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Cielo S.A. 
 

Tipo de Rating Rating Perspectiva Última Ação de Rating 

Cielo S.A.    

IDR de Longo Prazo em Moeda Local BB+ Estável Afirmado em 2 de novembro de 2018 

IDR de Longo Prazo BB+ Estável Afirmado em 2 de novembro de 2018 

Rating Nacional de Longo AAA(bra) Estável Afirmado em 2 de novembro de 2018 

Cielo USA Inc.    

Notas Seniores Sem Garantia BB+  Afirmado em 2 de novembro de 2018 

Clique aqui para a relação completa de ratings  

 

Resumo Financeiro 
 

(BRL Mi.) Dez. 2016 Dez. 2017 Dez. 2018P Dez. 2019P 

Receita Líquida 12.301 11.600 11.140 11.192 

EBITDAR Ajustado 8.215 7.672 6.546 6.425 

Fluxo de Caixa das Operações 4.435 6.095 4.652 4.365 

Alavancagem Ajustada pelo FFO (x) 1,8 2,0 2,0 1,8 

Dívida Líquida Ajustada/EBITDAR 
Operacional (x) 

1,1 0,7 0,7 0,7 

P: Projeção 

Fonte: Fitch 
    

 

Em 2 de novembro de 2018, a Fitch Ratings afirmou os IDRs de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB+’ (BB 

mais) da Cielo S.A. (Cielo), assim como seu Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’. A Fitch também afirmou o 

rating ‘BB+’ das notas seniores da subsidiária Cielo USA Inc. A Perspectiva dos ratings corporativos é Estável. 

 

Os ratings da Cielo refletem a sólida estrutura de capital e a flexibilidade financeira da companhia, além de sua testada 

capacidade de gerar fortes e resilientes fluxos de caixa em diferentes cenários macroeconômicos e mesmo diante da 

maior concorrência. A empresa se beneficia de sua liderança na indústria de cartões de pagamento no Brasil, que se 

apoia na crescente e previsível receita proveniente da diversificada base de lojistas afiliados. 

 

A análise da Fitch também considera os reduzidos riscos de contrapartes associados ao sistema bancário brasileiro, 

uma vez que mais de 95% das transações de crédito e débito são realizadas por meio de bancos com rating pelo menos 

‘BB-’ (BB menos) ou são parcialmente garantidas pela Visa e pela MasterCard. A Cielo não está diretamente exposta ao 

risco de crédito dos detentores de cartões, e a exposição aos lojistas é limitada. 

Principais Fundamentos do Rating 

Liderança na Indústria de Cartões de Pagamento: A Cielo é líder na indústria de adquirência e processamento de 

pagamentos no Brasil, com participação de mercado estimada em 51,1%. Apesar do aumento significativo da 

competição nos últimos anos, a indústria permanece fortemente concentrada, uma vez que os dois principais 

participantes representam aproximadamente 84% do mercado. A vantagem competitiva da Cielo se apoia, em parte, no 

relacionamento e na rede de distribuição de três importantes bancos do sistema financeiro brasileiro, Banco do Brasil 

S.A., Banco Bradesco S.A. e, em menor grau, Caixa Econômica Federal. A Cielo possui acordos com estas instituições, 

https://www.fitchratings.com/gws/en/esp/issr/90377667
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o que lhe permite acessar a vasta base de clientes dos bancos para credenciar lojistas. 

 

Desafios Derivados do Aumento da Competição: A dinâmica de mercado da indústria brasileira de meios de 

pagamento mudou significativamente nos últimos dois anos, e a Fitch espera que a competição continue aumentando e 

pressionando as margens operacionais da Cielo. Para a agência, a participação de mercado da Cielo deve permanecer 

forte, mas deve se reduzir gradualmente a médio prazo. O recente sucesso na oferta inicial de ações (IPO) de dois 

competidores de menor porte também deve contribuir para uma estratégia mais agressiva de crescimento e para uma 

disputa mais acirrada por participação de mercado. 

 

A Cielo tem o importante desafio de adaptar a sua estratégia para o ambiente de negócios altamente competitivo, 

continuar ampliando suas atividades e preservar a forte capacidade de geração de caixa. Os resultados da companhia 

foram pressionados pela redução da taxa líquida de intermediação e das receita de aluguel de equipamentos (POS) e de 

antecipações, combinados a um menor crescimento do volume das operações de crédito. 

 

Na visão da Fitch, a estratégia defensiva da Cielo de entrar de forma mais agressiva em um novo segmento de 

negócios, o de micro e pequenos lojistas, ainda precisa ser testado. Este é um segmento de mercado mais sensível a 

preços, em que competidores menores, como PagSeguro Digital Ltd. (não avaliado pela Fitch) e Stone Pagamentos S.A. 

(não avaliado pela Fitch), têm ganhado importante participação de mercado. A aquisição da Stelo S.A. em 2018 deve 

suportar o plano da Cielo de crescer mais agressivamente nesse segmento, com atividades de venda de POS e 

aquisição de recebíveis de lojistas. 

 

Volume Financeiro Deve Continuar Crescendo: A Fitch projeta crescimento na mediana de um dígito no volume das 

operações de cartões de crédito e débito no Brasil em 2018 e 2019, dada a baixa penetração dessas formas de 

pagamento, e alguma melhora no consumo. Porém, incertezas quanto ao ritmo da recuperação econômica devem 

continuar pressionando o crescimento do negócio em comparação aos níveis históricos. 

 

A Cielo processou BRL458 bilhões em operações de cartão de crédito e débito nos primeiros nove meses de 2018 e 

BRL626 bilhões em 2017. O volume de operações aumentou mais de 20% por ano entre 2007 e 2012 e, em média, 16% 

em 2013 e 2014. As fracas condições econômicas e a elevada competição resultaram em crescimento mais lento, de um 

dígito, desde 2015, e o volume de operações cresceu 7,0% em 2016, 6,7% em 2017 e apenas 0,8% no período de nove 

meses encerrado em setembro de 2018. 

