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ApresentAção

A Cielo apresenta seu primeiro relatório de 

sustentabilidade, baseado nas diretrizes da global 

reporting initiative (gri), versão 3.1, em consonância 

com o seu comprometimento com a transparência 

das informações e com as questões relacionadas  

à sustentabilidade.

Com periodicidade anual, este relatório se refere 

às atividades da Cielo no ano de 2012 e atende aos 

requisitos para o nível b+ de aplicação, documento 

que reafirma o compromisso da Companhia com 

sociedade, colaboradores, governos, parceiros de 

negócio e comunidade. GRI 3.3

para eventuais esclarecimentos e sugestões sobre o 

conteúdo desta publicação, entre em contato pelo 

e-mail sustentabilidade@cielo.com.br. GRI 3.4
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Mesmo diante de um ambiente mais competitivo, o 

ano de 2012 evidenciou que devemos seguir con-

fiantes no modelo de negócios construído e na so-

lidez de nossos fundamentos. os resultados finan-

ceiros alcançados e o reconhecimento do valor da 

Cielo pelo mercado – no último dia útil de operação 

da bM&fbovespa, em dezembro, o market cap da 

Companhia correspondeu a r$ 37,3 bilhões – são 

reflexos dos pilares que nos sustentam.

do ponto de vista tecnológico, foram investidos  

r$ 627 milhões em nosso parque de máquinas nos 

últimos dois anos, com destaque para os modelos 

sem fio, que conferem mais comodidade e econo-

mia aos clientes da Cielo. no fim de 2012, registra-

vam-se 1,7 milhão de equipamentos instalados.

A Companhia também deu passos importantes para 

a consolidação de um novo patamar tecnológico, 

que vão além da diferenciação dos serviços presta-

dos aos clientes e estabelecem um marco funda-

mental para a indústria de pagamentos eletrônicos 

como um todo.

exemplo disso foi a conclusão de uma aliança es-

tratégica com a Cybersource, líder global em so-

luções de gestão de pagamentos. Com a parceria, 

anunciada no primeiro trimestre do ano, passamos 

a disponibilizar a mais completa solução global de 

prevenção à fraude no comércio eletrônico do país.

no segundo semestre, também adquirimos 100% 

do capital da norte-americana Merchant e-solutions 

(Mes), no valor total de us$ 670 milhões, o que con-

solida nossos esforços na ampliação da oferta de 

soluções inovadoras para agregar valor aos negócios 

de clientes e parceiros. nosso objetivo é crescer 

organicamente, aproveitando a sinergia e a expertise 

das duas empresas.

na esfera ambiental, além do inventário de gases 

de efeito estufa (gee), que adota as diretrizes do 

programa brasileiro ghg protocol, a Cielo realiza 

o descarte adequado de equipamentos obsoletos, 

de acordo com a regulamentação dos órgãos am-

bientais competentes. A Companhia ainda man-

tém programas de coleta seletiva e de disposição 

responsável de resíduos e monitora o consumo de 

água, de energia elétrica e de papel. Com foco nos 

EstRatéGIa bEm-sucEdIda
uma das cinco maiores credenciadoras 
do mundo, a Cielo avança para um novo 
patamar tecnológico

MensAgeM do 
presidente do Conselho 
de AdMinistrAção
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colaboradores, também promove campanhas vol-

tadas ao consumo consciente e às atitudes de valor, 

envolvendo tanto a qualidade das relações quanto 

a conservação de recursos e a gestão de impactos 

como princípios de atuação profissional.

por meio de parcerias com organizações governa-

mentais e não governamentais, a Cielo exercita as prá-

ticas de responsabilidade social, investindo recursos 

próprios e provenientes de incentivos fiscais em pro-

jetos para a promoção de educação, cultura, saúde de 

crianças e adolescentes e profissionalização de jovens, 

visando ao estímulo à inclusão socioeconômica.

Com um Código de ética existente desde 2009, 

em 2012 a Cielo implementou um código também 

para os fornecedores, que contempla as diretrizes 

nossa responsabilidade socioambiental está presente 
em várias ações, como no inventário de gases de efeito 
estufa (gee) e no descarte adequado de equipamentos 
obsoletos, bem como no investimento em projetos 
que promovam educação, cultura, saúde de crianças 
e adolescentes e profissionalização de jovens, com o 
objetivo de estimular a inclusão socioeconômica.

da Companhia e estabelece as responsabilidades e 

atitudes esperadas das partes envolvidas na contra-

tação de produtos e serviços. no documento, esta-

belecemos a postura desejada de nossos parceiros 

no que se refere a proibição de trabalho escravo/

infantil; discriminação, diversidade e assédio; e con-

flitos de interesses, entre outros tópicos.

para dar suporte à nossa estratégia de manter um 

crescimento sustentável, no início de 2013 a Cielo 

instituiu o Comitê de sustentabilidade, com reporte 

direto ao Conselho de Administração. temos certe-

za de que esse comitê contribuirá com a proposição 

de diretrizes e ações para a melhoria do perfil de 

sustentabilidade e da estrutura de governança da 

Cielo, bem como para a melhoria de nosso desem-

penho como um todo. GRI 1.1, 1.2

domingos Figueiredo de abreu
Presidente do Conselho de Administração
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o ano de 2012 foi de consolidação da liderança da 

Cielo no setor e de diferenciação do nosso portfólio 

de produtos e serviços. os bons resultados financeiros 

podem ser constatados pela nossa receita líquida, que 

registrou aumento de 29,0% em comparação com 

2011 e correspondeu a r$ 5.427,4 bilhões. Já o volume 

financeiro de transações no critério contábil chegou a 

r$ 379,9 bilhões, valor 20,3% mais alto que o de 2011.

A Cielo tornou-se a única companhia de capital 

aberto do setor, e a participação de novas creden-

ciadoras no mercado brasileiro estabeleceu uma 

dinâmica mais competitiva. entretanto, estamos ab-

solutamente confiantes em nosso modelo de negó-

cios, pautado pela diferenciação no atendimento ao 

cliente, pelo portfólio de soluções de captura único, 

pelos serviços oferecidos em nossa proposta de 

valor para o cliente e pelas parcerias estabelecidas 

com bancos e bandeiras ao longo do ano.

isso tudo é possível dada a capilaridade da Compa-

nhia: estamos presentes em mais de 1,3 milhão de 

pontos de venda em todo o brasil; capturamos as 

transações de 27 bandeiras de cartões; proporcio-

namos alto nível de atendimento aos clientes; pos-

suímos um parque de máquinas de alta tecnologia; e 

dedicamos atenção constante à inovação. essa estra-

tégia nos coloca em um patamar privilegiado.

em outra frente, procuramos aplicar o conceito de res-

ponsabilidade socioambiental corporativa em nossa cadeia 

de valor. para isso, adotamos uma série de iniciativas, que 

incluem desde a gestão de projetos com análise de desem-

penho em sustentabilidade até o investimento em iniciati-

vas que tenham como foco a inclusão socioeconômica. na 

área ambiental, realizamos inventários de gases de efeito 

estufa (gee) seguindo as diretrizes do programa brasileiro 

ghg protocol e, desde 2010, nossas ações estão listadas 

no Índice Carbono eficiente (iCo2), da bM&fbovespa.

somos, ainda, signatários do pacto global, da organização 

das nações unidas (onu). em 2012, reafirmamos nossa 

adesão à iniciativa e apresentamos a comunicação anual de 

progressos, com as ações empreendidas nas áreas de direitos 

humanos, trabalho, meio ambiente e práticas anticorrupção.

seguiremos, nos próximos anos, focados em nossa es-

tratégia de diferenciação e inovação. nossa meta é dire-

cionar os investimentos à manutenção do crescimento 

orgânico da Companhia e à disponibilização das melhores 

ofertas de produtos e serviços, por meio do portfólio de 

bandeiras, de uma performance de rede com equipamen-

tos mais modernos e do estreitamento nas relações com 

a base de clientes. Acreditamos que esse é o caminho 

para, cada vez mais, assegurarmos a perenidade para o 

nosso negócio e o de nossos clientes e parceiros. GRI 1.1, 1.2

Rômulo de mello dias
Presidente

MensAgeM do  
presidente

LIdERança consoLIdada
o modelo de negócios dará suporte à Cielo 
em um ambiente de maior competitividade 
no setor de pagamentos eletrônicos
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prinCipAis 
núMeros de 2012
o ano de 2012 foi marcado pelo desempenho positivo dos 
principais indicadores financeiros e operacionais da Cielo.  
A consolidação de sua liderança no setor de meios eletrônicos 
de pagamento e a diferenciação contínua do seu portfólio de 
produtos e serviços também são destaques.

Destaques operacionais

  2012 2011
Variação 

2012/2011
cartões de crédito e débito

volume financeiro de transações  
(r$ milhões)

379.920,40 315.856,20 20,3%

quantidade de transações (milhões) 5.303,40 4.621,60 14,8%

cartões de crédito

volume financeiro de transações  
(r$ milhões)

241.552,00 197.541,30 22,3%

quantidade de transações (milhões) 3.063,50 2.657,90 15,3%

cartões de débito

volume financeiro de transações  
(r$ milhões)

138.368,40 118.314,90 16,9%

quantidade de transações (milhões) 2.239,90 1.963,70 14,1%

Destaques financeiros 
 

2012 2011
Variação 

2012/2011
Receita operacional líquida  
(R$ milhões)

5.427,40 4.208,70 29,0%

EbItda (R$ milhões) 3.082,60 2.407,90 28,0%

% margem EbItda 56,80% 57,20% (0,4) p.p.

