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Em funcionamento desde se-
tembrode2008emalgunsEsta-
dos brasileiros e há quase dois
mesesemSãoPaulo,aportabili-
dade numérica ainda esbarra
em muitas dúvidas dos usuá-
rios e até dos atendentes das
operadoras,alémdeproblemas
que dificultamo processo.
Até o início deste mês, 1 mi-

lhão de pessoas pediram a por-
tabilidade, segundo dados da
AgênciaNacionaldeTelecomu-
nicações (Anatel). Deste total,
700mil(70%)sãoclientesdate-
lefonia celular e 300mil de tele-
fonia fixa. Dentre os celulares,
500milestãonosistemapré-pa-
go. Os principais problemas de
migração estariam acontecen-
docom8%dessetotaldepré-pa-
gos que pediram amigração.
O superintendente de Servi-

ços Privados da Anatel, Jarbas
Valente, afirmou que cerca de
40milclientesdatelefoniacelu-
lar que pediramparamudar de
operadora pelo sistemada por-
tabilidade tiveram problema

para efetivar a migração. A
maior dificuldade está nos da-
dos do cadastro do usuário do
telefone. A confusão está no fa-
to de que muitos clientes usam
uma linha que está emnome de
outra pessoa, porque foi com-
prada por um amigo ou paren-
te, por exemplo. Na operadora
antiga, consta o nome da pes-
soaquecomprouenanovaope-
radoraodoverdadeirousuário.
Essa incompatibilidade de da-
dos impede amigração.
Fontespróximasàsoperado-

ras dizem, no entanto, que qua-
se30%dospedidosdeportabili-
dade que chegam às operado-
ras não podem ser atendidos.
Alémdoproblemade cadastro,
há pessoas que solicitam mu-
dançadeDDD,oquenãoépossí-
vel, ou tentam portar números
fixospara telefonesmóveis evi-
ce-versa.
“Esse tipo de problema pode

serevitadoseoconsumidorsou-
ber o quepode e o quenão pode
fazernaportabilidade”,dizaad-
vogada do Instituto Brasileiro
deDefesadoConsumidor,Este-
la Guerrini. “Mas ainda há pro-

blemas na prestação de servi-
ços que precisamser sanadas.”
Na semana passada, técni-

cos do Idec ligaram para seis
operadoras de telefonia com
atuaçãoemSãoPauloefizeram
pesquisas básicas sobre porta-
bilidade.“Emtodas,osatenden-
tes deram pelo menos uma in-
formaçãoerrada.Algumasdes-
respeitaram a Lei do SAC, fa-
zendoapessoaesperarmais de
umminuto para ser atendida.”

Alémdoscasosdescritosaci-
ma, emque a portabilidade não
é possível, o consumidor preci-
sasaberqueoprazoparaapor-
tabilidade de um número é de
cinco dias a partir do pedido na
operadora nova. “Ele leva RG,
CPFecomprovantederesidên-
ciaàoperadoranovaefazopedi-
do. Em cinco dias, seu número
deve trocar de operadora”, ex-
plica Estela. “E o cliente tem
dois dias para desistir, após o

início do processo.”
Não foi, no entanto, o que

aconteceucomodentistaLean-
droRomero,quepediuatransfe-
rênciadeumnúmerodaNetpa-
ra a Telefônica. Ele entrou com
opedido no dia 3 demarço, e foi
atendido em 16 de abril. “Nesse
períodoque fiquei semtelefone,
a agendadomeuconsultório foi
reduzida pela metade. E tinha
de usar o celular para acompa-
nhar todos os pacientes.”