 

Baixo Risco de Perda de Crédito: A Cielo não está diretamente exposta ao risco de crédito dos detentores de cartões, 

uma vez que os bancos emissores garantem o pagamento de seus clientes, enquanto a exposição a lojistas é limitada. 

No entanto, a companhia está parcialmente exposta ao risco de inadimplência dos emissores de cartões nos 

pagamentos com as bandeiras Visa e MasterCard. O risco associado às operações com bandeiras Visa e Mastercard é 

atenuado pelo fato de mais de 95% das operações de crédito e débito se concentrarem em instituições financeiras 

avaliadas com ratings ‘BB-’ (BB menos) ou acima. Nas transações com alguns bancos sem grau de investimento, a 

política de gerenciamento de risco da Cielo exige garantias. 

 

Fluxo de Caixa Permanece Robusto: A Cielo tem demonstrado capacidade recorrente de gerar fluxos de caixa 

robustos e resilientes em diferentes ciclos econômicos e diante do aumento da competição. A empresa também tem 

buscado maior diversificação de receita, após a aquisição da Merchant e-Solutions Inc., nos Estados Unidos, e da 

Cateno Gestão de Contas de Pagamento S.A. Pelas projeções da Fitch, o EBITDA ajustado deve diminuir para BRL6,5 

bilhões em 2018 e BRL6,4 bilhões em 2019. No período de 12 meses encerrado em 30 de setembro de 2018, a Cielo 

gerou EBITDA ajustado de BRL6,7 bilhões, que inclui BRL1,8 bilhão de receita financeira de aquisição de recebíveis dos 

lojistas, recursos das operações (FFO) de BRL5,6 bilhões e fluxo de caixa das operações (CFFO) de BRL5,0 bilhões. 

Estes resultados se comparam negativamente com os BRL7,7 bilhões, BRL5,3 bilhões e BRL6,1 bilhões, 

respectivamente, em 2017. 

 

A redução da taxa líquida de intermediação, da receita de aluguel de POS e da receita de antecipações, combinados 

com o menor crescimento do volume das operações de crédito, pressionaram a geração de EBITDA. A Cielo investiu 

BRL563 milhões e distribuiu BRL3,4 bilhões em dividendos no período de 12 meses encerrado em setembro de 2018, o 
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que resultou em fluxo de caixa livre (FCF) de BRL967 milhões. A Fitch projeta FCF ainda positivo entre 2018 e 2020, 

apesar da maior pressão sobre a geração de caixa decorrente do ambiente altamente competitivo. 

 

Forte Estrutura de Capital: A Cielo possui fortes indicadores de crédito e sua alavancagem permanece baixa. No 

período de 12 meses encerrado em setembro de 2018, o índice dívida líquida/EBITDA ajustado, incluindo a receita 

financeira da aquisição de recebíveis dos lojistas, foi de 0,9 vez, em linha com a média de 2016-2017. As projeções da 

Fitch indicam que a alavancagem líquida deve ficar próxima a 1,0 vez nos próximos anos. Em 30 de setembro de 2018, 

a dívida total da companhia era de BRL10,2 bilhões, dos quais aproximadamente 35% estavam denominados em moeda 

estrangeira. 

 

Rating Acima do Teto-País: O IDR em Moeda Estrangeira ‘BB+’ (BB mais) está um grau acima do Teto País ‘BB’ do 

Brasil, uma vez que o caixa e as aplicações financeiras da companhia mantidos no exterior cobrem as despesas 

financeiras em moeda forte. Atualmente, o caixa mantido no exterior cobre as despesas financeiras em moeda forte 

pelos próximos 24 meses em mais de 2,0 vezes. De acordo com a metodologia da Fitch "Non-Financial Corporates 

Exceeding the Country Ceiling Rating Criteria", essa condição permite que o rating da companhia esteja até três graus 

acima do Teto-País. O IDR em Moeda Estrangeira da Cielo é limitado pelo IDR em Moeda Local, o que reflete sua 

qualidade de crédito. Se o índice caixa e aplicações financeiras no exterior/despesas financeiras em moeda forte se 

reduzir para menos de 1,0 vez, o IDR em Moeda Estrangeira da Cielo pode ser rebaixado e limitado pelo Teto-País 'BB' 

do Brasil. 

Resumo da Análise em Comparação com os Pares 
 

Comparação de Pares 

Comparação de Pares A Cielo é líder na indústria de adquirência e processamento de pagamentos no Brasil, com participação 
de mercado estimada em de 51,1%. Sua segunda maior concorrente é a Redecard (não avaliada pela 
Fitch, controlada pelo Itaú Unibanco Holding S.A.), com 33,2% de participação de mercado, e a terceira 
maior é a GetNet (controlada pelo Banco Santander (Brasil) S.A.) não avaliada, com 11,7%. Em relação 
a pequenos participantes, como Stone (não avaliada) e PagSeguro (não avaliada), as três empresas 
líderes do setor possuem forte vantagem competitiva, devido às suas estruturas de controle acionário. A 
associação com instituições líderes no segmento bancário brasileiro lhes permite acessar a vasta base 
de clientes destes bancos para credenciar lojistas. Como característica da indústria no Brasil, a Cielo 
não está diretamente exposta ao risco de crédito dos detentores de cartões, uma vez que os bancos 
emissores garantem o pagamento de seus clientes. O rating da Cielo incorpora o risco de contraparte 
associado ao sistema bancário brasileiro. 