Lucro líquido (R$ milhões) 2.314,60 1.810,30 27,9%
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Maior credenciadora da América Latina e uma das 

cinco maiores do mundo, a Cielo atua no creden-

ciamento de estabelecimentos comerciais e nas 

etapas de captura, transmissão, processamento e 

liquidação financeira das transações com cartões. 

Também é responsável pela gestão da rede para 

aceitação de cartões, incluindo o aluguel, a instala-

ção e a manutenção dos equipamentos de captura. 

GRI 2.1, 2.2

Dotada de solidez e robustez tecnológica, atual-

mente a Cielo conta com disponibilidade de rede 

de 99,998%, índice que chega a 100% nas datas de 

maior movimentação do varejo brasileiro, e com um 

moderno parque de máquinas, que encerrou 2012 

com 1,7 milhão de equipamentos instalados. Co-

nectando bancos emissores, bandeiras de cartões e 

estabelecimentos comerciais, garante a segurança 

das transações eletrônicas por meio da Cielo Lynx, 

ferramenta para prevenção, monitoramento e  

combate a fraudes. GRI 2.3, 2.7

As operações da Companhia alcançam 99% dos 

municípios brasileiros e abrangem uma base de 

1,3 milhão de pontos de venda ativos (aqueles que 

realizaram, no mínimo, uma transação nos últimos 

60 dias), desde grandes redes a lojas de pequeno e 

médio porte e profissionais autônomos. Em 2012, a 

norte-americana Merchant e-Solutions tornou-se 

subsidiária da Cielo, com a Companhia passando a 

operar também nos Estados Unidos (leia mais na pág. 

10). Ao longo do ano, ainda foram concluídas duas 

movimentações na estrutura operacional da Cielo. 

Em dezembro, a CieloPar foi incorporada pela Bras-

pag, e a Servrede, pela Multidisplay. GRI 2.4, 2.5, 2.9

A Cielo captura as transações financeiras de 27 ban-

deiras de cartões, como Visa, MasterCard®, American 

Express®, Diners Club International® e Japan Credit 

Bureau (JCP), as cinco maiores bandeiras do mundo. 

Suas máquinas aceitam, ainda, a Elo (bandeira 100% 

nacional), bandeiras regionais, como Aura, Sorocred 

e Good Card, e cartões de benefícios, como Elo Vou-

cher e Sodexo. GRI 2.7

Sociedade anônima de capital aberto desde julho 

de 2009, a Cielo tem ações listadas no Novo Mer-

cado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

(BM&FBovespa), evidenciando as boas práticas de 

governança corporativa adotadas. Com sede em 

PErFIL DA 
CoMPANhIA

A CIelo
Capilaridade, alta tecnologia e inovação contínua 
fazem da Companhia uma das maiores do 
mundo no setor de pagamentos eletrônicos
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1.417
99%
é o alcance nos 
municípios do País

CIELo EM NúMEroS*

é o total de 
colaboradores

GRI 2.2, 2.3, 2.8

1,3 mi 

é a base de pontos  
de venda ativos

5,3 bi 
de transações 
capturadas

R$ 5,4 bi 
de receita operacional

R$ 2,3 bi 
de lucro líquido

* Dados de 2012.

MIssão e VAloRes GRI 4.8

MISSão

»  Ser a referência internacional em SoluçõeS 
tranSacionaiS e ServiçoS de rede 

VALorES

»  colaboradoreS com atitude, eSpírito de equipe  
e paixão em tudo o que fazem 

»  cliente encantado

»  atitude de dono

»  Ética em todaS aS relaçõeS

»  excelência na execução

»  inovação com reSultadoS

»  SuStentabilidade e reSponSabilidade corporativa

Barueri (SP), a Companhia encerrou 2012 com  

1.417 colaboradores. No ano, foram capturados  

r$ 379,9 bilhões em transações. A receita operacio-

nal líquida correspondeu a r$ 5,4 bilhões, valor 29% 

superior ao registrado em 2011, e o lucro líquido 

totalizou r$ 2,3 bilhões, 27,9% a mais que no perío-

do anterior. GRI 2.6, 2.8

Perfil da ComPanhia voltar ao sumário ‹ 8 ›CIELO – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012
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Cielo 
Cayman 
Islands 

Servinet 
Serviços 
Ltda. 

Cielo 
USA Inc.

CBGSMultidisplay 
Com. e Serviços 
Tecnológicos S.A.

Merchant 
e-Solutions

M4 Produtos 
e Serviços S.A.

Braspag – 
Tecnologia em 
Pagamento Ltda.

Paggo Soluções 
e Meios de 
Pagamento S.A.

100% 100%

100% 100% 0,01%

0,01%

50,1% 50%99,99% 99,99% 40,95%

Presente em 99% dos municípios 
brasileiros, a Cielo captura as 
transações fi nanceiras de 27 
bandeiras de cartões, incluindo as 
cinco maiores do mundo, além 
das principais bandeiras regionais 
e dos cartões de benefícios.

ESTrUTUrA oPErACIoNAL GRI 2.3

Cielo S.A.
ADr – Level 1 (CIoXY)
Bovespa – Novo Mercado (CIEL3)

PorTFóLIo MULTIBANDEIrA
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qUEM INTEGrA A CADEIA DE PAGAMENTo 
ELETrôNICo CoM CArTõES

Banco emissor: realiza 
a emissão dos cartões e 
conduz o relacionamento 
com os portadores.

NEGóCIo CoNSoLIDADo
A Cielo concluiu, em setembro de 2012, a aquisição de 

100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), companhia 

norte-americana especializada em soluções para pagamento 

eletrônico que atua no credenciamento tradicional, no 

comércio eletrônico e no pagamento móvel.

A compra da MeS, no valor de US$ 670 milhões, insere a 

Companhia em um novo patamar tecnológico e reforça 

sua liderança no Brasil, além de posicioná-la no mercado 

internacional. A transferência de know-how propicia maior 

automatização de processos e flexibilidade no desenvolvimento 

de novos produtos e soluções, agregando ainda mais valor aos 

negócios de clientes e parceiros.

Fundada em 2000, na Califórnia, a MeS desenvolveu uma 

plataforma tecnológica de alto desempenho, que abrange 

desde o credenciamento até o gerenciamento de fraudes e lhe 

garante diferenciação no setor. Atualmente, a MeS ocupa a  

20ª posição em market share nos Estados Unidos, processa 

mais de US$ 14 bilhões por ano e possui mais de 70 mil 

varejistas afiliados e 250 instituições financeiras parceiras. GRI 2.9

Bandeira: responsável pela 
organização e pelas normas 
operacionais necessárias ao 
funcionamento do sistema de 
cartões. Também licencia o uso 
de sua logomarca para os bancos 
emissores e as credenciadoras.

Credenciadora: realiza o credenciamento de 
estabelecimentos comerciais e a captura, a 
transmissão, o processamento e a liquidação 
financeira de transações com cartões de crédito, 
de débito, de benefícios e vouchers.

estabelecimento comercial: pessoa jurídica ou 
física (grande, médio e pequeno portes) que se 
torna afiliada a uma credenciadora para aceitar 
cartões como forma de pagamento. 

Domicílio bancário: indicado pelo 
estabelecimento comercial, é o banco no 
qual a credenciadora deposita os valores 
dos pagamentos efetuados com cartões.

Portador do cartão: o consumidor.

Perfil da ComPanhia voltar ao sumário ‹ 10 ›CIELO – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

APrESENTAção MENSAGEM 
Do PrESIDENTE

MENSAGEM Do PrESIDENTE Do 
CoNSELho DE ADMINISTrAção

PrINCIPAIS 
NúMEroS DE 2012

PErFIL DA 
CoMPANhIA

GoVErNANçA 
CorPorATIVA

ESTrATéGIA 
Do NEGóCIo

DESEMPENho  
ECoNôMICo-FINANCEIro

PúBLICoS DE 
rELACIoNAMENTo

DESTAqUE 
AMBIENTAL

SoBrE o 
rELATórIo

ÍNDICE GrI INForMAçõES 
CorPorATIVAS



PoRtfólio de soluções 
A inovação contínua faz parte da estratégia de atua-

ção da Companhia. Atualmente, a Cielo conta com 

soluções de captura para pagamentos com cartões 

de crédito, débito, vouchers e crediário, voltadas 

a estabelecimentos de diferentes perfis e necessi-

dades, além de soluções para o comércio eletrô-

nico e para pagamento móvel, utilizando celulares 

e tablets. Também tem um portfólio de soluções 

complementares, como recarga de celular, capaz 

de otimizar o uso de sua máquina e impulsionar os 

negócios de cada um de seus clientes. GRI 2.2

soluções

 » Cielo Crediário: opção de pagamento que, de um 

lado, permite ao consumidor final parcelar suas 

compras em até 48 vezes e, de outro, assegura ao 

estabelecimento credenciado o recebimento do 

valor total da transação, descontadas as taxas, no 

dia útil seguinte (leia mais nesta página).

