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São Paulo, SP, Brasil, 12 de julho de 2022. 
 
A Claro Telecom Participações S.A. (“Companhia” ou “Claro Participações”) foi constituída em 27 de setembro de 2004. 
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. 
 

DESTAQUES:  

 
✓ Aquisição de parte da operação de Serviço Móvel Pessoal do Grupo Oi, ao final de Abril/2022, 

adiciona à base da Claro 12,8 milhões de clientes; 
 
✓ Relevantes reconhecimentos:   

 

o Claro reconhecida como a 5ª marca mais valiosa do Brasil em 2022, com valor de US$5,16 bilhões, 
primeira colocada no setor de telecomunicações, segundo o último ranking publicado pela Kantar BrandZ; 
 

o Pelo terceiro semestre consecutivo, a Claro é reconhecida pela Ookla®️ como a operadora de internet 

móvel mais rápida e com a rede fixa mais consistente do Brasil. Reconhecida também como a rede 5G 
mais rápida do país na tecnologia 5G DSS; 
 

✓ 5G+ lançado na primeira semana de julho de 2022 em Brasília/DF, e nas demais capitais 
lançamento será no decorrer do segundo semestre deste ano; Claro já conta com uma base de 
mais de 2 milhões de aparelhos 5G em sua rede; 

 
✓ Crescimento de 22,6% na base de pós-pago contra 2T21, adicionando 8,8 milhões de clientes em 

um ano; 
 
✓ Base de assinantes pré-pago atingiu 37,5 milhões em abril de 2022, adicionando 0,3 p.p. em 

participação de mercado nos últimos doze meses; 
 
✓ Encerramos o trimestre com 85,7 milhões de clientes móveis, liderando a portabilidade nos 

últimos vinte meses, com saldo líquido de 1,5 milhão de linhas portadas em maio de 2022; 
 

✓ Claro mantém seu crescimento em Banda Larga Fixa, registrando no 2T22 adições líquidas 
positivas de 4,3 mil, com avanços importantes no reposicionamento da base de clientes e carteira 
premium com planos de “ultrabroadband”; 

 
✓ Lançamento do Claro tv+, plataforma que combina os melhores conteúdos por meio de aplicativo 

(Claro tv+ App), streaming box (Claro tv+ box) e TV a cabo (Claro tv+ 4K); 
 
✓ Crescimento de 20,5% na Receita Líquida de serviços móveis e no Segmento Corporativo 

crescimento de 39% em Soluções Digitais, 27% em M2M/IoT e 12% em Mobilidade; 
 
✓ Margem EBITDA de 41,3% no 2T22, mantendo a jornada de crescimento sustentável dos negócios, 

apesar de toda a pressão inflacionária sobre os custos operacionais. 
 
Aquisição de parte da operação de Serviço Móvel Pessoal do Grupo Oi 
 
Ao final de abril de 2022, Claro S.A. (“Claro”), Telefônica Brasil S.A. e TIM S.A. consumaram a aquisição da operação 
móvel do Grupo Oi (“UPI Ativos Móveis – Claro”). A participação da Claro nesta aquisição foi de R$3,6 bilhões, tendo 
sido pago valor de R$3,2 bilhões na data de fechamento da operação, restando saldo de R$324,7 milhões, retido para 
fins de ajuste de preço e outras finalidades, que deverá ser pago conforme condições previstas em contrato. 

 
Adicionalmente, a Claro efetuou pagamento de R$187,7 milhões por serviços de transição a serem prestados pelo 
Grupo Oi por período de 12 meses a partir da data do fechamento. Foi firmado ainda contrato de fornecimento de 
capacidade de transmissão de sinais de telecomunicação em regime de exploração industrial, a valor presente líquido 
de aproximadamente R$164 milhões, a ser pago ao longo de 3 anos. 
 
Como resultado da aquisição da Oi, a Claro adicionou à sua base móvel 12,8 milhões de clientes, cujo perfil vem sendo 
avaliado desde o fechamento, sendo inclusive comparado aos critérios de gestão de base adotados pela Claro. A 
migração massiva de clientes da Oi está prevista para começar em setembro de 2022. 
 