A receita da Cielo é previsível e provém de sua diversificada base de lojistas afiliados. A empresa tem 
recorrentemente gerado forte fluxo de caixa. Normalmente, empresas com menor escala de operações 
são mais dependentes da receita financeira da aquisição de recebíveis dos lojistas, que pode ser mais 
volátil. A Cielo também está bem posicionada em termos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, 
o que reduz o risco de sistemas obsoletos, enquanto as empresas menores estão mais expostas ao 
risco tecnológico. 

Vínculo Entre 
Controlador/Subsidiária 

Não se aplica. 

Teto-País O IDR em Moeda Estrangeira ‘BB+’ (BB mais) da Cielo não está limitado ao Teto-País ‘BB’ do Brasil, 
uma vez que o caixa e as aplicações financeiras da companhia mantidos no exterior cobrem as 
despesas financeiras em moeda forte em mais de 1,0 vez. O IDR em Moeda Estrangeira da Cielo é 
limitado pelo IDR em Moeda Local, o que reflete sua qualidade de crédito. Se o índice caixa e 
aplicações financeiras no exterior/despesas financeiras em moeda forte se reduzir para menos de 1,0 
vez, o IDR em Moeda Estrangeira da Cielo pode ser rebaixado e limitado pelo Teto-País do Brasil. 

Ambiente Operacional Preocupações sobre o fraco ambiente econômico e de governança no Brasil estão refletidos no rating da 
Cielo. A resiliência dessa indústria, as vantagens competitivas da companhia e o seu forte perfil 
financeiro atenuam alguns desses riscos. 

Outros Fatores Como característica da indústria no Brasil, a Cielo não está diretamente exposta ao risco de crédito dos 
detentores de cartões, uma vez que os bancos emissores garantem o pagamento de seus clientes. O 
rating da Cielo incorpora o risco de contraparte associado ao sistema bancário brasileiro. 

  

Fonte: Fitch Ratings 
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Comparação de Pares 

 
 

 
 

 

Sensibilidade dos Ratings 

Desdobramentos Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Positiva Incluem 

 Uma elevação dos ratings não é esperada. 

 

Desdobramentos Que Podem, Individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Positiva Incluem 

 Aumento no volume de operações de crédito e débito em bancos avaliados com ratings ‘BB-’ (BB menos) ou 

abaixo, sem garantias dos bancos emissores de cartões ou sem garantia da MasterCard; 

 Enfraquecimento do perfil de crédito dos principais bancos que operam com a Cielo; 

 Perdas significativas, devido a fraudes e estornos; 

 Maior competição, resultando em significativa perda de participação de mercado e de rentabilidade; 

 Significativas alterações no risco regulatório; 

 Ações de rating negativas no rating soberano do Brasil, que resultem em ações de rating negativas no Banco 

do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú, também podem levar a ações de rating negativas para a Cielo. 

Liquidez e Estrutura da Dívida 

Forte Liquidez: A liquidez da Cielo é forte, e sua capacidade de geração de fluxo de caixa cobre confortavelmente os 

vencimentos de dívida. Em 30 de setembro de 2018, a empresa possuía caixa e aplicações financeiras de BRL4,3 

bilhões e dívida de curto prazo de BRL1,1 bilhão. Aproximadamente 86% do caixa são investidos no Brasil e 14% no 

exterior. Ao final de setembro de 2018, a Cielo registrava BRL1,1 bilhão de dívida com vencimento até o final de 2019, 

BRL2,2 bilhões em 2020 e BRL23 milhões em 2021. Em 2018, a Cielo amortizou a última parcela das suas debêntures 

públicas, no valor de BRL1,6 bilhão. A Fitch espera que a companhia continue utilizando a geração de fluxo de caixa 

operacional para reduzir sua dívida nos próximos dois anos. 

 

 

IDR/Perspectiva

BB+/Estável bb- n bbb+ n a- n bbb n bb+ n bbb- n bbb+ n a- n a- n

BB-/Positiva aaa n bb+ n bbb n bb+ n bbb n bb+ n bbb+ n b+ n bb n

Fonte: Fitch Ratings Importância n Alta n Moderadan Baixa

First Data Corp.
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Fonte: Fitch Ratings, Fitch Soutions, Cielo.

Cronograma de Amortização da Dívida
(Em 30 de setembro de 2018)
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Vencimento da Dívida e Liquidez em 31 de Dezembro de 2017 

 

Resumo da Liquidez 

(BRL 000) 31/12/2016 31/12/2017 

Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.734.437  6.024.197  

Investimentos no Curto Prazo 0  0  

Menos: Caixa e Equivalentes de Caixa Não Prontamente Disponíveis 0  0  

Caixa e Equivalentes de Caixa Não Prontamente Disponíveis 
(Definido pela Fitch) 2.734.437  6.024.197  

Disponibilidade Sob a Forma de Linhas de Crédito Compromissadas 0  0  

Liquidez Total 2.734.437  6.024.197  

   EBITDA nos Últimos 12 Meses 8.215.396  7.672.055  

FCF nos Últimos 12 Meses 2.517.118  3.403.426  

Fonte: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Cielo S.A. 

 

Cronograma de Amortização da Dívida 

(BRL 000) 31/12/2017 

Curto Prazo 2.788.254  

2019 79.934  

2020 2.028.862  

2021 22.303  

2022 2.916.803  

Após 2022 3.370.277  

Dívida Total 11.206.433  

Fonte: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Cielo S.A. 

 

Principais Premissas 

As principais premissas da Fitch, de acordo com o cenário de rating do emissor, incluem 

 Crescimento do volume de operações de cartões de crédito e débito de 5,0% em 2018 e 6,0% em 2019; 

 Investimentos anuais de BRL500 milhões; 

 Menor receita com aluguel de POS, devido à maior competição e fechamento de lojas de varejo; 

 Volume de aquisição dos recebíveis dos lojistas representando entre 18% e 19% do volume financeiro das 

operações de cartão de crédito; 

 Dividendos de 75% do lucro líquido. 

