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O balanço mostrou perda de R$ 208 milhões no ano, dos quais R$ 88 milhões no quarto trimestre.  
 
Embora em menor ritmo, o número de clientes da Claro continuou crescendo no último trimestre 
do ano, quando a operadora móvel conquistou 1,3 milhão de usuários. De janeiro a dezembro, o 
total de novos clientes atingiu 5 milhões de pessoas e colocou o Brasil no terceiro lugar do ranking 
de crescimento das subsidiárias da América Móvil, braço de telefonia celular do grupo mexicano 
Telmex, de Carlos Slim Helú.  
 
Registraram avanço mais vigoroso que a Claro a Comcel, na Colômbia, e a Telcel, no México, com 
8 milhões e 7,1 milhões de novos clientes, respectivamente. A seguir surge a CTI, na Argentina, 
com 3 milhões, e a Tractone, nos Estados Unidos, junto à Conecel, no Equador, com 1,8 milhão.  
 
Apesar de incluir o Natal, principal data comercial do ano, em que o celular é objeto de presente 
cada vez mais freqüente, o quarto trimestre não repetiu as vendas do mesmo período nos anos 
anteriores refletindo estratégia mais conservadora por parte da Claro, que inclusive esteve em 
consonância com suas concorrentes TIM, Vivo, Oi e BrT. O telefone mais barato, pré-pago, foi de 
R$ 199 em dez parcelas em todas elas. As promoções de aparelhos a R$ 1 ficaram restritas aos 
pós-pagos acompanhados de contratos com planos de tarifas, impedindo que as vendas 
explodissem.  
 
Mesmo assim, os 5 milhões de novos clientes da Claro do ano foram superiores aos 4,1 milhões 
que caracterizaram 2004.  
 
O faturamento avançou 24,6% em relação ao ano anterior e atingiu R$ 6,5 bilhões, registrando 
crescimento mais acentuado nas receitas de serviços do que nas receitas totais.  
 
No 4º trimestre, o faturamento atingiu R$ 1,9 milhão, um valor 17% superior ao do trimestre 
anterior e 12,6% maior que o do mesmo período do ano anterior.  
 
Receita média  
 
Os gastos médios por usuário - que nos tempos de BCP foram os mais elevados do Brasil, 
superando a marca dos R$ 50 - caíram 16% no 4º trimestre em relação ao mesmo período de 
2004, de R$ 28 para R$ 23.  
 
Foi registrada queda no EBITDA, resultado antes de juros, amortização, impostos, depreciação e 
despesas financeiras, de R$ 208 milhões em um ano, depois de uma perda de R$ 88 milhões no 
último trimestre. Este total, representando 4,7% das receitas, inclui o impacto de um ajuste 
isolado que se refere em grande parte ao perdão de dívidas e a contas a pagar associadas à 
implantação da rede mineira.  
 
O crescimento do número de clientes pré-pagos foi bem maior que o de pós-pagos. Ao final de 
2005 a Claro contabilizava 18,6 milhões de clientes, com 2,9 milhões de pós-pagos e 15,6 milhões 
de pré-pagos. Os primeiros registraram crescimento de 23,9% em relação ao fim de 2004 e os 
pré-pagos estavam 39,2% mais numerosos.  
 
A América Móvil registrou 9,7 milhões de novos clientes no 4º trimestre, somando 32,2 milhões 
em 2005 e 93,3 milhões ao todo. As vendas somaram 282,2 bilhões de pesos, superior em 30,8% 
a 2004. 
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