona sem
problema.

PREÇOS SALGADOS
Depois de verificar tudo isso – e
também solicitar a ativação do
serviço na operadora –, não dei-
xe de pesquisar os preços cobra-
dos pelas companhias telefônicas
para ligações feitas de celular uti-
lizando roaming internacional.

As tarifas praticadas pela Cla-
ro estão disponíveis no site da
empresa (www.claro.com.br),

enquanto as da TIM precisam
ser conferidas diretamente com
a central de relacionamento. A
Vivo, por sua vez, conta com
um tarifário único para chama-
das originadas nos Estados Uni-
dos e na Europa em roaming.

Com esse processo todo – e fa-
talmente tendo de pagar uma
conta bem alta na volta ao Brasil
–, carregar o celular numa via-
gem ao exterior é mesmo útil ou
pode ser dispensável? Confira o
serviço que as operadoras de
São Paulo oferecem e decida se,
no seu caso, vale a pena botar o
aparelho para funcionar no pró-
ximo tour fora do País.

CLARO
A empresa oferece roaming in-
ternacional – na tecnologia
GSM – em mais de 80 países. Pa-
ra habilitar o serviço, o cliente
deve ligar para o Atendimento
Claro (0800-036-3636 e *468
do celular). No exterior, além de
fazer e receber chamadas, pode-
se contar – dependendo da opera-
dora com a qual a Claro tem
acordo – com serviços como
identificador de chamada, torpe-
do, conferência, chamada em es-
pera e Siga-Me (que informa
quem ligou quando o telefone es-
tá desligado). Com o celular em
roaming internacional, uma liga-

ção dos Estados Unidos para o
Brasil custa entre US$ 2,41 e
US$ 4,69 por minuto. O preço
de uma uma chamada recebida é
entre US$ 1,41 e US$ 2,03, mais
R$ 1,40 (taxa em reais com im-
postos). No caso da Espanha, a
chamada para o Brasil sai por en-
tre US$ 2,42 e US$ 3,53, mais ta-
xa de US$ 0,88 a US$ 0,92 por
chamada. A ligação recebida
custa R$ 1,68 por minuto. Infor-

mações: www.claro.com.br.

TIM
Com a tecnologia GSM, a opera-
dora oferece roaming em 102
países. Para ativá-lo, é preciso li-
gar para 0800-741-4141, para
*144 do celular ou, se estiver no
exterior, para o número
(00--55-11) 6847-6144. Dos Es-
tados Unidos, uma ligação em
roaming para o Brasil custa, por
minuto, de R$ 10,23 a R$ 13,91.
Para receber chamadas lá, o
cliente pagará entre R$ 4,74 e
R$ 7,10, mais LDI (custo da liga-
ção de longa distância internacio-
nal realizada a partir do Brasil
para o cliente TIM em viagem).

No caso da Espanha, o custo da
chamada para o Brasil é de R$
10,98 a R$ 13,65 por minuto, en-
quanto que pelas ligações recebi-
das é cobrada apenas a taxa de
LDI. A novidade mais recente é
o Roaming Alianza, uma parce-
ria entre as operadoras sul-ameri-
canas que conseguiu baratear es-
sas ligações na Argentina, Bolí-
via, Chile, Colômbia, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela. Pelo
acordo, uma chamada originada
em qualquer um desses países
custa R$ 8,98 por minuto. Já pe-
las ligações recebidas paga-se o
valor do adicional de desloca-
mento internacional mais R$
3,85 por minuto.

Além dos serviços usuais de
voz, a TIM também oferece roa-
ming de serviços de dados e mul-
timídia (os chamados GPRS/
MMS) em 31 países. Assim,
mesmo no exterior, o cliente bra-
sileiro poderá usar o WAP Fast
– em que se visualiza sites no ce-
lular – e o Connect Fast, que per-
mite conectar um computador à
internet via celular GPS, entre
outros. Informações: www.tim-
brasil.com.br.

VIVO
A empresa dispõe de roaming in-
ternacional em mais de 120 paí-
ses. Uma boa notícia é que a Vi-
vo mantém um tarifário único pa-
ra Estados Unidos e Europa. As-
sim, no serviço de roaming CD-
MA na Terra do Tio Sam – váli-
do para as regionais de São Pau-
lo, Rio/Espírito Santo, Bahia/Ser-
gipe e Paraná/Santa Catarina –,
os clientes pagam US$ 1,42 por
minuto em ligações para o Brasil
e US$ 0,68 em chamadas locais.

Já o serviço de roaming na Eu-
ropa – para os clientes Vivo das
regionais de São Paulo, Rio/Espí-
rito Santo, Bahia/Sergipe e Rio
Grande do Sul – custa€ 1,42 por
minuto se a chamada feita for pa-
ra o Brasil. O preço é € 0,68
quando são realizadas ligações
locais. Os valores não incluem
os impostos.●

Vivo tem tarifário único
para a Europa; a TIM
reduziu os preços
na América do Sul
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 8 mar. 2005. Viagem, p. V4.