Resumo Financeiro  
 

(BRL 000) Histórico  Projeções 

 
Dez.2015 Dez.2016 Dez.2017 Dez.2018P Dez.2019P Dez.2020P 

RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

      

Receita Líquida 11.122.314  12.300.784  11.600.341  11.139.777  11.191.637  11.414.475  

Variação da Receita (%) 44,0  10,6  (5,7) (4,0) 0,5  2,0  

EBITDA Operacional (Antes dos Rendimentos 
de Associadas) 

7.618.834  8.215.396  7.672.055  6.545.959  6.425.222  6.491.754  

Margem de EBITDA Operacional (%) 68,5  66,8  66,1  58,8  57,4  56,9  

EBITDAR Operacional 7.618.834  8.215.396  7.672.055  6.545.959  6.425.222  6.491.754  

Margem de EBITDAR Operacional (%) 68,5  66,8  66,1  58,8  57,4  56,9  

EBIT Operacional 6.717.007  7.249.714  6.725.040  5.636.543  5.511.572  5.559.913  

Margem de EBIT Operacional (%) 60,4  58,9  58,0  50,6  49,2  48,7  

Despesa Bruta com Juros (1.354.124) (1.331.783) (904.151) (643.265) (555.107) (480.275) 
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Lucro Antes de Impostos (Incluindo 
Rendimentos/Perdas de Associadas 

5.434.831  6.020.776  6.085.809  5.253.278  5.276.465  5.399.638  

RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL 
   

   

Caixa e Equivalentes 1.315.648  2.734.437  6.024.197  4.816.623  4.014.868  4.175.597  

Dívida Total com Capital Híbrido 14.355.369  11.403.378  11.206.433  9.418.179  8.338.245  7.309.383  

Dívida Total Ajustada com Capital Híbrido 14.355.369  11.403.378  11.206.433  9.418.179  8.338.245  7.309.383  

Dívida Líquida 13.039.721  8.668.941  5.182.236  4.601.556  4.323.377  3.133.786  

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA       

EBITDA Operacional 7.618.834  8.215.396  7.672.055  6.545.959  6.425.222  6.491.754  

Juros Pagos (857.649) (1.208.344) (856.756) (643.265) (555.107) (480.275) 

Impostos Pagos (1.792.207) (2.053.521) (2.031.339) (1.786.115) (1.793.998) (1.835.877) 

Dividendos Recebidos Menos Dividendos 
Distribuídos a Participações Minoritárias 
(Entrada/Saída de Fluxos) 

0 0 0 0 0 0 

Outros Itens Antes do FFO 495.912  334.092  492.900  — — — 

Recursos das Operações (FFO) 5.464.890  5.287.623  5.276.860  4.376.580  4.396.116  4.495.602  

Margem de FFO (%) 49,1 43 45,5 39,3 39,3 39,4 

Variação no Capital de Giro (3.602.779) (852.806) 817.977  275.279  (30.996) (133.191) 

Fluxo de Caixa das Operações (CFFO) 
(Definido pela Fitch) 

1.862.111  4.434.817  6.094.837  4.651.858  4.365.120  4.362.412  

Fluxo de Caixa Não-Operacional/Não-
Recorrente 

0 0 0    

Investimentos (556.188) (526.718) (472.217)    

Intensidade de Capital (Investimentos/Receita) 
(%) 

                   
5  

                   
4  

                   
4  

   

Dividendos Ordinários (1.434.328) (1.390.981) (2.219.194)    

Fluxo de Caixa Livre (FCF) (128.405) 2.517.118  3.403.426     

Aquisições e Desinvestimentos Líquidos (8.002.818) (100.133) —    

Outros Itens do Fluxo de Caixa de Invest. e 
Financiamento 

52.133  (52.407) 32.963  — — — 

Recursos de Dívida Líquidos 5.310.564  (963.144) (96.722) (1.788.254) (1.079.934) (1.028.862) 

Recursos de Capital Líquidos 19.329  7.998  25.574  0  0  0  

Variação do Saldo de Caixa (2.749.197) 1.409.432  3.365.241  (1.207.574) (801.755) 160.729  

Cálculos das Projeções       

Investimentos, Dividendos e Aquisições e 
Desinvestimentos 

(9.993.334) (2.017.832) (2.691.411) (4.071.178) (4.086.941) (3.172.821) 

FCF Após Aquisições e Desinvestimentos (8.131.223) 2.416.985  3.403.426  580.680  278.179  1.189.591  

Margem do FCF (Após Aquisições Líquidas) 
(%) 

(73,1) 19,6  29,3  5,2  2,5  10,4  

ÍNDICES DE COBERTURA       

Cobertura dos Juros pelo FFO (x) 7,2  5,2  6,7  7,4  8,3  9,7  

Cobertura dos Encargos Fixos pelo FFO (x) 7,2  5,2  6,7  7,4  8,3  9,7  

EBITDAR Operacional/Juros Pagos + Aluguéis 
(x) 

8,9  6,8  9,0  10,2  11,6  13,5  

EBITDA Operacional/Juros Pagos (x) 8,9  6,8  9,0  10,2  11,6  13,5  

Resumo Financeiro (Continuação) 
 

 
 
ÍNDICES DE ALAVANCAGEM 

     
  

Dívida Total Ajustada/EBITDAR Operacional 
(x) 

1,9  1,4  1,5  1,4  1,3  1,1  

Dívida Líquida Total Ajustada/EBITDAR 
Operacional (x) 

1,7  1,1  0,7  0,7  0,7  0,5  

Dívida Total com Capital Híbrido/EBITDA 
Operacional (x) 

1,9  1,4  1,5  1,4  1,3  1,1  

Alavancagem Ajustada pelo FFO (x) 2,3  1,8  2,0  2,0  1,8  1,6  

Alavancagem Líquida Ajustada pelo FFO (x) 2,1  1,4  0,9  1,0  0,9  0,7  

Fonte: Fitch Ratings, Fitch Solutions. P: Projeção. 

