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Sem exibir a mesma performance das coligadas, operadora avança a caminho da lucratividade. 
Embora não seja tão exuberante como o da coligada mexicana Telcel, o resultado da 
operadora celular brasileira Claro no primeiro trimestre ficou dentro das expectativas para um 
mercado "em que existe nível de competitividade muito superior", afirmou o diretor de 
marketing local, Roberto Guenzburger.  
 
Com margem Ebitda de 15,5% no período de janeiro a março, a Claro registrou crescimento e 
mostra que está no caminho certo da rentabilidade, segundo o executivo. No México, a Telcel 
atingiu margem Ebitda de 50,3%. "A situação é completamente diferente. No México a Telcel é 
dominante e tem mais tempo de vida que a operadora brasileira", justificou o executivo.  
 
Na operação da Colômbia, também, o resultado foi bastante diferente da Claro, pois a 
empresa-irmã Comcel atingiu margem Ebitda de 27,4% no mesmo período.  
 
Inferior ou não, o Ebitda registrado pela Claro (15,6%) contenta os acionistas, entre os quais o 
controlador Carlos Slim Helú, e resulta da combinação feliz do aumento da receita de serviços, 
o maior controle de custos e uma geração de caixa aumentada. "As vendas cresceram 24% em 
relação ao mesmo período do ano passado e os custos de subsídio dos aparelhos não 
causaram descontrole", disse Guenzburger.  
 
No começo do ano passado, houve problemas na plataforma de cobrança e a operadora perdeu 
muita receita, fato que não aconteceu este ano. Além disso, os aparelhos vendidos a R$ 1 
numa promoção agressiva que teve início em março, e que ainda não acabou, não deverá 
trazer redução das receitas por usuário porque estão atrelados a pacotes pós-pagos.  
 
A empresa destaca ter crescido 37,7% nas vendas de março, o que contribuiu para o 
crescimento da receita do trimestre ter ido a 7,2%, totalizando R$ 1,5 bilhão. O prejuízo 
operacional melhorou 37,4%, para R$ 161 milhões negativos. O número de assinantes saltou 
de 14,2 milhões em março do ano passado para 19,4 milhões ao fim de março último, dos 
quais 16,2 milhões de pré-pagos e 3,1 milhões de pós-pagos.  
 
Em tempo de uso, o trimestre de 2006 demonstra redução: os 86 minutos usados por mês por 
cliente de janeiro a março de 2005 caíram 20%, registrando 68 minutos mensais este ano.  
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