Romero acumulou um total
de15protocolosdeserviço, tan-
to na Telefônica como na Ana-
tel.“Erravammeuendereço,di-
ziam que já estava instalado,
aconteceudetudo.Reclameina
Anatel que os prazos estavam
passando, mas apenas reitera-
vammeupedidodeportabilida-
de e não tomaramprovidência.
Justooórgãoquedeveria regu-
lamentar esse tipo de serviço.”
Ele informa que a operadora se
ofereceu para pagar pelos dias
queele ficousemserviço telefô-
nico.“Vouavaliarovalor.Maso
estresse e o estrago que causa-
ram ao consultório é difícil de
medir.”
O promotor de eventos Bru-

no Stort teve o problema no
sentido inverso: queria portar
umnúmerodaTelefônicapara
a Net, mas, passado um mês e
meio,aindanãoconseguiu.“Co-
mo vou organizar um evento
sem telefone?”, questiona ele.
“Já me ligaram cinco vezes di-
zendo que o número de telefo-
ne não bate com o CPF, aí eu
pergunto o número e eles fa-
lam errado. É tão difícil arru-
mar?”Alémdisso, ele diz que a
terceirização do atendimento
cria uma “barreira” entre o
usuárioeaempresa.“Écompli-
cado falar com a central do
cliente, depois a central de ins-
talação,depoisacentraldeser-
viços. Se as pessoas pudessem
falarcomgentedeverdadedas
operadoras,achoqueoproces-
so fluiria muito melhor.” Até o
fechamento desta edição, a
NET não havia se posicionado
quanto ao caso.
Segundo a advogada do Idec

Estela Guerrini, os clientes que
se sentirem lesados por falhas
duranteoprocessodeportabili-
dade podem exigir, no Procon
oumesmona Justiça, a repara-
çãopordanos financeirosemo-
rais. ●

Cresceapoiodeempresaàpesquisa

●Trocar de operadora fixa para
celular ou vice-versa

●Mudar deDDD,mesmo com
amesmaoperadora

●Portar número após
cancelar a linha

●Portar número para usuário
comcadastro diferente ou
desatualizado
(nome, endereçom,RG eCPF)

●Na troca de operadora fixa
para outra fixa

●Na troca operadora celular
para outra celular

●Quando os dados cadastrais
estão atualizados

INOVAÇÃO

30% dos pedidos de portabilidade
numérica não são atendidos

CarlosH. deBrito Cruz
Fapesp
“Essas empresas buscamcontato
coma fronteira do conhecimento.
Sãoparcerias benéficaspara as
empresas epara asuniversidades”

RicoMalvar
Microsoft
“Procuramos fomentar a área de
tecnologia. O desenvolvimento do
setor de tecnologia leva uma
melhora geral da condição social
doPaís”

PARCERIA–FabioKon,professordaUSP, desenvolveumprojetodesoftwareparaatendimentonaáreadesaúdecomapoiodaMicrosoft

Convênio com a Fapesp aproxima companhias comoMicrosoft, Telefônica e Braskem das universidades

Impossível

FILA-MesesdeesperaeStort nãoconseguemudardeoperadora

TELEFONIA

Renato Cruz

A relação entre empresa e uni-
versidadecostumaserdifícilno
Brasil. Algumas iniciativas, no
entanto, como a parceria entre
a Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo
(Fapesp) e companhias como a
Microsoft, a Telefônica e a
Braskem,começamamudares-
te cenário. “Essas empresas
buscam contato com a frontei-
ra do conhecimento”, afirma
CarlosHenrique deBritoCruz,
diretor científico da Fapesp.
“São parcerias benéficas para
as empresas e para as universi-
dades.”
A Microsoft apoia projetos

como o Borboleta, daUniversi-
dade de São Paulo (USP), para
uso de tecnologia sem fio por
agentes de saúde, e o e-Farms,
da Univesidade Estadual de
Campinas (Unicamp), para in-
formatização de pequenas fa-
zendas. “Procuramos fomen-
taraáreadeTIC(sigladetecno-
logias da informação e comuni-
cação)”,dizRicoMalvar,umca-
riocaqueédiretor-geraldadivi-
são de pesquisas da Microsoft
na sede da empresa em Red-
mond, nos Estados Unidos. “O
desenvolvimento do setor de
TIC leva umamelhora geral da
condição social do País.”
Malvar trabalha há mais de