 
 

Como Interpretar as Projeções Apresentadas 
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As projeções apresentadas se baseiam nas projeções do cenário de rating conservador produzidas internamente na agência. As 
projeções não representam as estimativas dos emissores classificados. As projeções publicadas acima são apenas um componente 
utilizado pela Fitch para atribuir um rating ou determinar uma perspectiva de rating. As informações presentes na projeção refletem 
elementos significativos, porém não totais, das premissas de rating da Fitch para o desempenho financeiro do emissor. Assim, não 
podem ser usadas para estabelecer um rating e não devem se apoiar neste propósito. As projeções da Fitch são elaboradas com 
uma ferramenta de propriedade interna, que utiliza as premissas da agência sobre desempenho financeiro e operacional, que podem 
não refletir as premissas que o leitor faria. As definições próprias da Fitch de termos financeiros, como EBITDA, dívida ou fluxo de 
caixa livre, podem diferir das do leitor. A Fitch pode obter acesso, periodicamente, a informações confidenciais de elementos de 
planejamento futuro do emissor. Alguns elementos podem ter sido omitidos destas projeções, mesmo quando incluídos nas 
deliberações internas da agência, sempre que a Fitch, a seu critério, considerar que os dados possam ser sensíveis em contextos 
comerciais, legais ou regulatórios. As projeções (assim como a íntegra deste relatório) são produzidas estritamente de acordo com 
os disclaimers presentes no final deste documento. A Fitch pode atualizar as projeções em relatórios futuros, mas não assume 
responsabilidade em fazê-lo. 
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Rating Navigator 

 

 
Source: Fitch 

  

Corporates Ratings Navigator
Business Services DAP

aaa AAA Stable

aa+ AA+ Stable

aa AA Stable

aa- AA- Stable

a+ A+ Stable

a A Stable

a- A- Stable

bbb+ BBB+ Stable

bbb BBB Stable

bbb- BBB- Stable

bb+ BB+ Stable

bb BB Stable

bb- BB- Stable

b+ B+ Stable

b B Stable

b- B- Stable

ccc+ CCC+ Stable

ccc CCC Stable

ccc- CCC- Stable

cc CC Stable

c C Stable

d or rd D or RD Stable

Cielo S.A.

Management 

and Corporate 

Governance

Business Profile Financial Profile
Issuer Default 

Rating

Factor

Levels

Sector Risk 

Profile

Operating 

Environment
Financial 

Flexibility

Financial 

Structure
Profitability

Sector 

Environment

Customer 

Dynamics
Diversification

Competitive 

Position
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Source: Fitch 

 

Corporates Ratings Navigator
Business Services DAP

Operating Environment Management and Corporate Governance

bb b a a

bb- bbb a- bbb

bb bbb+ aa

b- bbb bbb

ccc+ bbb-

Competitive Position Diversification

a+ a a- bbb

a bbb bbb+ bbb

a- a bbb a

bbb+ a bbb-

bbb bb+

Customer Dynamics Sector Environment

bbb bbb bbb+ bbb

bbb- bb bbb bbb

bb+ a bbb- bbb

bb bb+

bb- bb

Profitability Financial Structure

a a a+ a

a- bbb a a

bbb+ a a- a

bbb a bbb+ a

bbb- bbb a

Financial Flexibility

a+ a

a a

a- a

bbb+ bbb

bbb a
Navigator Version: RN 1.44.3.0

Regulatory Environment

Exposure to Challenged 

Business Lines

Good quality reporting without significant failing. Consistent with the average of listed 

companies in major exchanges.

Transparent group structure. 

Good CG track record but effectiveness/independence of board less obvious. No evidence of 

abuse of power even with ownership concentration.

Strong competitive position and defensible market share. Secular threats and opportunities not 

expected to have material adverse effect.

Broad customer diversification. Largest customers represent between 5%–10% of total 

revenue.

Well balanced exposure to at least three verticals/sectors/business segment lines with 

sensitivity to the economic cycle.

Strong and defensible market position within key business/segment verticals. Others may be 

more exposed to a competitive environment.

Time and significant financial commitment required to compete effectively in most business 

segments/verticals.

Customer Base

Generally small bolt-on acquisitions. History of large acquisitions routinely pressures credit 

metrics. Good integration track record.

Modest.

Moderate regulatory oversight.

Total Adjusted 

Debt/Operating EBITDAR

FCF/Gross Debt

Net Debt/(CFO - Capex)

2.3x

15%

2.8x

2.3x

2.8x

Lease Adjusted FFO Net 

Leverage

Lease Adjusted FFO 

Gross Leverage

5.5x

Some FX exposure on profitability and/or debt/cash flow match. Effective hedging in place.

4.5x

Very comfortable liquidity. Well-spread debt maturity schedule. Diversified sources of funding.

Clear commitment to maintain a conservative policy with only modest deviations allowed. 

30%

Consistently innovating and delivering new analytics/products, enabling the company to 

consistently deliver organic revenue growth.

M&A Strategy

Litigation EnvironmentRenewal rates of less than 80%. Limited or no switching costs.

Asset 

Class/Verticals/Products

Governance Structure

Management Strategy

Financial Access

Economic Environment

Systemic Governance

Cielo S.A.

Coherent strategy and good track record in implementation.

Systemic governance (eg rule of law, corruption; government effectiveness) of the issuer’s 

country of incorporation consistent with ‘bb’.

Average combination of issuer specific funding characteristics and of the strength of the 

relevant local financial market.

Weak combination of countries where economic value is created and where assets are 

located. 

Lower volatility of profits than industry average.

6.5%

How to Read This Page: The left column shows the three-notch band assessment for the overall Factor, illustrated by a bar. 

