
 

Relações com Investidores 
Tel. e Fax: (+55 11) 4313-2019 
E-mail: invest@claro.com.br 
www.claro.com.br 

1 

 

São Paulo, SP, Brasil, 19 de outubro de 2021. 

 

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 indireta da 
América Móvil S.A.B. de C.V. (“América Móvil"), organizada e existente de acordo com as leis do México. 
 
Em 2020 a Companhia tinha participação societária em algumas empresas do grupo no Brasil cujos resultados não 
consolidava, por não possuir o controle destas empresas. Em 2021 estas empresas passaram a ser consolidadas pela 
controlada Claro S.A. Para fins deste release, os resultados considerados e comentados a seguir contemplarão todos 
os negócios no Brasil (proforma “Consolidado Claro Brasil”).   
 
O resultado das operações no Brasil divulgado pelo acionista controlador, por sua vez, elimina os efeitos de transações 
entre companhias do grupo e processa certas reclassificações para fins de divulgação.  
 
Para melhor entendimento dos resultados, veja quadro abaixo. 
 

Em R$ Milhões Receita EBITDA
% 

EBITDA
Receita EBITDA

% 

EBITDA
Receita EBITDA

% 

EBITDA
Receita EBITDA

% 

EBITDA

Consolidado Claro Brasil - Claro 

Participações 
9.876 4.071 41,2% 9.852 4.071 41,3% 29.514 12.146 41,2% 29.317 11.833 40,4%

Eliminação de transações 

intercompanhias e reclassificações
(43) (121) (62) (128) (152) (375) (200) (364)

Consolidado Claro Brasil - divulgação 

América Móvil 
9.833 3.950 40,2% 9.790 3.943 40,3% 29.362 11.771 40,1% 29.117 11.469 39,4%

9M203T21 3T20 9M21

 
 

 

DESTAQUES:  

 

 Crescimento de 19,6% na base de pós-pago contra 3T20, adicionando 6,6 milhões de clientes, 

impulsionado pela liderança de net adds e portabilidade de linhas;  

 

 Receita líquida de serviços móveis com crescimento no 3T21 de 8,9% no comparativo com o 

mesmo período de 2020; 
 

 No Segmento Corporativo, crescimento de receita de 119,1% em Cloud, 18,5% em Plataforma de 

Conectividade com Internet, 170,3% em Banda Larga móvel e 23,0% em M2M/Iot;  

 

 Margem EBITDA de 41,2% no terceiro trimestre de 2021, mantendo-se jornada de crescimento 

sustentável dos negócios, apesar de toda pressão inflacionária sobre os custos operacionais; 
 

 Claro premiada como “Empresa do Ano” pelo Anuário Telecom, fórum que analisa o desempenho 

financeiro de todas as empresas brasileiras no segmento de telecomunicações. 
 

 
Serviços Móveis  
 
A Claro continua liderando o crescimento no segmento pós-pago, com ganho de 1.7 p.p. de market share nos últimos 
doze meses, adicionando 6,6 milhões de clientes na comparação anual. A base de pós-pago cresceu 19,6% em relação 
ao terceiro trimestre de 2020.  
 
A base no segmento pré-pago fechou o terceiro trimestre de 2021 com 28,9 milhões de assinantes. Nosso portfólio 
pré-pago segue sendo gerenciado para atrair clientes com potencial de geração de receita e de migração para base de 
pós-pago. 
  
Encerramos setembro de 2021 com um total de 69,2 milhões de clientes móveis, liderando o saldo líquido de 
portabilidade, com 360,6 mil de linhas portadas no terceiro trimestre de 2021, atingindo um saldo positivo de 1,3 
milhão linhas portadas em 2021. 
 
A Claro foi a primeira operadora a lançar a rede 5G DSS no Brasil, tecnologia de última geração já presente em 15 
cidades, entregando conexões 12 vezes mais rápidas que o 4G convencional. E seguimos tendo a maior cobertura 
4.5G, com 79,5% da população beneficiada por uma rede móvel de alta performance. 
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Fomos reconhecidos, mais uma vez, pela Ookla®, líder global em aplicações de testes de banda larga, dados e 
análises, como a internet móvel mais rápida do Brasil (Brazil’s Fastest Mobile Network) e da América do Sul (South 
America´s Fastest Mobile Network), sendo ainda a rede móvel mais bem avaliada pelos consumidores (Brazil’s Top 
Rated Mobile Network), de acordo com medições realizadas no primeiro semestre de 2021. 
 
Serviços Residenciais 
 
A Claro segue liderando o mercado de banda larga nacional com 24,9% de market share em julho de 2021. Nas 
cidades onde temos presença de rede, reforçamos nossa liderança com 34,4% de market share no mercado total e 
37,2% em “ultrabroadband” (conexões acima de 34 Mbps), conquistando mais de 1,2 milhão de clientes nos últimos 
12 meses nesse segmento.  
 
A cobertura total da rede fixa da Claro no Brasil alcançou 34,3 milhões de domicílios em 330 cidades. Dando 
continuidade a nossa estratégia de expansão da fibra, foram lançadas 26 novas cidades com a tecnologia FTTH (Fiber 
To The Home) no trimestre, totalizando assim 127 cidades que atendem 2,8 milhões de domicílios nessa tecnologia. 
 
