
 

 

CIELO S.A. 

A Cielo (antiga Visanet Brasil) é uma empresa de tecnologia e serviços financeiros de meios de pagamento para o 
varejo. Realiza a captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito como 
adquirente multi-bandeira. Tem cerca de 1,4 milhão de clientes ativos e está presente em mais de 5.500 municípios 
brasileiros. Com mais de 2 mil funcionários, tem capacidade tecnológica para suportar 6 mil vendas por segundo. 

Sociedade anônima de capital aberto, a Cielo é controlada pelo Banco Bradesco e Banco do Brasil. O capital social 
da empresa é composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto (CIEL3). Seus papéis são listados 
no segmento Novo Mercado da B3. 

O acirramento da chamada “guerra das maquininhas”, envolvendo a indústria de adquirência, impactou as margens 
da Cielo, em 2018. No entanto, a empresa vem optando pelo aumento da participação de mercado, buscando clientes 
nos segmentos de microempreendedores e PMEs. 

Histórico da empresa 

Criada em 29 de novembro de 1995 pelo Bradesco, Banco do Brasil, Banco Real (hoje Banco Santander) e o 
extinto Banco Nacional, juntamente com a Visa Internacional, a Visanet tinha com o objetivo inicial de unificar as 
relações com todos os estabelecimentos afiliados à bandeira Visa no Brasil, desenvolver soluções tecnológicas de 
captura e processamento de transações e realizar a liquidação financeira, deixando os bancos livres para se 
concentrarem na emissão de cartões e na concessão de crédito aos portadores.  

Nessa época, a Visanet contava com 100 mil estabelecimentos afiliados. No decorrer do tempo, a empresa lançou 
novos produtos, como o Visa Electron e Visa Vale. Apoiada na forte expansão do mercado consumidor brasileiro, a 
empresa conseguiu rápido crescimento, tornando-se a líder do setor, com uma base de 1.3 milhão de 
estabelecimentos ativos em 2012 e com presença em 5.511 municípios brasileiros e cobrindo 99% do território 
nacional.  

Em 2009, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, juntamente com o CADE, aprovou um projeto que 
colocou fim na exclusividade que Visanet e Redecard detinham com as bandeiras internacionais Visa e Mastercard, 
como forma de estimular o aumento da concorrência no setor. Inicialmente, essa medida acirrou a disputa entre as 
duas empresas, já que uma companhia pode processar vendas com bandeiras que até então eram exclusivas da 
outra. Além disso, novos credenciadores poderiam investir nesse mercado em franco crescimento.  

Os lojistas poderiam a partir de então escolher qual empresa processará suas transações, utilizando apenas um 
terminal eletrônico e dando preferência à empresa que oferecer as menores taxas administrativas sobre as vendas. 
Porém, analistas estimam que em um futuro muito próximo, haverá nada menos que 20 novos players no mercado 
de processamento de transações com plásticos. O mais novo deles é o Santander, banco espanhol que detinha 
ações da própria Cielo, mas que em 2009 vendeu sua participação na empresa e comprou a GetNet.  

Em julho de 2009, a empresa lançou ações na bolsa de valores, realizando uma das maiores ofertas públicas de 
ações do país. Em dezembro de 2009, devido ao fim da exclusividade com a bandeira Visa e com o objetivo de iniciar 
o processamento de transações de outras bandeiras, a empresa mudou de nome e passou a se chamar Cielo. 

A partir daí, o Santander saiu da composição acionária e a empresa passou a ser controlada pelo Bradesco 
(Columbus Holdings S.A.) e pelo Banco do Brasil (BB Banco de Investimentos S.A.), cada qual com 28,65% do capital 
social, que até mantêm um acordo de acionistas atualizado em 2014 e vigente por prazo indeterminado.  

Ao longo de 2010, a companhia fechou parceria com as bandeiras regionais Aura, Sorocred, Policard e Good Card, 
além de uma aliança com a Dotz, uma das principais empresas de programas de fidelização no modelo de coalizão 
da América Latina. Em 2011, a Cielo anunciou parceria com a Cred-System, emissora de cartões de crédito da 
bandeira Mais!, e com o Banestes, Banco do Espírito Santo, emissor do Banescard, mas somente no final de 2013 o 
cartão do banco começou a ser aceito.  
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No segmento de cartões de benefícios, além de Visa Vale e Sodexo, a Cielo firmou parcerias com Bônus CBA, Cabal 
Vale, Verocheque e Sapore Benefícios, além da bandeira Elo, 100% brasileira, resultado da parceria de três dos 
maiores bancos do país: Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

Em 2011, a Cielo capturou R$ 320,4 bilhões o equivalente a 7,6% do PIB brasileiro na época.  

Em 2012, a Cielo lançou a opção Crediário na sua máquina e anunciou parceria com a CyberSource, fornecedora de 
soluções de gestão de pagamentos, e lançou uma plataforma de prevenção à fraude em comércio eletrônico. O 
objetivo da aliança é preservar o bom comprador e identificar transações fraudulentas, o que garantirá maior 
conversão de vendas com menor custo operacional.  

Em junho de 2012 a Cielo adquiriu a empresa americana de tecnológica para serviços meios de pagamento Merchant 
e-Solutions (MeS) por 670 milhões de dólares.  