The right column breaks down the Factor into Sub-Factors, with a description appropriate for each Sub-Factor and its 

corresponding category. 

EBITDAR/(Gross Interest 

Expense + Rent)

FX Exposure

FFO Fixed Charge Cover

Liquidity

Financial Discipline

Operating EBITDAR Margin

Volatility of Profitability and 

Cash Flows

FCF Margin

FFO Margin

Level of Recurring 

Transaction/Project Revenues

23.0%

Financial Transparency

Group Structure 

Scale Large size/scale, EBITDAR >USD1bn

Barriers to Entry

Market Position

Proportion of Revenues Under 

Contract

Product Strategy

90% or more of total revenues may be considered recurring.

Renewal Rate and Switching 

Costs

>60%
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Estrutura Organizacional Simplificada do Grupo 

Click here to enter text. 

  

(100%)

(100%)

Estrutura Organizacional — Cielo S.A.
(em 30 de setembro de 2018)

28,65%

Banco Bradesco

‘BB’/ Estável

‘AAA(bra)’/ Estável

Banco do Brasil

‘BB–’/ Estável

‘AA(bra)’/ Estável

Treasury
Tempo Serviços 

Ltdaa

Multidisplay Com. 

e Serviços 

Tecnológicos S.A.

Servinet Serviços 

Ltda.

BRASPAG 

Tecnologia em 

Pagamento Ltda.

CBGS

Paggo Soluções e 

Meios de 

Pagamento S.A.

M4 Produtos e 

Serviços S.A.

28,65% 0,10% 1,41%

91,40% 99,99% 99,99% 40,95% 50,00%

100,00%
0,01%

Aliança 

Pagamentos e 

Participações 

Ltda.

99,90%

Stelo S.A.

100,00%

Cateno Gestão de 

Contas de 

Pagamento S.A.

70,00%

Cielo Cayman 

Islands

100,00%

aTempo Serviços LTDA é parte do grupo Bradesco, mas não integra o acordo de acionistas. IDR – Issuer Default Rating – Rating de Probabilidade de 

Inadimplência do Emissor.

Fonte: Fitch Ratings, Companhia.

Cielo S.A.

‘BB+’/ Estável

‘AAA(bra)’/ Estável

Debêntures Privadas, saldo BRL3,4 Bi.

FIDC, saldo BRL 2,2 Bi.

FINEP/BMTU, saldo BRL1,4 Bi. 

Cielo USA Inc.

Merchant e-Solutions

100,00%

100,00%
Notas seniores sem garantia, USD875 Mi., BB+

G
a
ra

n
tid

o
ra

38,37%

Others
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Resumo Financeiro dos Pares 

 

Empresa Rating Data 

Receita 
Líquida (USD 

milhões) 

Margem de 
EBITDAR 

Operacional 
Ajustada (%) 

Margem de 
FFO (%) 

Cobertura dos 
Encargos 

Fixos pelo 
FFO (x) 

Alavancagem 
Ajustada pelo 

FFO (x) 

Cielo S.A. BB+  

 BBB– 2017 3.632 54,8 45,5 6,7 2,0 

 BB+ 2016 3.525 54,8 43,0 5,2 1,8 

 BBB– 2015 3.338 56,4 49,1 7,2 2,3 

First Data Corp. BB–  

 B+ 2017 12.052 27,0 17,1 3,1 6,5 

 B 2016 11.584 26,5 15,9 2,7 6,5 

 B 2015 11.451 24,1 7,2 1,4 7,4 

Fonte: Fitch Ratings. 
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Reconciliação dos Principais Indicadores Financeiros 

 
(BRL 000) 31 Dez 2017 

Resumo da Demonstração dos Resultados 
 

EBITDA Operacional 7.672.055  

+ Dividendos Recorrentes Pagos a Participações Não Controladas 0  

+ Dividendos Recorrentes Recebidos de Associadas 0  

+ Ajustes Adicionais da Análise para Dividendos Recorrentes Recebidos de Associadas e Pagos a Participações 
Minoritárias 

0  

= EBITDA Operacional Após Dividendos a Associadas e Participações Minoritárias (k) 7.672.055  

+ Despesas com Arrendamento Operacional Consideradas Capitalizadas (h) 0  

= EBITDAR Operacional Após Dividendos a Associadas e Participações Minoritárias  (j) 7.672.055  

 
 

Resumo da Dívida e do Caixa  

Dívida Total com Capital Híbrido (l) 11.206.433  

+ Dívida Referente a Arrendamentos Operacionais (Despesas com Arrendamento Consideradas Capitalizadas * 
Múltiplo do Arrendamento Capitalizado 

0  

+ Outras Dívidas fora do Balanço 0  

= Dívida Total Ajustada com Capital Híbrido (a) 11.206.433  

Caixa Disponível [Definido pela Fitch] 6.024.197  

+ Aplicações Financeiras Disponíveis [Definidas pela Fitch] 0  

= Caixa & Equivalentes Disponíveis (o) 6.024.197  

Dívida Líquida Total Ajustada (b) 5.182.236  

 
 

Resumo do Fluxo de Caixa  

 Dividendos Preferenciais (Pagos) (f) 0  

Juros Recebidos 424.980  

+ Juros (Pagos) (d) (856.756) 

 = Encargos Financeiros Líquidos (e) (431.776) 

Recursos das Operações [FFO] (c) 5.276.860  

+ Variação no Capital de Giro [Definida pela Fitch] 817.977  

= Fluxo de Caixa das Operações [CFFO] (n) 6.094.837  

Investimentos (m) (472.217) 

Múltiplo Aplicado aos Arrendamentos Operacionais Capitalizados (i) 0,0  

 
 

Alavancagem Bruta  

Dívida Total Adjustada / EBITDAR Operacional* [x] (a/j) 1,5 

Alavancagem Bruta Ajustada pelo FFO [x] (a/(c-e+h-f)) 2,0 

Dívida Total Ajustada/(FFO - Encargos Financeiros Líquidos + Arrendamentos Operacionais Capitalizados - 
Dividendos Preferenciais Pagos)   