 » Cielo Premia: ferramenta de marketing promocio-

nal da Cielo que visa fortalecer o relacionamento e 

impulsionar o negócio do estabelecimento comer-

cial. Com a plataforma, o lojista pode oferecer a seus 

clientes descontos e prêmios em diferentes formatos 

(desconto ou brinde na próxima compra, acúmulo de 

valores de compras realizadas, acúmulo de visitas no 

ponto de venda e campanhas comerciais cruzadas, 

entre outros). o Cielo Premia ainda possibilita que o 

lojista gerencie automaticamente a promoção, direto 

na máquina da Cielo, reduzindo custos operacionais. 

 » Cielo Recarga: solução para recarga de telefones 

pré-pagos fixos e móveis com pagamento por 

meio dos cartões de crédito e débito. Ajuda no  

aumento do fluxo de clientes nos estabelecimen-

tos comerciais e na fidelização desses consumido-

res, já que amplia o leque de serviços oferecidos 

pelo lojista.

 » Cielo Correspondente: solução que possibilita sa-

ques em dinheiro e pagamento de boletos, tribu-

tos e contas com códigos de barra nos estabeleci-

mentos credenciados. o serviço aumenta o fluxo 

de clientes e a receita do lojista, bem como auxilia 

na fidelização de seus clientes.

 » Cielo extrato: acompanhamento on-line das mo-

vimentações financeiras das vendas realizadas pela 

máquina da Cielo. os estabelecimentos creden-

ciados podem consultar os últimos lançamentos, 

visualizar recebimentos de parcelas futuras, perso-

nalizar extratos, entre outros itens.

CrEDIárIo
Em março de 2012, as máquinas da Cielo ganharam mais uma 

solução: o Crediário, considerado o grande lançamento do setor 

de meios eletrônicos de pagamento dos últimos 15 anos. A nova 

opção de pagamento garante a possibilidade ao consumidor 

final de parcelar suas compras em até 48 vezes, de forma ágil e 

automatizada. Antes de finalizar a compra, na própria máquina da 

Cielo, também é possível simular o valor das parcelas e saber a taxa 

de juros e a data do primeiro pagamento. o lojista recebe o valor 

total da transação, descontadas as taxas,  já no dia seguinte.

Inicialmente disponível para clientes do Banco do Brasil e do 

Bradesco, o Crediário conta com um limite de crédito extra 

oferecido pelo banco, estipulado a partir de análise, aprovação 

cadastral e outras condições, não impactando, assim, o limite 

do cartão de crédito do consumidor. As prestações são fixas e 

debitadas em conta-corrente a cada mês.

A modalidade Crediário fomenta o acesso do consumidor final ao 

crédito bancário e estimula a movimentação da economia. GRI 2.2

48
É o número de parcelaS da venda realizada 
pelo lojiSta , recebendo o valor total, 
deScontadaS aS taxaS, no dia Seguinte.
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Cielo fidelidade 

Maior programa de relacionamento business to business 
(B2B) do Brasil, oferece vantagens aos estabelecimentos 
comerciais que concentram suas vendas com cartões  
na máquina da Cielo. Cada vez que ela é utilizada, 
pontos são acumulados e podem ser trocados por 
prêmios (leia mais sobre o programa no capítulo 
Públicos de relacionamento, na pág. 58).

soluções de CaPtuRa

 » Cielo Pos (Point of sale) – é a máquina da Cielo 

responsável por capturar as vendas de crédito, de 

débito, crediário e de vouchers (com tarja mag-

nética ou tecnologia de chip) e emitir os com-

provantes de venda. o PoS fixo utiliza uma linha 

telefônica comum ou internet de alta velocidade, 

enquanto o PoS móvel (sem fio) usa as redes de 

telefonia móvel e radiofrequência. o equipamento 

móvel atende a segmentos comerciais que preci-

sam oferecer a opção de pagamento sem o deslo-

camento do cliente, caso de bares, restaurantes e 

postos de gasolina. 

 » Cielo TeF (Transferência eletrônica de Fundos) 

– solução de captura recomendada para grandes 

varejistas e estabelecimentos com elevado núme-

ro de vendas e que devem emitir cupom fiscal. A 

solução está integrada à automação comercial do 

estabelecimento, que realiza o controle de cai-

xa, aciona o leitor de código de barras e emite o 

cupom fiscal, entre outras funções. A máquina da 

Cielo utilizada para essa solução é a Pin Pad, que 

se conecta à Cielo por meio de uma linha telefôni-

ca fixa ou de internet banda larga. 

 » Cielo Multiestabelecimento – solução de  

captura que permite a vários estabelecimentos 

realizar vendas utilizando uma única máquina 

fixa da Cielo. Indicado para feiras livres, peque-

nas galerias de lojas, consultórios médicos etc., o 

modelo garante que cada estabelecimento receba 

o valor correspondente às vendas em sua conta 

bancária específica. 

 » Cielo Mobile – aplicativo que transforma  

smartphones e tablets em uma máquina da Cielo. 

Voltado a profissionais liberais, a solução é habili-

tada com pacote de dados 3G/GPrS de qualquer 

operadora de telefonia móvel ou rede sem fio  

wi-fi. Atendendo às regras do padrão de segurança 

Payment Card Industry (PCI), o Cielo Mobile rea-

liza a criptografia dos dados do pagamento e não 

armazena informações dos cartões no aparelho 

celular. Também é possível encaminhar ao clien-

te o comprovante da venda por e-mail e consultar 

o histórico no próprio aparelho. Disponível para as 

plataformas IoS (Apple), Android e rIM (Blackberry).

 » Cielo e-Commerce – plataforma voltada a estabe-

lecimentos comerciais com lojas na internet. Assim 

como a Cielo Mobile, essa solução de captura obe-

dece às exigências do PCI, e a segurança das ven-

das é assegurada por meio da proteção de dados.

Mais seguRança na web
Para reforçar o já baixo índice de fraudes registrado 

pela Cielo e impulsionar o comércio eletrônico no 

Brasil, foi firmada, no início de 2012, uma parceria 

com a CyberSource para prevenção a fraudes no 

comércio eletrônico. Valendo-se de alta tecnologia, a 

ferramenta é capaz de detectar uma ação fraudulenta 

em tempo real.

Com o sistema, há uma análise detalhada das com-

pras on-line, que engloba a avaliação de dados 

complementares, como endereço de entrega, IP do 

computador, e-mail e telefone fornecidos etc. Cada 

pedido passa por mais de 260 provas simultâneas 

durante aproximadamente dois segundos, e, a partir 

dos resultados, ele é autorizado, rejeitado ou enca-

minhado para análise manual. A Cielo também atrela 

as análises do Cielo Lynx à base de dados do sistema 

da CyberSource, elevando ainda mais o nível de se-

gurança da transação no comércio eletrônico. GRI 2.2

Cielo Pos com internet 
de alta velocidade
Algumas máquinas PoS também 
se conectam à Cielo por meio de 
internet de alta velocidade. Além 
de reduzir custos de telefonia, a 
opção traz agilidade às vendas.  
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o CAMINho DA TrANSAção

A transação começa na máquina 
da Cielo, no TEF, no tablet, no 
celular ou na internet.

A informação passa por 
fornecedores de telecomunicação 
e, em seguida, é transmitida a um 
datacenter parceiro da Cielo.

Simultaneamente, a informação passa 
pelo Cielo Lynx, solução de segurança 
que detecta fraudes, e pelo Centro de 
Monitoração e Comunicação da Cielo.

As transações são encaminhadas via bandeira 
ou diretamente ao banco emissor, que as 
autoriza. Em alguns casos, o banco emissor 
utiliza a bandeira para, contigencialmente, 
autorizar as transações por ele.

Todas essas etapas acontecem 
em apenas um segundo.

Após a transação ser concluída, 
ocorrem a compensação e a 
liquidação financeira.

o extrato on-line, com todas as 
transações, fica disponível no 
site da Cielo para a conferência 
do estabelecimento. 

DA MáqUINA ÀS rEDES SoCIAIS
Inédito no Brasil e no mundo, o Cielo Linkci é a primeira 

iniciativa da Companhia no desenvolvimento de serviços 

business-to-business-to-consumer (B2B2C) e inova 

a forma de relacionamento entre o estabelecimento 

comercial e seus clientes. Com essa solução, o lojista pode 

oferecer aos clientes a opção de check-in diretamente 

na máquina da Cielo. há, ainda, as possibilidades de 

recomendar locais favoritos e de resgatar prêmios, já que 

o Cielo Linkci possui uma ferramenta que permite ao 

estabelecimento cadastrar promoções atreladas às novas 

funcionalidades sociais da máquina.