Ainda em 2012, lançou o Cielo LinkCi, solução que permite ao lojista oferecer a opção dos seus clientes fazer, se 
quiserem, check-in ou recomendar o estabelecimento para os amigos do Facebook utilizando qualquer cartão na 
máquina da Cielo, no mesmo ano a companhia foi responsável pela captura, processamento e liquidação de 
aproximadamente 5 bilhões de transações financeiras no Brasil, valor equivalente a 8,4% do PIB brasileiro na época.  

Em 2013, foi editada a Lei 12.865 que buscava fomentar a concorrência no ramo dos meios de pagamento. 

Diante da grande concentração do segmento de cartão de crédito, o CADE iniciou uma série de procedimentos, 
merecendo menção a Nota Técnica 10/2016 que sugeriu a abertura de três inquéritos administrativos em face da 
Cielo e algumas outras empresas do ramo, ao argumento de que haveria conduta anticompetitivas que barravam a 
entrada de novos concorrentes. 

Com a entrada de novos concorrentes no mercado, notadamente o PagSeguro e a Stone, houve um aumento 
significativo da concorrência, muitas vezes noticiada como "A Guerra das Maquininhas", e o valor de mercado da 
companhia diminuiu de aproximadamente 72 bilhões de reais em janeiro de 2018 para aproximadamente 18 bilhões 
em junho de 2019 - uma espetacular queda de 75%. 

Para os acionistas e para seus controladores, a empresa tem que se reinventar. Na apresentação de resultados do 
segundo trimestre de 2019, a empresa mostrou uma retomada do volume de operações e do número total de clientes.  

Em agosto de 2019, a Cielo divulgou o lançamento de sua nova plataforma - o Cielo Pay. O aplicativo que reúne 
diversas funcionalidades no setor de pagamentos dispensará o uso de maquininhas de cartão e passará, a partir de 
14 de outubro de 2019, que lojistas vendam seus produtos por meio de QR Code no celular, envio de links de 
pagamentos por WhatsApp ou ainda pela emissão de boletos. 

Fonte: https://ri.cielo.com.br/  

Composição Acionária 

 

Fonte: https://ri.cielo.com.br/  
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Gráfico (CIEL3) 

 

Gráfico Candlestick mensal com MME 5/10 dias da Cielo                                                                                 Fonte: Economatica     
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Principais Indicadores (CIEL3) 

 

Lâmina da Cielo S.A.                                                                                                                                          Fonte: Economatica 
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Dívida da Cia. 

 

Fonte: https://ri.cielo.com.br/  
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Recomendações de Mercado 

 

Fonte: https://ri.cielo.com.br/  
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A Cielo S.A. (CIEL3), antiga Visanet, como bem destacado no princípio desta carta, é a empresa líder do setor de 

captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito em toda a América Latina. 

Possui uma gigante capilaridade que cobre cerca de 99% do território nacional, feito que nenhum outro concorrente 

está em vias de alcançar.  

Como é bem sabido pelo mercado, após a perda de sua exclusividade, através da edição da Lei 12.865 em 2013, 

houve um grande incentivo à concorrência no setor de meios de pagamento, a chamada “Guerra das Maquininhas”, 

iniciando-se assim um grande processo de perda de participação da Cielo (Market Share), diminuição continua de 

sua receita, margens e rentabilidade. E consequentemente, uma forte desvalorização de suas ações.   

A companhia, vem redirecionando seus esforços, em busca de recuperação, sua reestruturação em andamento vem 

obtendo, por enquanto, tímidos resultados, mas esboçando melhoria para o longo prazo, apesar dos enormes 

desafios.  

Os últimos resultados apresentados, mostraram evolução na eficiência operacional, com redução de 6% no custo de 
serviços para R$ 760 milhões e redução de 48% nas despesas operacionais, para R$ 154 milhões.  

Apesar da melhora no curto prazo, e o grande desconto em suas ações, o mercado em geral, prefere aguardar algo 
mais consistente para a indicação de compra do papel, como podemos verificar na tela anterior. Em torno de 60% 
dos analistas dos principais Bancos e Corretoras, não recomendam compra (indicam manutenção) e 22% indicam 
venda. 

Este posicionamento, reflete o atual cenário marcado por uma redução das taxas praticadas, tendência vista no 
mundo inteiro e que é intensificada no Brasil devido a um aumento de concorrência e maior digitalização do mercado.  

Alguns players, apontam para a entrada de novos concorrentes não tradicionais, criando soluções de pagamentos e 
pulverizando ainda mais o mercado. Entre eles, o Magazine Luiza (MGLU3) que já oferece serviços de pagamentos 
e créditos para seus clientes.  

Também houve destaque em relação a limitação da Cielo em oferecer produtos e soluções bancárias, como vem 
fazendo a Stone, por se tornarem conflitantes aos acionistas controladores (Bradesco e Banco do Brasil) e oferecer 
concorrência aos mesmos.   

Outros já citam a inesperada e repentina saída de seu CEO, como mais um ingrediente que adiciona incerteza, em 

relação a capacidade da empresa de se reinventar.  

Na mesma linha, acreditamos que diante dos grandes desafios enfrentados pela Cielo, optamos pela neutralidade 

(não compra), até que sua reestruturação em curso, apresente sinais consistentes de recuperação.  

  

D I S C L A I M E R 

Departamento de Research 

Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI   

                                                                                        

Resolução CVM Nº 20/2021  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril 
Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio. 
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