Dívida Total com Capital Híbrido/ EBITDA Operacional* [x] (l/k) 1,5 

 
  

Dívida Líquida Total Ajustada / EBITDAR Operacional* [x] (b/j) 0,7 

Alavancagem Líquida Ajustada pelo FFO [x] (b/(c-e+h-f)) 0,9 

Dívida Líquida Total Ajustada/(FFO - Encargos Financeiros Líquidos + Arrendamentos Operacionais Capitalizados 
- Dividendos Preferenciais Pagos)  

Dívida Líquida Total / (CFFO - Investimentos) [x] ((l-o)/(n+m)) 0,9 

  

Cobertura  

EBITDAR Operacional / (Juros Pagos + Despesas com Arrendamento)* [x] (j/-d+h) 9,0 

EBITDA Operacional / Juros Pagos* [x] (k/(-d)) 9,0 

Cobertura de Encargos Fixos pelo FFO [x] ((c-e+h-f)/(-d+h-f)) 6,7 

(FFO - Encargos Financeiros Líquidos + Arrendamentos Operacionais Capitalizados - Dividendos Preferenciais 
Pagos) / (Juros Brutos Pagos + Arrendamentos Operacionais Capitalizados - Dividendos Preferenciais Pagos)  
Cobertura dos Juros Brutos pelo FFO [x] ((c-e-f)/(-d-f)) 6,7 

(FFO - Encargos Financeiros Líquidos - Dividendos Preferenciais Pagos) / (Juros Brutos Pagos - Dividendos 
Preferenciais Pagos)  

* EBITDA/R após Dividendos a Associadas e Participações Minoritárias  
Fonte: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Cielo.  
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Reconciliação dos Indicadores Pelos Critérios da Fitch 

 

 
Valores 

Reportados 

Somatório 
dos Ajustes 

da Fitch 
Valores 

Ajustados 

 31 Dez 2017   

Resumo da Demonstração dos Resultados 
 

  

Receita 11.600.341  0  11.600.341  

EBITDAR Operacional 5.271.454  2.400.601  7.672.055  
EBITDAR Operacional após Dividendos a Associadas e Participações 

Minoritárias 5.271.454  2.400.601  7.672.055  

Despesa com Arrendamento Operacional 0  0  0  

EBITDA Operacional 5.271.454  2.400.601  7.672.055  

EBITDA Operacional após Dividendos a Associadas e Participações Minoritárias 5.271.454  2.400.601  7.672.055  

EBIT Operacional 4.324.439  2.400.601  6.725.040  

Resumo da Dívida e do Caixa    

Dívida Total com Capital Híbrido 11.245.898  (39.465) 11.206.433  

Dívida Total Ajustada com Capital Híbrido 11.245.898  (39.465) 11.206.433  

Dívida Referente a Arrendamento Operacional 0  0  0  

Outras Dívidas Fora do Balanço 0  0  0  

Caixa & Equivalentes Disponíveis 6.024.197  0  6.024.197  

Caixa & Equivalentes Não Disponíveis 0  0  0  

Resumo do Fluxo de Caixa    

Dividendos Preferenciais (Pagos) 0  0  0  

Juros Recebidos 424.980  0  424.980  

Juros (Pagos) (856.756) 0  (856.756) 

Recursos das Operações [FFO] 5.276.860  0  5.276.860  

Variação no Capital de Giro [Definida pela Fitch] 243.373  574.604  817.977  

Fluxo de Caixa das Operações [CFFO] 5.520.233  574.604  6.094.837  

Fluxo de Caixa Não-Operacional/Não-Recorrente 0  0  0  

Investimentos (472.217) 0  (472.217) 

Dividendos Ordinários (Pagos) (2.219.194) 0  (2.219.194) 

Fluxo de Caixa Livre [FCF] 2.828.822  574.604  3.403.426  

Alavancagem Bruta    

Dívida Total Ajustada / EBITDAR Operacional* [x] 2,1   1,5  

Alavancagem Ajustada pelo FFO [x] 2,0   2,0  

Dívida Total com Capital Híbrido / EBITDA Operacional* [x] 2,1   1,5  

Alavancagem Líquida    

Dívida Líquida Total Ajustada / EBITDAR Operacional* [x] 1,0   0,7  

Alavancagem Líquida Ajustada pelo FFO [x] 0,9   0,9  

Dívida Líquida Total / (CFFO - Investimentos) [x] 1,0   0,9  

Cobertura    

EBITDAR Operacional / (Juros Pagos + Despesas com Arrendamento)* [x] 6,2   9,0  

EBITDA Operacional / Juros Pagos* [x] 6,2   9,0  

Cobertura dos Encargos Fixos pelo FFO [x] 6,7   6,7  

Cobertura dos Juros pelo FFO [x] 6,7   6,7  

    
*EBITDA/R após Dividendos a Associadas e Participações Minoritárias 
Fonte: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Cielo. 
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FX Screener  

A exposição da Cielo a variação cambial é baixa. Cerca de 15% da receita da empresa é gerada em moeda estrangeira. 
No entanto, a contribuição para o EBITDA ajustado é baixa. No final de setembro de 2018, cerca de 35% da dívida total, 
de BRL10,2 bilhões, estava denominada em dólar, e 14% do seu caixa consolidado estava investido no exterior. Embora 
apenas uma pequena parte do EBITDA ajustado esteja denominado em moeda forte, o risco cambial é parcialmente 
mitigado pelo volume de operações de crédito de estrangeiros que é recebido no exterior pela Cielo. 