São Paulo foi a cidade escolhida para estrear a solução, 

já em novembro de 2012. Com a boa aceitação, 

especialmente em restaurantes, a perspectiva é estender a 

ação para todo o Brasil ao longo de 2013. GRI 2.2

Perfil da ComPanhia voltar ao sumário ‹ 13 ›CIELO – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

APrESENTAção MENSAGEM 
Do PrESIDENTE

MENSAGEM Do PrESIDENTE Do 
CoNSELho DE ADMINISTrAção

PrINCIPAIS 
NúMEroS DE 2012

PErFIL DA 
CoMPANhIA

GoVErNANçA 
CorPorATIVA

ESTrATéGIA 
Do NEGóCIo

DESEMPENho  
ECoNôMICo-FINANCEIro

PúBLICoS DE 
rELACIoNAMENTo

DESTAqUE 
AMBIENTAL

SoBrE o 
rELATórIo

ÍNDICE GrI INForMAçõES 
CorPorATIVAS



PRêMios e ReConheCiMentos
Em 2012, assim como em anos anteriores, a Cielo foi 

reconhecida externamente em diversas ocasiões. Fo-

ram conquistados prêmios que respaldam a forma de 

conduzir o negócio, pautada por eficiência, inovação 

e segurança, e reconhecem o comprometimento 

que a Cielo tem com seus stakeholders. GRI 2.10

 » 1º lugar em serviços especializados no ranking 

“Melhores e Maiores”, da revista Exame – Premiada 

pela sexta vez consecutiva.

 » Melhor Companhia no setor de serviços 

financeiros no Anuário Época Negócios 360º, 

da revista Época Negócios.

 » Melhor Companhia na categoria serviços 

financeiros no ranking “As 1.000 Melhores Dinheiro 

2012”, da revista Istoé Dinheiro – Premiada pela 

segunda vez consecutiva.

 » Eleita pela 12ª vez consecutiva uma das "Melhores 

Empresas para Você Trabalhar", no guia da revista 

Você S/A.

 » Escolhida entre as "Melhores Empresas para 

Começar a Carreira", no guia da revista Você S/A.

 » 2º lugar no ranking "As Melhores em Gestão 

de Pessoas", na categoria de 1.001 a 2.000 

funcionários, do jornal Valor Econômico e  

Aon hewitt.

 » Uma das "20 Marcas mais Valiosas do Brasil" 

no ranking da revista IstoÉ Dinheiro, com a 

BrandAnalytics/Milward Brown.

 » 1ª posição no ranking geral da revista Institutional 

Investor Magazine, vencendo nas categorias: 

"Melhor Equipe de relações com Investidores", 

"Melhor CEo", "Melhor CFo" e "Melhor Profissional 

de rI", por sell-side e buy-side, na América Latina. 

 » "Melhor relações com Investidores de uma 

Empresa da América Latina no Mercado 

Americano", segundo a IR Magazine.

 » Prêmio "Executivo do Ano", conferido pela 

Associação Paulista de Supermercados (Apas) ao 

CEo da Cielo.

A maneira como a Cielo conduz 
seu negócio, tendo como foco 
a eficiência, a inovação e a 
segurança, bem como o seu 
comprometimento com os seus 
públicos de relacionamento, é 
reconhecida pelo mercado, por 
meio de premiações concedidas 
por instituições e publicações  
ao longo de 2012.
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Governança 
corporativa

Práticas estruturadas
transparência nas informações, aliada ao 
comprometimento com o crescimento da 
companhia e à geração de valor

a estrutura de administração foi concebida para 

auxiliar no cumprimento do objetivo da cielo, que é 

suportar o crescimento da companhia por meio da 

excelência na execução, da inovação e da seguran-

ça. para executar as deliberações dos acionistas, a 

companhia conta com o conselho de administra-

ção, assessorado por cinco comitês, e com a Direto-

ria executiva, que também tem o apoio de comitês. 

Há, ainda, o conselho Fiscal, que, quando instalado, 

reporta-se diretamente ao grupo de acionistas. Gri 4.1

integrante do segmento novo Mercado da 

BM&FBovespa desde 2009, a cielo está compro-

metida com rígidos padrões e melhores práticas de 

governança corporativa. isso significa que a compa-

nhia adota, voluntariamente, práticas de governança 

corporativa adicionais àquelas exigidas pela legisla-

ção brasileira. estar listada nesse segmento implica 

a adoção de um conjunto de regras societárias que 

ampliam os direitos dos acionistas, como só manter 

ações ordinárias que dão direito ao voto, além de 

ter uma política de divulgação de informações mais 

transparente e abrangente.

as ações da companhia também estão listadas nas 

seguintes carteiras teóricas:

 » Índice de ações com Governança corporativa 

Diferenciada (iGc);

 » Índice de ações com tag along Diferenciado (itag);

 » Índice Brasil (iBrX); 

 » Índice Brasil 50 (iBrX-50); 

 » Índice Financeiro (iFnc); 

 » Índice carbono eficiente (ico2); 

 » Índice valor BM&FBovespa (ivBX-2); 

 » Índice Mid-Large cap (MLcX); 

 » Índice de Governança corporativa trade (iGct); 

 » Índice Brasil amplo/BM&FBovespa (iBra);

 » Índice de Dividendos (idiv). 

Voto eletrônico
Desde 2010, a cielo utiliza 
uma plataforma eletrônica nas 
assembleias Gerais, facilitando 
o acesso de todos os acionistas, 
do Brasil e de outros países, 
aos processos de tomada de 
decisão da companhia.
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estrutura De Governança Gri 4.1

 
conselho de administração

 
Comitê de Pessoas

 
Comitê de Finanças

 
Comitê de  Sustentabilidade

 
Comitê de Auditoria

Comitê de Governança 
Corporativa

 
Conselho Fiscal

 
Diretoria Estatutária 

 
Comitê de Preços

 
Comitê de Projetos 

 
Comitê de Divulgação

 
Comitê de Gastos 

 
Comitê de Risco Emissor 

 
ACIONISTAS

Conselho de AdministrAção
eleito pela assembleia Geral de acionistas para 

mandato de dois anos (com possibilidade de ree-

leição), o conselho pode ser formado por, no mí-

nimo, sete e, no máximo, 11 membros, dos quais 

20% devem ser independentes. em abril de 2012, 

foram eleitos dez membros (dois independentes), 

com mandato até 2014. as principais atribuições do 

órgão são definir a estratégia do negócio e acom-

panhar periodicamente sua evolução. o conselho 

é composto por maioria de homens e uma mulher. 

os demais grupos de minorias mapeados pela cielo 

não têm representantes no conselho. além disso, 

40% dos membros têm de 30 até 50 anos, e 60%, 

mais de 50 anos. Gri 4.1, 4.3

pelo estatuto social da cielo, os membros do con-

selho de administração e da Diretoria executiva 

(estatutária) precisam ter reputação ilibada. em re-

lação aos temas econômicos, ambientais e sociais, 

não existe um processo específico para determinar a 

qualificação dos membros. Gri 4.7

Composição do Conselho de Administração 
membros Cargo
alexandre correa abreu conselheiro – vice-presidente

alexandre rapapport conselheiro

domingos Figueiredo de abreu conselheiro – presidente

Francisco augusto da costa e silva conselheiro independente

Gilberto Mifano conselheiro independente

José Maurício Pereira coelho conselheiro

Marcelo araújo Noronha conselheiro

Maria izabel Gribel de castro conselheiro

Milton almicar silva Vargas conselheiro

raul Francisco Moreira conselheiro
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diretoriA exeCutiVA
a Diretoria estatutária da cielo deve ser composta 

de, no mínimo, dois e, no máximo, oito profissionais, 

que podem desempenhar outros cargos na com-

panhia. o corpo diretivo é escolhido pelo conselho 

de administração e cumpre mandatos de dois anos, 

sendo permitida a reeleição. eleita em maio de 

2012, atualmente a diretoria possui sete membros, 

entre eles o diretor-presidente (ceo) e o diretor de 

Finanças e relações com investidores (cFo/Dri). a 

Diretoria executiva da companhia é composta, ain-

da, por um diretor-vice-presidente não estatutário. 

cabe ao órgão monitorar a atuação das áreas de 

negócio e verificar o cumprimento das diretrizes do 

planejamento estratégico, das metas, dos objetivos e 

das políticas da companhia. Gri 4.1, 4.2, 4.3

diretoria executiva
Composição da diretoria estatutária
diretores Cargo
rômulo de Mello dias Diretor-presidente (ceo)

clovis Poggetti Junior
Diretor de Finanças e relações com 

investidores (cFo/Dri) – vice-presidente

claudio eduardo Vianna de Oliveira Diretor-vice-presidente

dilson tadeu da costa ribeiro Diretor-vice-presidente

eduardo chedid simões Diretor-vice-presidente

Plínio cardoso da costa Patrão Diretor-vice-presidente

roberto Menezes dumani Diretor-vice-presidente

Composição da diretoria não estatutária
diretor Cargo
Manoel Pinto de souza Junior Diretor-vice-presidente

Conselho FisCAl
composto de, no mínimo, três e, no máximo, cinco 

membros e seus respectivos suplentes, com man-

dato de um ano, o conselho Fiscal da companhia 

não tem caráter permanente, atuando apenas por 

deliberação da assembleia Geral ou a pedido dos 

acionistas. em 2012, o conselho contou com três 

membros efetivos e um suplente. suas principais 

funções são fiscalizar as atividades da administração, 

rever as Demonstrações Financeiras e informar as 

conclusões aos acionistas. 