10 anos nos laboratórios daMi-
crosoft, em Redmond. Ele in-
gressou na empresa com pes-
quisador em 1997. Como dire-
tor-geral, é responsável por 30
grupos de pesquisa, com cerca
de 300 pesquisadores. Malvar
aponta que acordos como o da
Fapespsãoimportantesparafo-
mentaracolaboraçãoedarvisi-
bilidade internacionalaotraba-
lho feito no Brasil.
O convênio comaFapesp co-

meçou em 2007, quando a em-
presadisponibilizouUS$1,5mi-
lhão para projetos de tecnolo-

gia nas universidades. Naquele
ano, foram selecionados cinco
e, no ano seguinte, mais dois.
“Vamos continuar investindo”,
garanteMalvar.Alémdodinhei-
ro,oMicrosoftdoasoftwarepa-
raosprojetosecolocaospesqui-
sadores do Brasil em contato
com a Microsoft Research, na
matriz.
O Projeto Borboleta come-

çouem2006,comoumainiciati-
vadoDepartamentodeCiência
da Computação do Instituto de
Matemática e Estatística
(IME) da USP e do Centro de
Saúde Escola do Butantã

(CSEB), ligado à Faculdade de
Medicina da USP. Seu objetivo
foi criar um sistema de softwa-
reparadar suporteaosprogra-
mas de atendimento domiciliar
do Sistema Único de Saúde
(SUS).
“Nos dois primeiros anos, o

projeto não tinha financiamen-
toefoidesenvolvidovoluntaria-
mente por alunos de gradua-
ção”, conta Fabio Kon, profes-
sor daUSPque está a frente do
projeto. “Nesse período, o de-
senvolvimentofoibemlento.”O
apoio da Microsoft permitiu o
pagamentodebolsasdepesqui-

sa para alunos de graduação,
mestrado e doutorado. Atual-
mente, seis professores douto-
res, seis profissionaisdo centro
de saúde e cerca de dez alunos
desenvolvempesquisasrelacio-
nadas ao projeto.
Foram desenvolvidos dois

módulosdesoftware.Omódulo
móvel funciona num computa-
dor de mão ou telefone celular
inteligente, levado pelo profis-
sionaldesaúdeàcasadopacien-
te do SUS. Com o aparelho, é
possívelcoletarinformaçõesso-
breousuáriona formadetexto,
fotografias e relatos de áudio,

entre outras formas. O módulo
central roda nos servidores do
centro de saúde e armazena to-
do o histórico de saúde dos pa-
cientes, na forma de prontuá-
rios eletrônicos multimídia. Os
programas estão em teste no
centro de saúde.
A propriedade geral gerada

pelosprojetosapoiadospelaMi-
crosoft pertence aos pesquisa-
dores e às universidades. “To-
do o software desenvolvido é
distribuídocomosoftware livre
noportaldoprojeto(http://ccsl.
ime.usp.br/borboleta)”, ressal-
ta Kon. Isso quer dizer que as
pessoas podem acessar o códi-
go-fonte (linhas de programa-
ção) do software, modificá-lo e
usá-lo sem o pagamento de
royalties.
Com a Braskem, a Fapesp

têm um convênio de R$ 50 mi-
lhões, divididos entre a empre-
saea fundação,para incentivar
pesquisas em processos indus-
triais para produção de plásti-
cosapartirdematérias-primas
renováveis, como açúcar, eta-
nol ebiomassa.ComaTelefôni-
ca, o acordoprevê ousodeuma
redede fibras ópticas de 3,3mil
quilômetrosparainterligarins-
tituiçõesdepesquisaelaborató-
rios. Outras empresas que têm
convêniocomaFapespsãoaDe-
dini, a Padtec, a Oxiteno e a
CI&T.
Segundo Brito Cruz, da Fa-

pesp,umfatorqueajudaaapro-
ximaraempresadauniversida-
de é a contrataçãode cientistas
pelas empresas.Nocaso daMi-
crosoft, por exemplo, a divisão
de pesquisas da companhia é a
responsável pelo convênio com
aFapesp.
Kon, da USP, destaca que as

empresas precisam deixar de
ver a universidade somente co-
mofornecedorademãodeobra
qualificada,paraenxergá-laco-
mofontedeconhecimentoespe-
cializado e inovação. ●

Vaievem
dosnúmeros

Possível

Veja as situações emque o núme-
ro de telefone pode sermantido
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