 

 
 

Resumo dos Covenants  

A Cielo tem um covenant financeiro, aplicável a um empréstimo na modalidade 4131 com o Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFG Ltd.: dívida líquida/EBITDA ajustado deve ser menor ou igual a 3,0 vezes, medido anualmente. 

 

Em setembro de 2018 a Cielo está em conformidade com o covenant. 

Metodologia Aplicada e Pesquisa Relacionada 
 

Metodologia de Ratings Corporativos (março de 2018) 

Metodologia de Ratings em Escala Nacional (julho de 2018) 

Outra Metodologia Relevante 
 

Non-Financial Corporates Exceeding the Country Ceiling Rating Criteria 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Receita Líquida* Custos* EBITDA Dívida Total* Caixa* Dívida Líquida*

Moeda Local (CP) Moeda Local (LP)

Moeda Estrangeira (CP) Moeda Estrangeira (LP)

Fitch FX Screener

Fonte: Fitch

(Cielo S.A. — BB+/Estável, Em 30 de setembro de 2018)

*Após hedge, números representam as estimativas da Fitch, baseadas em informações públicas disponíveis

http://api.fitchconnect.com/v1/research/FR_RPT_10031479
http://api.fitchconnect.com/v1/research/FR_RPT_10041870
http://api.fitchconnect.com/v1/research/FR_RPT_916483
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Analistas 
 

Vitor Martins, CFA 

+55 11 4504-2603 

vitor.martins@fitchratings.com 

 

Fernanda Rezende 

+55 11 4504 2600 

fernanda.rezende@fitchratings.com 
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A presente publicação não é um relatório de classificação de risco de crédito para os efeitos do artigo 16 da Instrução 

CVM nº 521/12.  

 

Os ratings acima foram solicitados pelo, ou em nome do, emissor, e, portanto, a Fitch foi compensada pela avaliação dos 

ratings. 

 

 

 

 
TODOS OS RATINGS DE CRÉDITO DA FITCH ESTÃO SUJEITOS A ALGUMAS LIMITAÇÕES E TERMOS DE ISENÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE. POR FAVOR, VEJA NO LINK A SEGUIR ESSAS LIMITAÇÕES E TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ALÉM DISSO, AS DEFINIÇÕES E OS TERMOS DE USO DOS 

RATINGS ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE PÚBLICO DA AGÊNCIA, WWW.FITCHRATINGS.COM. OS RATINGS PÙBLICOS, CRITÉRIOS E 

METODOLOGIAS PUBLICADOS ESTÃO PERMANENTEMENTE DISPONÍVEIS NESTE SITE. O CÓDIGO DE CONDUTA DA FITCH E AS 

POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDADE, CONFLITOS DE INTERESSE; SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO (FIREWALL) DE AFILIADAS, 
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de um título.  Esta opinião e os relatórios se apoiam em critérios e metodologias existentes, que são constantemente avaliados e atualizados pela Fitch.  Os ratings e relatórios são, 

portanto, resultado de um trabalho de equipe na Fitch, e nenhum indivíduo, ou grupo de indivíduos, é responsável isoladamente  por um rating ou relatório.   O rating não cobre o 
risco de perdas em função de outros riscos que não sejam o de crédito, a menos que tal risco esteja especificamente mencionado.  A Fitch não participa da oferta ou venda de 
qualquer título.  Todos os relatórios da Fitch são de autoria compartilhada.  Os profissionais identificados em um relatório da Fitch participaram de sua elaboração, mas não são 

isoladamente responsáveis pelas opiniões expressas no texto.  Os nomes são divulgados apenas para fins de contato. Um relatório que contenha um rating atribuído pela Fitch não 
constitui um prospecto, nem substitui as informações reunidas, verificadas e apresentadas aos investidores pelo emissor e seus agentes com respeito à venda dos títulos. Os ratings 
podem ser alterados ou retirados a qualquer tempo, por qualquer razão, a critério exclusivo da Fitch.  A agência não oferece aconselhamento de investimentos de qualquer espécie.  

Os ratings não constituem recomendação de compra, venda ou retenção de qualquer título.  Os ratings não comentam a correção dos preços de mercado, a adequação de qualquer 
título a determinado investidor ou a natureza de isenção de impostos ou taxação sobre pagamentos efetuados com respeito a qualquer título.  A Fitch recebe pagamentos de 
emissores, seguradores, garantidores, outros coobrigados e underwriters para avaliar os títulos.  Estes preços geralmente variam entre USD1.000 e USD750.000 (ou o equivalente 

em moeda local aplicável) por emissão.  Em certos casos, a Fitch analisará todas ou determinado número de emissões efetuadas por um emissor em particular ou seguradas ou 
garantidas por determinada seguradora ou garantidor, mediante um único pagamento anual.  Tais valores podem variar de USD10.000 a USD1.500.000 (ou o equivalente em moeda 
local aplicável).  A atribuição, publicação ou disseminação de um rating pela Fitch não implicará consentimento da Fitch para a utilização de seu nome como especialista, com 

respeito a qualquer declaração de registro submetida mediante a legislação referente a títulos em vigor nos Estados Unidos da América, a Lei de Serviços Financeiros e Mercados, 
de 2000, da Grã-Bretanha ou a legislação referente a títulos de qualquer outra jurisdição, em particular.  Devido à relativa eficiência da publicação e distribuição por meios 
eletrônicos, o relatório da Fitch poderá ser disponibilizada para os assinantes eletrônicos até três dias antes do acesso para os assinantes dos impressos.  

 
Para a Austrália, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul apenas: A Fitch Austrália Pty Ltd detém uma licença australiana de serviços financeiros (licença AFS nº337123.), a qual 
autoriza o fornecimento de ratings de crédito apenas a clientes de atacado.  As informações sobre ratings de crédito publicadas pela Fitch não se destinam a ser utilizadas por 

pessoas que sejam clientes de varejo, nos termos da Lei de Sociedades (Corporations Act 2001). 
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