Comitês 
a estrutura de governança da cielo prevê a criação e 

a atuação de comitês para assessorar tanto o con-

selho de administração quanto a Diretoria executiva 

na definição de matérias específicas inerentes ao 

negócio. nos comitês ligados ao conselho de admi-

nistração, conselheiros independentes atuam como 

membros permanentes. Gri 4.1, 4.9

auxiliam o conselho de administração: 

 » comitê de auditoria – único com funcionamento 

permanente, envolve-se nos processos de audi-

toria interna e externa, bem como no aconselha-

mento sobre as Demonstrações Financeiras da 

companhia;

a Diretoria executiva monitora 
a atuação das áreas de negócio 
e verifica o cumprimento das 
diretrizes do planejamento 
estratégico, das metas, dos 
objetivos e das políticas da 
companhia. cabe ao conselho 
Fiscal fiscalizar as atividades 
da administração, rever as 
Demonstrações Financeiras e 
informar as conclusões  
aos acionistas.
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 » comitê de Pessoas – reflete sobre a estratégia de 

recursos humanos (desenvolvimento organizacio-

nal, planejamento e desenvolvimento de pessoas, 

remuneração e benefícios dos colaboradores e 

administradores) da cielo, considerando sempre 

as práticas de mercado; 

 » comitê de Governança corporativa – analisa as 

políticas de governança corporativa seguidas pela 

cielo e se responsabiliza pela efetiva adoção das 

melhores práticas internacionais, recomendando 

eventuais ajustes e evoluções;

 » comitê de Finanças – realiza avaliações e reco-

mendações relativas à gestão financeira, propostas 

de investimentos, execução orçamentária e plane-

jamento fiscal. também analisa as políticas de ris-

cos corporativos, políticas financeiras e os sistemas 

internos de controle financeiro da companhia;

 » comitê de sustentabilidade – instituído em 2013, 

acompanha os indicadores e compromissos sociais, 

ambientais e econômicos da cielo, avalia os resulta-

dos de projetos socioculturais patrocinados e propõe 

e acompanha os projetos para melhorar o perfil de 

sustentabilidade da companhia nas dimensões so-

cial, ambiental e econômica. ainda participa da ela-

boração de relatórios públicos para demonstração 

do desempenho socioambiental da cielo. Gri 4.1, 4.9

auxiliam a Diretoria executiva os comitês a seguir:

 » o comitê de risco emissor é o órgão cuja respon-

sabilidade é monitorar, analisar e classificar o risco 

dos emissores de cartões da bandeira visa;

 » o comitê de Gastos tem por fim garantir a melhor 

alocação dos recursos da companhia, buscando a 

correta destinação para os gastos e investimentos, 

bem como reforçar o uso eficiente dos processos de 

compras implementados na companhia e realizar a 

efetiva aplicação das normativas relacionadas; 

 » o comitê de Preços tem por fim avaliar e reco-

mendar propostas de preços, rentabilidade mínima 

e viabilidade financeira para produtos de portfólio, 

novos produtos ou serviços, renegociação de ta-

xas/tarifas e preços vigentes. o comitê de preços 

também deve analisar e recomendar as normas, 

políticas, procedimentos e ações de precificação 

de produtos e serviços da companhia;

 » o comitê de Projetos tem por fim recomendar a 

priorização dos projetos estratégicos de acordo 

com as metas de curto, médio e longo prazos da 

companhia e verificar a análise de viabilidade eco-

nômica e sistêmica de projetos, por meio de ferra-

menta específica;

 » o comitê de divulgação tem por fim rever, su-

pervisionar e formalizar procedimentos para a 

preparação de informações a serem divulgadas 

ao mercado;

 » Fórum diretivo de sustentabilidade – instituído até 

2012, era responsável pela implementação de polí-

ticas, estratégias e iniciativas de sustentabilidade na 

companhia. em 2013, foi substituído pelo comitê 

de sustentabilidade (veja mais nesta página). Gri 4.9

a estrutura de governança da cielo conta com o apoio 
de comitês para assessorar o conselho de administração 
e a Diretoria executiva na definição de matérias 
específicas pertinentes ao negócio. nos comitês 
ligados ao conselho de administração, conselheiros 
independentes atuam como membros permanentes.
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estruturA ACionáriA
no segundo semestre de 2012, a cielo tornou-se 

a única companhia de capital aberto do setor de 

meios eletrônicos de pagamento no Brasil. o grupo 

controlador é constituído pelos conglomerados 

dos bancos Bradesco e Banco do Brasil, que, 

juntos, possuem 57,3% das ações da companhia. 

as demais ações (42,5%) pertencem a acionistas 

minoritários e são negociadas na BM&FBovespa.  

Gri ec4

Composição acionária*
Composição 
acionária

Ações 
ordinárias %

acionistas 
controladores

375.347.210 57,3

Banco Bradesco 187.673.585 28,65

Banco do Brasil 187.673.626 28,65

tesouraria 727.778 0,11

em circulação 279.021.236 42,59
* Posição em 31 de dezembro de 2012.

acesso aos LÍDeres
Desde 2010, a cielo disponibiliza o portal de Governança 

corporativa, que compila alguns documentos  da 

companhia, além de contar com ferramentas para 

agendamento de reuniões dos comitês e para envio 

de materiais aos representantes da administração. 

especificamente para os colaboradores, a companhia 

mantém uma agenda de encontros com os líderes, 

como o Face a Face com o presidente, o almoço com o 

presidente, o trocanDo ideias com o vice-presidente de 

Desenvolvimento organizacional e a convenção comercial, 

que reúne toda a força de vendas e a liderança (leia mais no 

capítulo Públicos de relacionamento, na pág. 54). Gri 4.4

PolítiCAs
como parte das boas práticas de governança cor-

porativa adotadas, a companhia conta com po-

líticas que concentram informações sobre temas 

relevantes e auxiliam a gestão do negócio. são elas: 

(i) política de Divulgação de ato ou Fato relevante 

e preservação de sigilo; (ii) política de negociação 

de valores Mobiliários;  (iii) política de Dividendos; 

e a recém-aprovada (iv) política de transações com 

partes relacionadas e Demais situações envolvendo 

conflito de interesses. 

Política de divulgação de ato ou Fato relevante 

e Preservação de sigilo – seguindo as regulamen-

tações da comissão de valores Mobiliários (cvM), 

reúne as práticas, obrigações e mecanismos de uso 

e divulgação para que a companhia preste informa-

ções completas aos acionistas e investidores, garan-

tindo o acesso equânime aos dados e zelando pelo 

sigilo de fatos relevantes não divulgados.

Política de Negociação de Valores Mobiliários – 

estabelece as regras para a negociação dos valores 

mobiliários de emissão da cielo. o objetivo é evitar 

o uso incorreto de informações consideradas  

privilegiadas pelos controladores, administradores, 

colaboradores, consultores e prestadores de servi-

ços da companhia.
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participação eM associações 
a associação Brasileira das empresas de cartões de crédito e serviços 

(abecs) é a associação de classe que conta com participação ativa 

da cielo e por meio da qual a companhia participa do processo de 

elaboração de políticas públicas no país. atualmente, o diretor-presidente 

da companhia é um dos diretores da entidade e está presente também 

no conselho de ética e autorregulação. reunindo representantes de 

bancos emissores, bandeiras, credenciadoras e processadoras, a abecs 

tem como missão fortalecer o segmento de cartões no Brasil, sendo a 

porta-voz das demandas do setor para o mercado, para a sociedade e 

para as diversas instâncias do poder público. nestas últimas, a associação, 

quando requisitada, encaminha análises e notas técnicas visando 

colaborar para o aperfeiçoamento de projetos de lei em tramitação no 

Legislativo. Gri 4.13, sO5

Política de dividendos – formaliza o pagamento 

de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, de 

acordo com as disposições da Lei das sociedades 

por ações e do estatuto social da cielo. como cons-

ta na política de Dividendos, o pagamento de, no mí-

nimo, 50% do lucro líquido deve ocorrer duas vezes 

ao ano (nos meses de março e setembro), referindo-

-se aos resultados do segundo semestre do exercício 

anterior e do primeiro semestre do exercício atual.

Política de transações com Partes relacionadas 

e demais situações envolvendo conflito de inte-

resses – aprovada em 2013, consolida os proce-

dimentos envolvendo partes relacionadas e outras 

situações com potencial conflito de interesse. os 

objetivos são assegurar transparência aos acionistas 

e ao mercado em geral e garantir o alinhamento aos 

interesses da companhia e às melhores práticas de 

governança corporativa (leia mais a seguir).

