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Depois de três anos de promessas, a Companhia do Metropolitano de São Paulo, o Metrô, diz que 
agora é para valer: a rede que permitirá o uso de aparelhos celulares dentro dos túneis da 
companhia começa a ser construída até março de 2004. "Seis meses depois, o serviço estará 
funcionando no primeiro trecho, o ramal Paulista, com conclusão em toda a malha em até 18 
meses", diz o chefe do departamento de sistemas de comunicação do Metrô, Paulo Shibuya.  
 
Desejada por todas as operadoras de telefonia móvel, a rede nunca saiu do papel por conta da 
burocracia que norteia as decisões da empresa pública e até por falta de consenso entre as 
operadoras, que não chegaram a um denominador comum que permitisse uma ação conjunta. O 
Metrô, por sua vez, também não facilita: alegando questões de segurança, a empresa não aceita 
que cada operadora instale suas antenas. Agora, quer inovar com a figura do operador único. 
Segundo Shibuya, a idéia é abrir uma concorrência para empresas interessadas em instalar a rede 
e operá-la, recebendo das operadoras por isso. O Metrô também quer ser remunerado. "Esse 
valor ainda não está fechado. Seria uma taxa mensal, a exemplo do que os shoppings recebem 
para permitir a instalação de antenas", explica o Shibuya.  
 
As operadoras não comentam o assunto por não terem recebido nenhuma proposta fechada, mas 
anseiam pela instalação. Destacam, no entanto, que não pretendem aderir ao projeto a qualquer 
custo e temem os preços que esse operador independente pode estabelecer. O Metrô de São 
Paulo transporta 2,5 milhões de pessoas nos dias úteis e estima-se que 55% delas usem celular.  
 
Com o modelo de operador único, a estatal paulista de transporte público não seguirá o exemplo 
do Rio de Janeiro, que desde 2001 abriu seus túneis à instalação de redes móveis pelas próprias 
operadoras mediante o pagamento de uma taxa mensal. "Cobro um aluguel pela ocupação do 
espaço. Não vendo serviço", diz o diretor comercial do Metrô do Rio, José Augusto Tourinho 
Dantas, que alerta para o risco de São Paulo perder o "bonde" por conta das exigências técnicas. 
A empresa carioca é privatizada, controlada pelo grupo Opportunity desde 1998.  
 
Ele lembra que inspirou-se no projeto do Metrô de São Paulo para vender direito de passagem de 
cabos ópticos ao longo dos túneis. "Comecei em 1999 a vender espaço para empresas como 
Impsat, Embratel e MetroRed. O projeto de São Paulo nunca saiu do papel", destaca Dantas.  
 
Agora, o Metrô do Rio negocia com a TIM e a Oi a instalação de uma rede GSM nos túneis. 
Segundo Dantas, 64% dos usuários do serviço de transporte usam celular dentro dos trens, 
segundo pesquisa realizada em novembro.  
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