
 

 

 

 

 

 

 

 

Pereiro, CE, 10 de setembro de 2021. A Brisanet Participações S.A. (B3: BRIT3) a 

maior empresa entre os provedores independentes de serviços de internet no Brasil, 

segundo o ranking da Anatel, anuncia hoje alguns dados operacionais de agosto de 

2021.  

Fundada há 22 anos, a BRISANET é, segundo o ranking da ANATEL, a maior empresa 

brasileira entre os provedores independentes de serviços de internet no Brasil. Com um 

portfólio de produtos praticamente 100% em fibra óptica e atuação focada na região 

Nordeste do país, a Companhia atua também, por meio da sua controlada AGILITY 

TELECOM, que fornece serviços de internet sob o modelo de franquias. 

Ao final de agosto de 2021, a Brisanet atendia a 772.991 clientes em 6 estados da 

região Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Piauí 

– passando na frente de 3,5 milhões de domicílios, em 108 cidades.  

 

 
 

Os HPs adicionados em agosto corresponderam a 166 mil, já no mês anterior foram 

adicionados 199 mil. A redução no número de HPs deve-se a atrasos na conexão de 

backbone entre cidades. Sem esse efeito, a adição teria sido perto de 210 mil HPs. 

O crescimento da base de clientes em 18,5 mil, ou 2,5%, ficou abaixo do inicialmente 

estimado, mas em linha com o atraso de sua expansão de fibra óptica no 2T21, já que 

existe um período de tempo entre adicionar a infraestrutura e o início de faturamento do 

cliente.  

 

Por meio da Agility Telecom, a Brisanet fornece também serviço a 157.415 clientes, 

em 5 estados do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas – com 93 franqueados, passando na frente de 690.293 domicílios.  

 

DADOS OPERACIONAIS 1T20  2T20  3T20  4T20  1T21  2T21  Jul 21  Ago 21  

# Clientes

Banda Larga 403.852 468.896 554.915 624.301 674.821 736.580 754.477 772.991

Telefonia Fixa - - - - 235.680 271.754 281.886 288.953

PORTAS DE FIBRA 1.313.764   1.497.655   1.689.555   1.922.020   2.107.014   2.317.068   2.466.644 2.591.763   

HOMES PASSED (HPs) 1.751.685   1.996.873   2.252.740   2.562.693   2.809.352   3.089.424   3.288.859 3.455.684   

CIDADES ATENDIDAS 93               93               94               96               96               100             101           108             
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Em julho e agosto de 2021, a Agility Telecom se concentrou na expansão da rede para 

os franqueados atuais e em conversas/negociações para trazer os próximos 

franqueados. Nestes 2 meses foram adicionados 9 mil clientes e 47,3 mil HPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações com Investidores 

Tel. +55 88 2105-0288 

E-mail: falecomri@grupobrisanet.com.br 

Website: ri.brisanet.com.br 

 

 

O presente documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem atos ocorridos 

no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, 

“estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, ”objetiva”, bem como outros termos similares visam identificar 

tais previsões as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto, os 

resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear 

exclusivamente nas previsões aqui realizadas. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas 

e a Companhia não se obriga a atualizá-las luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.  

 

AGILITY 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 Jul 21 Ago 21

# Clientes - - - - - 148.066 154.306 157.415

# Franqueados - - - - - 93 93 93


