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São Paulo, SP, Brasil, 11 de fevereiro de 2020. 

 
A Claro Telecom Participações S.A. (“Companhia” ou “Claro Participações”) foi constituída em 27 de setembro de 2004 
no contexto do artigo 189 da Lei nº 9.472/97 - Lei Geral das Telecomunicações. A Companhia é controlada 
indiretamente pela América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil"), organizada e existente de acordo com as leis do 
México.  
Algumas empresas do grupo no Brasil, principalmente a Claro TV DTH, embora estejam sob a mesma gestão, não tem 
seus resultados consolidados pela Claro Participações.  
 
Os resultados das operações no Brasil divulgados pelo acionista controlador, por sua vez, contemplam eliminações de 
transações entre companhias do grupo, além de certas reclassificações para fins de divulgação.  
 
A partir de 1º de janeiro de 2019 passou a vigorar uma nova norma contábil - IFRS16/CPC06, que, em termos gerais, 
requer que os arrendatários reconheçam os ativos e passivos decorrentes de arrendamentos, passando o resultado a 
refletir os encargos da depreciação e financeiros sobre os ativos e passivos reconhecidos. Por essa razão, os resultados 
apurados sob esta nova norma não são totalmente comparáveis aos divulgados em anos anteriores. 
 
Para melhor entendimento dos resultados, veja quadro abaixo. 
 

 
 
  
Serão comentados a seguir os resultados “Consolidado Claro Brasil”:  

 

DESTAQUES:  

 

 Crescimento de 17,0% na base de pós-pago contra 2018, adicionando 4,0 milhões de clientes;  

 

 Aumento de 20,5% do ARPU móvel, refletindo o desempenho destacado no segmento móvel, tanto 

em pós-pago quanto em pré-pago;  
 

 Incremento de 2,7% da receita líquida total no 4º trimestre de 2019 contra o mesmo período de 

2018, impulsionado principalmente pelo desempenho da receita de serviços móveis e de banda 

larga residencial, que cresceram respectivamente 17,6% e 10,0%;  
 

 Margem EBITDA de 38,5% no quarto trimestre de 2019, mantendo o crescimento contínuo da 

rentabilidade dos negócios; 

 

 Em 18 de Dezembro de 2019 a acionista América Móvil concluiu a aquisição de 100% da Nextel 

Telecomunicações Ltda. e outras empresas a estas relacionadas. Em decorrência da referida 

aquisição, a Anatel determinou o prazo máximo de dezoito meses para eliminação da sobreposição 

de outorgas na prestação do Serviço Móvel Pessoal e do Serviço Telefônico Fixo Comutado, assim 

como do Código de Seleção de Prestadora. 
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Serviços Móveis 
 
A Claro continua liderando o crescimento no segmento pós-pago em 1,5 p.p. nos últimos doze meses, alcançando 
25,0% de market share em novembro de 2019, um aumento de 4,0 milhões de linhas na comparação anual. 
 
A base de assinantes do segmento pré-pago alcançou 27,0 milhões em dezembro de 2019. Mesmo em um cenário de 
redução do número total de linhas ativas, nosso portfólio de pré-pago continua atraindo clientes qualificados, com 
crescimento de ARPU, e sendo uma importante fonte de migração para nossos planos controle. 
 
Encerramos o ano com um total de 54,5 milhões de clientes móveis, mantendo a liderança na portabilidade com uma 
grande margem, registrando um recorde no volume de portabilidade numérica. 
 
A Claro possui a melhor cobertura 4.5G, com 71,1% da população beneficiada por uma rede móvel de melhor 
perfomance. 
  
 
Serviços Residenciais 
 
 
A Claro  adicionou 35,1 mil novos acessos banda larga no quarto trimestre de 2019, e mantém sua posição de lider de 
mercado. 
 
Em “ultrabroadband”  (conexões acima de 34 Mbps) alcançamos 5,9 milhões de acessos, mantendo nossa sólida 
liderança com 47,0% de participação de mercado neste segmento, tendo capturado 35,8% do crescimento nos últimos 
12 meses, equivalente a mais de 1,7 milhões de clientes. 

 
Nossa presença no FTTH (Fiber To The Home) alcançou 68 novas cidades, com expressiva participação de mercado 
nessas localidades. 
 
Seguimos líder absoluto em TV por assinatura, com 49,2% de participação de mercado, tendo a mais ampla oferta de  
conteúdo disponível. Nossa plataforma VOD alcançou 60 mil títulos e mais de 1 bilhão de transmissões em 2019, e 
continua sendo a líder no mercado brasileiro.  

 

Na plataforma DTH, seguimos com a estratégia de focar em melhoria da rentabilidade e em uma base de clientes mais 
qualificada. 
  