Os resultados financeiros gerados por este negócio adquirido do Grupo Oi passaram a ser consolidados pela Claro a 
partir do mês de maio de 2022. 
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Serviços Móveis  
 
Claro anunciou o lançamento do 5G+ na primeira semana de julho de 2022 em Brasília/DF, e nas demais capitais o 
lançamento será no decorrer do segundo semestre deste ano. A Claro já conta com uma base de mais de 2 milhões de 
aparelhos 5G em sua rede. 
 
Pelo terceiro semestre consecutivo, a Claro foi reconhecida pela Ookla®️ como a operadora de internet móvel mais 
rápida do Brasil. Também obteve reconhecimento como a rede 5G mais rápida do país na tecnologia 5G DSS. 
 
Nossa base móvel pós-pago cresceu 22,6% contra 2T21, adicionando 8,8 milhões de clientes em um ano, 
impulsionado pela liderança em portabilidade de linhas e pelos 4,8 milhões de clientes oriundos da aquisição da Oi. A 
Claro segue crescendo market share no pós-pago, ganhando 3,2p.p. nos últimos doze meses e atingindo 34,0% de 
participação em abril de 2022, um aumento de 9,2 milhões de linhas na comparação anual, representando 33,0% das 
adições totais do mercado. 
 
A base de assinantes pré-pago atingiu 37,5 milhões em abril de 2022 (8,1 milhões de acessos vindos da Oi), 
adicionando 0,3 p.p. em participação de mercado nos últimos doze meses, contribuindo para nosso crescimento de 
receita. 

 
Encerramos o 2T22 com um total de 85,7 milhões de clientes móveis, liderando a portabilidade nos últimos vinte 
meses, com saldo líquido de 1,5 milhão de linhas portadas em maio de 2022. 
 
Serviços Residenciais 
 
Pelo terceiro semestre consecutivo, a Claro foi reconhecida pela Ookla®️ como a rede fixa mais consistente do Brasil.  
 
A Claro segue liderando o mercado de banda larga com 23,4% de market share em abril de 2022, com adições 
líquidas positivas de 4,3 mil no 2T22, e em ultrabroadband (conexões acima de 34 Mbps) com 26,0% de market 
share, capturando quase 920 mil clientes nos últimos 12 meses.  Tivemos avanços importantes no reposicionamento 
da base de clientes, qualificando a carteira com planos de ultrabroadband, e como resultado alcançamos no 2T22 o 
menor churn voluntário dos últimos 9 trimestres. 
 
No 2T22 lançamos 24 novas cidades FTTH - Fiber To The Home (+ 489 mil homes passed – HPs), além de expandir a 
tecnologia em outras 11 cidades onde já oferecemos nossa rede HFC (+148 mil HPs), totalizando 252 cidades com 
presença FTTH e um total de 4,2 milhões de HPs com essa tecnologia. Fechamos o 2T22 com um total de 36,8 milhões 
de HPs (HFC + FTTH). 
 
A Claro continua liderando o mercado brasileiro de TV por assinatura, com 42,9% de participação. Nossa principal 
estratégia é posicionar-se como tendo a maior oferta de conteúdo disponível, para ser consumido a qualquer hora e 
em qualquer lugar. Como parte desta estratégia, a Claro anunciou o lançamento do Claro tv+, plataforma que 
combina os melhores conteúdos por meio de aplicativo (Claro tv+ App), streaming box (Claro tv+ box) e TV a cabo 
(Claro tv+ 4K).  Nossa plataforma de VOD continua sendo líder no mercado brasileiro, atingindo 92 mil títulos e mais 
de 85 milhões de streamings no 2T22. 
 
Mercado Corporativo 

 
A Embratel continua consolidando seu posicionamento como Digital Service Enabler, com excelente performance em 
todas as suas plataformas. Fazendo deste trimestre o mais expressivo dos últimos 4 anos, destaca-se o crescimento 
de 39% na receita de serviços de Soluções Digitais, 27% em M2M/ IOT e 12% em Mobilidade.  
 
Seguimos líderes no segmento de Grandes Clientes Corporativos, e estamos na 7ª colocação no ranking TOP 10 
provedores de IT Services – única operadora de Telecom entre as TOP 10.  
 