ÉtiCA e trAnsPArênCiA
como explicitado no valor da cielo "ética em todas 

as relações", os princípios de transparência e ética 

são as premissas que devem conduzir as atividades 

cotidianas da companhia. o instrumento que reúne 

todas as diretrizes relacionadas é o código de ética, 

divulgado em 2009. ao ingressar na companhia, 

todo colaborador deve aderir ao documento, que 

aborda o posicionamento da cielo no que se refere 

a assédio, discriminação e preconceito; combate à 

pornografia infantil; conflito de interesses; contri-

buições a partidos políticos; corrupção e formação 

de cartel; lavagem de dinheiro; presentes, favores e 

serviços; preservação e segurança das informações; 

trabalho escravo/infantil; e uso dos recursos da 

companhia. Gri 4.8, Hr4, sO2

o código também especifica a conduta desejada nas 

relações com diferentes públicos: associações de 

classe; bancos emissores; clientes; colaboradores; 

comunidade e sociedade; concorrentes; fornecedo-

res; governo; imprensa; investidores; e usuários dos 

meios eletrônicos de pagamento. no início de 2012, 

foi lançado o código de ética e conduta específico 

para os fornecedores da cielo (leia mais no capítulo 

Públicos de relacionamento, na pág. 55). Gri 4.8, Hr4

a cielo ainda estruturou o Fórum de ética, que auxilia 

o comitê de ética, composto pelo diretor-presidente,

pelos vice-presidentes e por outros gestores, cujas 

atribuições principais são garantir que as diretrizes do 

código sejam respeitadas, aprimorar seu conteúdo 

sempre que necessário e deliberar sobre os eventuais 

desvios ao documento. Gri Hr4

como prevê o código, a companhia não doa re-

cursos para campanhas políticas e não participa de 

eventos com fins políticos. também não houve ações 

relacionadas a concorrência desleal, bem como mul-

tas significativas e sanções não monetárias por des-

cumprimento a leis e regulamentos. Gri sO6, sO7, sO8
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CAnAl de ÉtiCA
Gerido por uma empresa independente, que garante 

a transparência do processo e a confidencialidade 

das informações, o canal de ética é o instrumento 

para que colaboradores e outros stakeholders da 

cielo relatem possíveis descumprimentos aos pre-

ceitos estabelecidos no código de ética e em outras 

políticas da companhia. Gri Hr4, sO2

a gestão das ocorrências é feita pela área de audi-

toria interna, independente e com reporte direto ao 

conselho de administração. é ela a responsável por 

definir profissionais para acompanhar a apuração 

das eventuais denúncias e monitorar a conclusão de 

cada caso. o processo envolve, ainda, o comitê de 

ética e, em situações específicas, também o comitê 

de auditoria e o conselho de administração. Men-

salmente, o comitê de auditoria recebe um resumo 

dos relatos. Gri Hr4

CAsos em 2012
em 2012, não foi recebida nenhuma denúncia de 

discriminação relacionada a origem étnica, cor, sexo, 

religião, ideologia, nacionalidade ou origem social. a 

cielo registrou dez casos de supostos assédios morais: 

cinco eram de colaboradores relatando tratamento 

indevido por parte da gestão, dois eram de profissio-

nais terceirizados que reclamavam sobre seus gestores 

diretos, duas eram denúncias de clientes e um último 

registro sem detalhes, em que foram solicitados escla-

recimentos, mas não foram obtidas respostas. Gri Hr4

as cinco denúncias que incluíam gestores 

da companhia foram investigadas e julgadas 

improcedentes. Já nos dois casos envolvendo 

empresas terceirizadas, a companhia encaminhou 

os relatos aos prestadores de serviço e ao gestor 

direto na cielo para acompanhamento das 

medidas tomadas. um relato feito por um cliente 

caNal de Ética 
na web: www.canalconfidencial.com.br/cielo
no telefone: 0800 775 0808

não pôde ser apurado, uma vez que não houve 

retorno com informações adicionais para o 

esclarecimento. a investigação do outro episódio, 

que envolvia um cliente e um colaborador da 

cielo, apontou diversos indícios de transações 

irregulares, ocasionando o descredenciamento do 

estabelecimento comercial, conforme previsto no 

contrato de afiliação. Gri Hr4

ConFlitos de interesse 
um dos tópicos do código de ética diz respeito à 

existência de conflitos entre os interesses pessoais 

e os da cielo. atividades externas que podem im-

pactar os negócios da companhia, relações par-

ticulares com acionistas, clientes, fornecedores e 

concorrentes capazes de comprometer a imparcia-

lidade dos negócios e relações de parentesco entre 

chefes e subordinados são alguns dos exemplos.

para evitar a ocorrência desses casos, o código de 

ética traz, ao final, uma declaração de desvios, que 

deve ser preenchida pelo colaborador quando há 

qualquer situação potencial de descumprimento às 

diretrizes do código, incluindo questões relaciona-

das a conflitos de interesse. com a declaração, a 

cielo tem mais propriedade para julgar os episódios 

e solucioná-los da melhor maneira. Gri 4.6
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poLÍtica iMpLeMentaDa
recentemente, foi aprovada a política de transações 

com partes relacionadas e Demais situações 

envolvendo conflito de interesses da cielo, que 

estabelece os procedimentos a serem seguidos 

em situações dessa natureza que incluam qualquer 

membro da companhia. segundo o documento, os 

casos poderão ser notificados pela parte em questão 

ou por qualquer terceiro. 

o documento também considera a ausência 

de manifestação voluntária como violação aos 

princípios de governança corporativa e da própria 

política e explicita que esse comportamento 

deverá ser comunicado ao comitê de Governança 

corporativa e, posteriormente, ao conselho. os 

membros envolvidos deverão se ausentar das 

discussões e votações sobre o tema.

é o comitê de Governança corporativa a instância 

responsável por analisar e recomendar o assunto 

para a deliberação do conselho de administração. 

em casos que incluam acionistas integrantes do 

bloco de controle, o comitê de Governança será 

composto de dois conselheiros independentes, 

devendo o segundo membro ser convocado na 

condição ad hoc, em substituição ao representante 

do acionista controlador. Gri 4.6

StakeholderS
a identificação de stakeholders foi realizada pela cielo 

em 2009, quando da revisão do código de ética. o 

processo ocorreu por meio de uma discussão ampla, 

com mais de 100 colaboradores. em 2012, não houve 

um processo formal de engajamento. no código, 

constam os seguintes stakeholders:

 » associações de classe;

 » bancos;

 » clientes;

 » colaboradores;

 » comunidade e sociedade;

 » concorrentes;

 » fornecedores;

 » governo;

 » imprensa;

 » investidores;

 » usuários de meios eletrônicos de pagamento. 

em 2013, será elaborada uma política específica para 

o engajamento desses públicos. Gri 4.15, 4.16

11
é o número de stakeholders definido  

Pela Cielo em 2009, quando revisou  
seu Código de étiCa.
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Estratégia  
do nEgócio

Para crescer e fazer crescer
a cielo investe continuamente para oferecer 
produtos e serviços capazes de impulsionar  
os negócios dos clientes

inovação com resultado, excelência na execução e 

cliente encantado. Esses são os fundamentos que 

guiam a estratégia de negócio da cielo e contribuem 

para a companhia manter a liderança no mercado 

brasileiro de pagamentos eletrônicos. atestam esse 

posicionamento, entre outros exemplos, as ações 

desenvolvidas ao longo de 2012 para aprimorar as 

plataformas de comércio eletrônico e pagamento 

móvel e oferecer novos serviços, caso da opção de 

pagamento crediário e da solução cielo Linkci.

Em total consonância com o plano estratégico, em 

2012 a companhia também concluiu a aquisição da 

norte-americana Merchant e-solutions (leia mais 

no capítulo Perfil, na pág. 10). o compartilhamento 

de tecnologias e processos operacionais resultan-

te dessa incorporação deverá posicionar a cielo 

em um novo patamar tecnológico, uma vez que a 

Merchant e-solutions (Mes) dispõe de uma plata-

forma especialmente desenvolvida para o mercado 

de credenciamento, com escalabilidade, eficiência 

e flexibilidade, o que lhe confere diferenciação no 

mercado norte-americano. 

Essas movimentações seguem as diretrizes do 

plano estratégico da cielo, definido pela mais alta 

esfera de governança da companhia – conselho 

de administração – e colocado em prática pela 

diretoria Executiva, a partir de análises e estudos 

sobre o comportamento do setor, no Brasil e em 

outros países, e do cenário macroeconômico. 

do plano estratégico derivam as metas anuais da 

companhia, desdobradas até o nível individual, 

atingindo todos os colaboradores.

Para os próximos anos, considerando os desafios 

decorrentes do acirramento concorrencial já 

verificado em 2012, que deverá ter continuidade, 

a cielo intensificará a estratégia de diferenciação 

e inovação. Para viabilizá-la, os esforços estarão 

voltados à manutenção do crescimento orgânico da 

companhia e aos investimentos para disponibilizar 

as melhores ofertas de produtos e serviços, por 

meio do portfólio de bandeiras, de uma maior 

disponibilidade de rede com equipamentos mais 

modernos e do fortalecimento nas relações com a 

base de clientes.