 
Mercado Corporativo 
 

No quarto trimestre de 2019 mantivemos nossa liderança em receita e market share para grandes clientes 
corporativos em voz, dados, internet, redes gerenciadas e mobilidade. Adicionamos 15,6 mil novos acessos de banda 
larga e 843,1 mil novos acessos de M2M/IOT.  

Seguimos com nosso propósito de ser reconhecido e valorizado pelos nossos clientes como um Trusted Advisor, tanto 
em telecomunicações quanto em TI, com fortalecimento de nosso portfolio B2B, com destaque em: 

(i) Serviços de Segurança – Soluções para mitigação de ataques cibernéticos, protegendo as empresas das 
ameaças de um mundo cada vez mais conectado, integrado e virtualizado. Adicionalmente, suportamos 
as empresas a adequarem-se à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

(ii) Customer Experience – Soluções completas e integradas em múltiplos canais, para garantir mais 
qualidade e interação, viabilizando uma nova experiencia no atendimento aos clientes. 

(iii) Serviços de Valor Agregado – Oferecemos soluções que proporcionam mais eficiência aos nossos clientes, 
agregando Automação, Analytics, Inteligência Artificial e Serviços Gerenciados Integrados. 

(iv) IT & Telecom – Adequação de nossas Redes e Infraestrutura para suportar a entrega de serviços 
convergentes (TIC) e personalizados, com melhor performance e relação custo x benefício. 

(v) Big Data & Analytics – Os dados transacionais têm alto poder quantitativo e qualitativo, produzindo 

análises que podem impactar o negócio. A Embratel é pioneira na oferta de soluções baseadas em Big 
Data & Analytics, através do uso de dados combinado com técnicas de machine learning para produção 
de análises descritivas e preditivas. Disponibiliza soluções de análise comportamental para proteção ao 
crédito, prevenção a fraudes, planejamento urbano, além de modelos estatísticos para apontamento de 
potenciais regiões para atuação de negócios. Soluções estas em conformidade com a nova lei LGPD. 
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Resultado Financeiro 

 

 

R$ Milhões   4T19 4T18 ∆%   12M19 12M18 ∆% 

         
Receita líquida Total 

 

9.352,5  9.109,4  2,7% 
 

36.536,6  35.897,1  1,8% 

Serviços 

 

8.919,5  8.631,9  3,3% 
 

34.997,0  34.198,9  2,3% 

Receita Móvel 

 

3.304,2  2.809,4  17,6% 
 

12.370,7  11.000,0  12,5% 

Receita fixa e Outros 

 

5.615,3  5.822,5  -3,6% 
 

22.626,3  23.198,9  -2,5% 

Aparelhos 

 

332,0  332,4  -0,1% 
 

1.123,3  1.103,9  1,8% 

Interconexão 

 

101,0  145,1  -30,4% 
 

416,3  594,3  -29,9% 

  

 

  
 

 

  EBITDA 

 

3.597,8  3.249,9  10,7% 
 

13.968,8  12.605,2  10,8% 

Margem EBITDA 

 

38,5% 35,7% 2,8 p.p 
 

38,2% 35,1% 3,1 p.p 

         

EBITDA recorrente  3.597,8  3.121,5  15,3%  13.968,8  11.958,9  16,8% 

Margem EBITDA recorrente  38,5% 34,3% 4,2 p.p  38,2% 33,3% 4,9 p.p 

 
 
A receita líquida total cresceu 2,7% no quarto trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018.  
 
A receita de serviços móveis cresceu 17,6% no quarto trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018.  
Destaque para a receita de serviços pós pago, impulsionada por planos com voz ilimitada, internet de alta qualidade e 
serviços digitais, como Claro Música e Claro Vídeo, de alto valor agregado. 
 
Em relação aos serviços fixos, destaque para a banda larga residencial, que segue em ritmo de crescimento acelerado, 
tendo crescido 10% no 4º. trimestre de 2019 quando comparado ao mesmo período de 2018.   
 
Atingimos no quarto trimestre de 2019 margem EBITDA de 38,5%, mantendo nossa jornada de melhoria contínua da 
rentabilidade dos negócios, com a busca incessante de otimização dos custos, principalmente através de ganhos de 
eficiência operacional e digitalização de processos.  
 
Descontando os efeitos da adoção da norma contábil IFRS16 e de eventos não recorrentes em 2018, a margem 
EBITDA em 2019 cresceu 0,9 p.p. na comparação do acumulado do ano. 
  

---------- x ---------- 

 
Todas as informações financeiras apresentadas neste release estão adequadas às práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e seguem o International Financial Reporting Standards (“IFRS”).  

 

Fonte das informações do desempenho operacional: dados de base/acesso da companhia e participações de mercado divulgada pela Anatel. 
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