A Embratel ampliou seu portfólio de produtos em cibersegurança, destacando-se o Embratel SASE, solução que 
detecta ameaças de ataques através de monitoramento da rede externa das empresas, e o ADDOS for All, serviço de 
segurança Anti-DDoS que oferece proteção e monitoramento do link de internet do cliente (BLD), mantendo os 
serviços Web disponíveis mesmo em momento de “ataque”.  
 
Nosso destaque em soluções de inteligência artificial foi o SD-WAN AIOps, que gera informações para as Operações de 
TI, permitindo a correção de problemas antecipadamente e garantindo o alto desempenho de aplicações e IoT em 
redes corporativas. 
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Outras soluções com destaque nesse trimestre foram: 
   
• Gestão de Mobilidade, que oferece suporte e inteligência através da automação, otimização e análise de dados; 
 
• Mapeamento Térmico, que auxilia na identificação de zonas de calor e no engajamento dos clientes. Possui layout e 

comunicação visual estimulantes e funcionais, expondo com clareza as soluções ao consumidor para consumo na 
loja ou fora dela; 
 

• Facility Easy monitor (FEM), que possibilita a detecção da variação ou falta de energia elétrica; acompanha níveis 
de tensão em baterias, mede temperatura de equipamentos ou de ambientes operacionais, alarma em caso de 
abertura de portas etc; 

 
• Interceptação Dial My App, solução que intercepta, em Rede, chamadas direcionadas a 0800, 0300 e 0303 de 

nossos clientes, permitindo a abertura de menu digital.  
 

 

Resultado Financeiro  

 

R$ Milhões 2T22 2T21 ∆% 6M22 6M21 ∆%

Receita líquida Total 10.554 9.810 7,6% 20.636 19.638 5,1%

Serviços 10.126 9.379 8,0% 19.796 18.805 5,3%

Receita móvel 5.138 4.265 20,5% 9.768 8.437 15,8%

Receita fixa e outros 4.988 5.114 -2,5% 10.028 10.368 -3,3%

Aparelhos 307 310 -0,8% 613 584 4,9%

Interconexão 121 121 -0,2% 227 249 -9,0%

EBITDA 4.356 4.047 7,6% 8.440 8.075 4,5%

Margem EBITDA 41,3% 41,3% 0,0 p.p 40,9% 41,1% -0,2 p.p
 

 
No 2T22 a receita líquida total foi de 10,6 bilhões de reais, 7,6% acima do mesmo período de 2022. Destaque para o 
crescimento de 20,5% na receita líquida de serviços móveis.  Excluindo os efeitos da aquisição da Oi a receita líquida 
total foi de R$10,3 bilhões de reais. 
 
O EBITDA no 2T22 totalizou 4,4 bilhões de reais, 7,6% acima do mesmo período de 2022, com margem EBITDA de 
41,3%. Excluindo os efeitos da aquisição da Oi o EBTIDA totalizou 4,2 bilhões de reais. 
 
A Claro continua focada em crescer de forma sustentada, com ganho de eficiência e de margem, mesmo em um 
ambiente de alta pressão inflacionária sobre os custos operacionais. 
 
O resultado das operações divulgado no Brasil difere em alguns aspectos daquele divulgado pelo acionista controlador, 
que elimina efeitos de transações entre companhias do grupo e processa certas reclassificações para fins de 
divulgação, conforme quadro resumo abaixo. 
 

Em R$ Milhões Receita EBITDA
% 

EBITDA
Receita EBITDA

% 

EBITDA
Receita EBITDA

% 

EBITDA
Receita EBITDA

% 

EBITDA

Claro Participações 10.554 4.356 41,3% 9.810 4.047 41,3% 20.636 8.440 40,9% 19.638 8.075 41,1%

Eliminação de transações 

intercompanhias e reclassificações
(45) (95) (55) (131) (96) (160) (109) (254)

Consolidado Claro Brasil - divulgação 

América Móvil 
10.509 4.261 40,5% 9.755 3.916 40,1% 20.540 8.280 40,3% 19.529 7.821 40,0%

6M212T22 2T21 6M22

 
 

 

 

---------- 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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