Us$ 670 mi 
foi o valor da aquisição da Mes, 
principal MoviMento estratégico  
da cielo eM 2012.
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rELEvância da sUstEntaBiLidadE
a cielo reconhece a necessidade de aprimorar cada vez mais um modelo 

de negócio que alinhe os seus objetivos econômicos às demandas 

socioambientais de seus principais públicos de relacionamento e da 

sociedade. Para tal, conta com uma área de sustentabilidade, que 

responde à vice-Presidência de relações institucionais e concentra 

as iniciativas relacionadas. na condução do negócio, pautada pelas 

premissas de ética e transparência, a cielo também segue as principais 

diretrizes já adotadas por empresas com elevados padrões de governança 

corporativa. ainda assim, a companhia sabe dos desafios que se impõem 

para a estruturação de uma gestão sustentável do negócio, especialmente 

ao considerar a natureza de suas operações, não ligadas diretamente a 

nenhuma atividade industrial de grande impacto socioambiental. 

a decisão de monitorar indicadores socioambientais e publicar o primeiro 

relatório de sustentabilidade, com base na metodologia da global 

reporting initiative (gri), é uma das iniciativas desenvolvidas pela cielo. 

Já em 2011, foi elaborado o primeiro inventário de emissões de gases de 

efeito estufa (gEE), e, em 2012, o resultado desse inventário foi incluído 

no registro Público de Emissões do Programa Brasileiro ghg Protocol e 

também no carbon disclosure Project (cdP).

ainda em 2011, a companhia tornou-se signatária do Pacto global, da 

organização das nações Unidas (onU). Em 2012, reafirmou sua adesão à 

iniciativa e apresentou a comunicação anual de progressos, com as ações 

empreendidas nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e 

práticas anticorrupção. GrI 4.12

Vantagens competitiVas
na cielo, a viabilização da estratégia de negócio se 

dá por meio das vantagens competitivas da compa-

nhia, consolidada ao longo dos anos, que permitem 

antecipar tendências de mercado e identificar opor-

tunidades ao próprio negócio. são elas: 

 » capilaridade – a cielo possui a maior rede de dis-

tribuição e alcança 99% dos municípios brasileiros, 

de todas as regiões do País. hoje, registra 1,3 mi-

lhão de pontos de venda ativos; 

 » Inovação – a inovação se materializa na oferta de 

produtos diferenciados, que atendem às necessi-

dades dos clientes, geram oportunidades de negó-

cio aos estabelecimentos credenciados e, assim, 

aumentam seu volume de vendas e sua receita;

 » Portfólio – atualmente, o portfólio multibandeira 

da cielo captura 27 bandeiras (leia mais no capítu-

lo Perfil, nas págs. 7 e 9);

 » Disponibilidade – o atual índice de disponibilidade 

de rede da cielo chega a 99,998%;

 » segurança das transações – a ferramenta cielo 

Lynx garante um patamar elevado de segurança 

aos estabelecimentos credenciados, bancos 

emissores e portadores de cartão a partir de 

um sistema para monitoramento e detecção de 

fraudes (leia mais em Tecnologia e Segurança, na 

pág. 27).
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foco nos grandEs EvEntos EsPortivos
o crescimento de visitantes estrangeiros no Brasil, nos últimos anos, e as 

expectativas de que esse número aumente ainda mais durante e após a 

copa do Mundo (2014) e as olimpíadas (2016) fundamentaram a parceria 

entre a cielo e a Planet Payment, empresa líder em processamento de 

pagamentos internacionais e multimoedas.

concluído em novembro de 2012 e inédito no Brasil, o acordo colocará 

à disposição dos clientes da cielo as soluções “pague em sua moeda” 

(pay in your currency) e “compre em sua moeda” (shop in your currency), 

com foco nos turistas estrangeiros que vêm ao País. no próprio terminal, 

será possível ter acesso ao valor da compra em reais e na moeda local do 

visitante, à taxa de câmbio do dia e a outros detalhes que ajudarão o turista 

a escolher a melhor forma de pagar suas compras. 

a funcionalidade também deverá impulsionar o comércio eletrônico 

brasileiro, aumentando as vendas on-line para clientes internacionais. 

gestão de riscos
na cielo, a metodologia de gestão de riscos cor-

porativos é definida e aplicada pela área de con-

troles internos e compliance. o objetivo é auxiliar 

as áreas operacionais a identificar, avaliar, mitigar e 

monitorar os riscos inerentes às atividades da com-

panhia, apoiando as tomadas de decisão. ao adotar 

as melhores práticas de governança corporativa do 

mercado, o modelo comunica o cenário de riscos e 

controles a todos os níveis hierárquicos responsá-

veis, de maneira cíclica e periódica, com o monito-

ramento da alta administração.

os riscos são classificados por categorias e criticida-

des pré-definidas, que possibilitam a avaliação dos 

cenários existentes e a priorização e implementação 

das ações corretivas necessárias, contribuindo para 

a sustentabilidade das operações da cielo. Manter 

níveis aceitáveis de exposição aos riscos é um desa-

fio constante, incorporado no modelo de gestão dos 

profissionais envolvidos, para que as ações necessá-

rias de mitigação e de monitoramento sejam aplica-

das adequadamente.

a área de auditoria interna considera os riscos de 

exposição a fraudes e corrupção nas verificações 

que realiza periodicamente nos processos de com-

pras, vendas, alterações de taxas para clientes, inves-

timentos, patrocínios e incentivos. Especificamente 

em 2012, a auditoria efetuou avaliações sobre trade 

marketing; ações promocionais; cadastro e liquida-

ção financeira; compras, recebimento e pagamento; 

gestão de serviços; cancelamento de vendas; incen-

tivos a bancos; investimentos em responsabilidade 

social; intercâmbio operacional; e logística. no ano, 

não houve nenhum caso de corrupção identificado. 

além disso, esses temas são tratados quando regis-

trados no canal de ética (leia mais na pág. 21).  

GrI sO2, sO4
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atiVos intangíVeis
reflexos da Missão e dos valores e alinhados à es-

tratégia, os ativos intangíveis reforçam a diferencia-

ção da cielo e contribuem para a geração de valor. 

são eles: capital humano, cultura organizacional, 

marca, market cap e infraestrutura da companhia. 

o capital humano engloba o conhecimento, as ha-

bilidades, as competências e o talento dos colabora-

dores da cielo, enquanto a cultura organizacional fo-

menta continuamente a motivação e o engajamento 

da equipe, sempre em consonância com os valores 

e as diretrizes da companhia (leia mais no capítulo 

Públicos de relacionamento, a partir da pág. 38). 

como atesta a pesquisa anual de satisfação reali-

zada com os clientes da cielo, a imagem da com-

panhia se mantém bem posicionada nos quesitos 

inovação, credibilidade, recomendação e intenção 

de continuidade. Em 2012, a cielo foi eleita uma das 

"20 Marcas Mais valiosas do Brasil", pelo ranking da 

revista IstoÉ Dinheiro e da Brandanalytics/Milward 

Brown. o posicionamento definido e todas as inicia-

tivas que decorrem dele buscam consolidar a marca 

cielo como a que oferece soluções diferenciadas, 

inovação, alta performance, aceitação multibandeira 

e segurança, elementos fundamentais para que os 

clientes possam sempre vender mais. GrI Pr5

a infraestrutura da cielo – plataforma de alta tecno-

logia e com níveis elevados de segurança – assegura 

a excelência na execução e gera confiabilidade (leia 

mais em Tecnologia e segurança, na pág. 27). o 

modelo de negócios e a solidez dos fundamentos 

financeiros e dos resultados contribuem para o sig-

nificativo market cap da companhia, cujo valor, no 

último dia de operação da BM&fBovespa em 2012, 

alcançou r$ 37,3 bilhões. 

a plataforma de alta tecnologia, com níveis elevados de 
segurança, assegura a excelência na execução e gera 
confiabilidade. além disso, o modelo de negócios e a 
solidez dos fundamentos financeiros e dos resultados 
contribuem para o significativo market cap da 
companhia, que alcançou r$ 37,3 bilhões em 2012.  

ativos intangÍvEis
 
» capital humano

» cultura organizacional

» Marca

» infraestrutura

» Market cap

2012
ano eM que a cielo foi eleita uMa das 
"20 Marcas Mais valiosas do Brasil", pela 
revista Istoé DInheIro.
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eVolução constante
alto nível tecnológico é uma das características ine-

rentes ao mercado de meios eletrônicos de paga-

mento, e, na cielo, a atenção reservada à tecnologia 

– tanto para manter a estabilidade operacional quan-

to para desenvolver soluções capazes de elevar ainda 

mais os padrões de eficiência e segurança – é inin-

terrupta e permeia diferentes setores da companhia.

os investimentos constantes, além da equipe dedi-

cada, asseguram a alta disponibilidade no serviço de 

captura de transações, que, ao fim de 2012, alcan-

çava 99,998%. o patamar de disponibilidade chega a 

100% nas principais datas do varejo brasileiro, como 

às vésperas do natal e do dia das Mães. a compa-

nhia ainda direciona recursos para a modernização 

TecnOlOGIa e seGurança

do parque de terminais, já de última geração. nos 

últimos dois anos, um total de r$ 627 milhões foi 

aportado, especialmente para os terminais sem fio.

após nove meses de investimento e estudo, teve iní-

cio, em 2012, a distribuição de máquinas equipadas 

com as funcionalidades de pagamento sem contato 

(contactless) e near field communication (nfc), 

para cartões de crédito, de débito ou múltiplos, em 

transações com ou sem senha. o terminal contac-

tless, que também atende cartões emitidos fora do 

País, traz mais agilidade ao processo de pagamento 

e é 100% seguro. ao longo do ano, evoluiu, ainda, a 

implementação da tecnologia móvel para pagamen-

tos com celular em todos os terminais da cielo.