Seguimos líderes absolutos em TV por assinatura, com 44,5% de participação de mercado, e a mais ampla oferta de 
conteúdo disponível. Nossa plataforma VOD continua liderando no mercado brasileiro, alcançando 86 mil títulos e mais 
de 123 milhões de transmissões no terceiro trimestre de 2021. 
 
O Claro Box TV continua apresentando crescimento de vendas, atingindo 190 mil de assinantes no terceiro trimestre 
de 2021 (122 mil no 2T21). 
 
A Claro segue reconhecida por sua oferta multi-produto, abrangendo soluções de conectividade em residências e 
mobilidade, e como resultado dessa estratégia alcançamos 18,3% de crescimento anual em residências convergentes.  
 
A Claro também foi atestada como a operadora que oferece a Banda Larga Fixa mais estável do Brasil, de acordo com 
dados do Speedtest® by Ookla®. Segundo critérios técnicos da plataforma de medição, as conexões residenciais da 
Claro obtiveram os maiores percentuais de consistência de desempenho de rede, durante o primeiro semestre desse 
ano. 
 
Mercado Corporativo 
 
Os resultados do terceiro trimestre de 2021 consolidam nossa posição de liderança no mercado B2B para grandes 
empresas, assim como nossa presença entre os TOP 10 provedores de serviços de TIC no Brasil.  
 
Em comparação ao ano anterior, crescemos relevantemente a receita de alguns produtos e serviços, com destaque 

para Cloud que cresceu 119,1%, Plataforma de Conectividade com Internet crescendo 18,5% e Plataforma de 
Mobilidade com crescimento de 170,3% em Banda Larga e 23,0% em M2M/Iot. 
  
No trimestre destacamos o lançamento das seguintes plataformas de serviços e soluções para grandes clientes 
corporativos: 
 

 BLD Seguro, para clientes que precisam de um link dedicado e não renunciam à segurança e ao suporte 
especializado, sem necessidade de investimentos na compra de equipamentos, licenças, contratação de mão 
de obra especializada; 

 
 Cloud Edge, que aproxima os aplicativos corporativos conectados das fontes de dados, usando um sistema de 

computação distribuída, com reduzido tempo de resposta (latência); 
 

 Omnichannel GOV, contact center em nuvem que unifica todos os canais de contato e atendimento, em uma 
visão 360° de comunicação com os clientes finais, provendo toda infraestrutura e ferramentas necessárias 
para melhorar a experiência e otimizar custos operacionais.  

 
Geral 
 
A Claro recebeu do “Anuário Telecom”, fórum que analisa o desempenho financeiro de todas as empresas brasileiras 
de TELECOM, o prêmio de “Empresa do Ano”, um reconhecimento pelos destacados resultados apresentados. 
 
Em 30 de julho de 2021 foi lançado o novo satélite Star One D2, possibilitando a ampliação de ofertas de backhaul, 
banda larga, capacidade de dados, vídeo, internet e transmissão de sinais para TV, para governos e empresas, em 
todo o território nacional, Américas do Sul e Central e no México. 
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Em setembro de 2021 a Claro divulgou seu Balanço Social (https://www.institutoclaro.org.br/wp-
content/uploads/relatorio-social/2020/), destacando diversas iniciativas nos campos Ambiental, Social e de 
Governança Corporativa (ASG), incluindo relevantes programas recorrentes e várias iniciativas adotadas durante o 
período de pandemia, principalmente voltadas às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. 
 
Em um cenário de crise energética, e considerando a relevância do insumo de energia aos negócios, destaca-se que a 
Claro possui o maior programa privado do Brasil de energia limpa por Geração Distribuída, com 60 usinas em 
operação, de diversas fontes renováveis, além das várias iniciativas visando a redução do consumo de energia e de 
emissões de CO2. 
 

Resultado Financeiro  

 

R$ Milhões 3T21 3T20 ∆% 9M21 9M20 ∆%

Receita líquida Total 9.876 9.852 0,2% 29.514 29.317 0,7%

Serviços 9.483 9.400 0,9% 28.288 28.161 0,4%

Receita móvel 4.382 4.025 8,9% 12.818 11.841 8,3%

Receita fixa e outros 5.101 5.376 -5,1% 15.469 16.320 -5,2%

Aparelhos 271 350 -22,7% 855 801 6,7%

Interconexão 122 102 20,1% 371 355 4,5%

EBITDA 4.071 4.071 0,0% 12.146 11.833 2,7%

Margem EBITDA 41,2% 41,3% -0,1 p.p 41,2% 40,4% 0,8 p.p  
 

 
No terceiro trimestre de 2021 a receita líquida total foi de 9.9 bilhões de reais, 0,2% acima do mesmo período de 
2020. Destaque para o crescimento de 8,9% na receita líquida de serviços móveis.  
 
O EBITDA no terceiro trimestre de 2021 totalizou 4.1 bilhões de reais, com margem EBITDA de 41,2%. A 
Administração da Companhia segue focada na implementação de ganhos de eficiência operacional, sinergias, 
simplificação e digitalização de processos, como forma de manter o crescimento constante e sustentável da margem 
EBITDA. 
 
 

---------- 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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