Estratégia do nEgócio

Us$ 627 mi 
 foi o investiMento realizado, nos 
últiMos dois anos, na Modernização 
do parque de terMinais.
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ContaCtless
Para efetivar a transação, não é necessário  
inserir o cartão na máquina; basta mantê-lo,  
por alguns segundos, a uma distância entre  
2 cm e 5 cm do visor do terminal. a confirmação 
pode exigir ou não a senha do portador do 
cartão, de acordo com o valor da compra.

seGurança De POnTa a POnTa
a gestão da segurança é uma atividade permanente 

na cielo e  segue as diretrizes aprovadas no Plano 

diretor de segurança da informação (2011/2016) da 

companhia, que atende a todos os padrões de con-

formidade estabelecidos pelas bandeiras, pelo Pay-

ment card industry (Pci) e pela associação Brasileira 

das Empresas de cartões de créditos e serviços 

(abecs), além das melhores práticas de mercado. 

nesse sentido, o trabalho da cielo é desenvolvido 

em três principais frentes, com equipes especializa-

das em cada uma delas. GrI Pr8

na primeira, ocorre o monitoramento constante 

das soluções de captura e de 100% das transações 

efetuadas nos estabelecimentos comerciais, por 

meio do sistema cielo Lynx, ferramenta de gestão 

que detecta e previne fraudes. quando uma transa-

ção fora do padrão é identificada, o sistema reporta 

automaticamente a suspeita ao emissor do cartão, 

e, caso haja a confirmação da fraude, o emissor 

envia a informação pela própria ferramenta à cielo, 

que estabelece ações específicas com o estabele-

cimento credenciado. há, ainda, o monitoramento 

dos sistemas internos, que verifica todos os acessos 

aos sistemas de informação da companhia, identi-

ficando possíveis alterações de comportamento e 

impedindo que aconteçam fugas de informações e 

fraudes internas. GrI Pr8

Em 2012, também foi firmada uma parceria com 

uma empresa especializada para monitorar o am-

biente internet, detectando tentativas de fraude 

na web por meio do uso indevido da marca cielo 

(prática conhecida como phishing). os objetivos são 

evitar  prejuízos aos portadores de cartões e prote-

ger a imagem da companhia. 

a segunda frente atua nos terminais e demais 

soluções de captura. a cada transação, os dados 

do cartão e da senha são criptografados com uma 

chave exclusiva, evitando o êxito de eventuais 

tentativas de acesso indevido. além disso, o parque 

de terminais da cielo, que está apto a realizar 

a leitura de chip – tecnologia que já restringe 

significativamente o risco de fraudes –, atende aos 

padrões de conformidade e segurança definidos 

pela abecs e conta com o certificado Payment 

card industry Pin transaction security (Pci Pts). na 

última frente, o foco é a segurança das informações 

das transações nos estabelecimentos comerciais. 

até o momento, não há reclamações comprovadas 

de violação de privacidade e perda de dados de 

clientes. GrI Pr8

o tema segurança da informação também é 

constantemente abordado com os colaboradores 

por meio de avisos, disponibilizados na intranet, 

enviados por e-mail e divulgados na Click!, revista 

eletrônica semanal da companhia. os profissionais 

ainda devem realizar, todos os anos, um treinamento 

e-learning sobre o assunto. GrI Pr8
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atEstado dE sEgUrança
desde 2010, a cielo mantém a certificação Payment card industry 

data security standard (Pci dss), estabelecida pelo fórum Pci council, 

que reúne as seis principais bandeiras do mundo. até 2012, já foram 

concluídas quatro certificações. 

a Pci dss foi instituída para padronizar as normas de segurança no 

mercado de cartões em âmbito mundial. a cada processo de certificação, 

a cielo passa por uma auditoria, que avalia a efetividade de todos os 

controles estabelecidos pelo fórum e implementados na companhia. 

os datacenters da cielo, geridos por empresas prestadoras de serviço, 

também atendem aos requisitos do Pci council. os profissionais da 

companhia das áreas de tecnologia da informação possuem certificações 

específicas relacionadas à segurança da informação. GrI Pr8

disseminação à cadeia de Valor
a cielo desenvolve diversas ações para reforçar a 

eficácia dos processos de segurança da informação 

com alguns públicos de relacionamento.

 » clientes – treinamentos e iniciativas de prevenção, 

além de equipes permanentes que orientam os es-

tabelecimentos comerciais, via contato telefônico, 

e-mail e reuniões presenciais, sobre as melhores 

práticas de prevenção a fraudes.

 » colaboradores – treinamentos anuais em formato 

e-learning sobre prevenção a fraudes e segurança 

da informação. Para profissionais de determinadas 

áreas, há, ainda, outras capacitações, sobre temas 

de segurança relacionados ao seu próprio am-

biente de trabalho.

 » fornecedores – é exigido, por meio de uma 

cláusula contratual, que os fornecedores 

disponibilizem treinamentos anuais sobre 

segurança da informação a todos os funcionários 

que trabalham diretamente com a cielo. nos 

call centers da cielo, também administrados por 

terceiros, a companhia realiza, em conjunto com 

as empresas parceiras, treinamentos específicos.

preVenção à laVagem de dinheiro
a cielo contribui também para o combate às práti-

cas de lavagem de dinheiro e atende à Lei nº 9.613, 

de 3 de março de 1998, que trata dos crimes de 

lavagem de dinheiro e das formas de prevenir a utili-

zação do sistema financeiro para fins ilícitos. GrI sO2

na fase de credenciamento do estabelecimento 

comercial, o processo “conheça seu cliente” (Know 

Your customer) analisa uma série de itens para iden-

tificar possíveis inconsistências. durante o ciclo de 

vida dos clientes, há um monitoramento mensal, que 

alerta sobre os descomportamentos financeiros, to-

mando como base o histórico transacional do esta-

belecimento e a concentração de transações, além 

de comparações com o respectivo setor de atuação. 

nesses casos, também são efetuadas avaliações 

de conheça seu cliente com as áreas comerciais. 

quando ocorre uma suspeita de lavagem de dinhei-

ro, há a indicação dos clientes da cielo ao conselho 

de controle de atividades financeiras (coaf), segun-

do as regulamentações vigentes. GrI sO2

Para disseminar a cultura de prevenção à lavagem 

de dinheiro a 100% dos colaboradores, são aplicados 

treinamentos obrigatórios no formato e-learning, 

que aprimoram o monitoramento e o tratamento 

das ações pertinentes. GrI sO3
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Desempenho 
econômico-financeiro

Cenário eConômiCo
o setor de serviços cresceu 1,7% em 2012, 
contribuindo positivamente para o piB do país

segundo dados divulgados pelo instituto Brasileiro 

de Geografia e estatística (iBGe), o produto interno 

Bruto (piB) do Brasil cresceu 0,9% em 2012. o setor 

de serviços – nicho principal dos meios eletrônicos 

de pagamento – teve alta de 1,7%, enquanto a agro-

pecuária e a indústria registraram reduções de 2,3% e 

0,8%, respectivamente.

especificamente para o segmento de meios eletrôni-

cos de pagamento, a associação Brasileira das empre-

sas de cartões de crédito e serviços (abecs) apontou 

que o mercado encerrou 2012 com 8,060 bilhões de 

transações efetuadas, aumento de 14,2% em relação ao 

período anterior, e com 3,951 bilhões de transações de 

cartões de crédito e 4,109 bilhões transações de car-

tões de débito, crescimento de 11,7% e 16,7%, respecti-

vamente, em relação a 2011. De acordo com a abecs, 

o faturamento do setor correspondeu a r$ 710,012 

milhões, elevação de 18,1% em comparação com o 

ano anterior. Do total, r$ 465,231 milhões foram pro-

venientes de operações com cartões de crédito, e r$ 

244,781 milhões, de compras com cartões de débito.

8,06 bi
Foi o volume de transações eFetuadas em 2012, 
crescimento de 14,2% em comparação com o 
ano anterior, segundo dados da abecs.
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Desempenho Da Cielo
Desempenho econômico-financeiro

CresCimento signifiCativo
em 2012, a cielo acompanhou e superou os bons 

resultados do setor e registrou crescimento signifi-

cativo, entre outros indicadores financeiros, de sua 

receita líquida e de seu lucro líquido. a receita ope-

racional líquida correspondeu a r$ 5.427,4 bilhões, 

montante r$ 1.218,7 bilhão ou 29,0% superior ao de 

2011. o lucro líquido totalizou r$ 2.314,6 bilhões, 

com r$ 504,3 milhões a mais que o do período 

anterior, representando aumento de 28,0%. a mar-

gem de lucro líquido da cielo foi de 42,6%, retração 

de 0,4% em comparação com 2011. o ano foi mar-

cado pela manutenção da liderança da companhia 

no segmento, fruto da excelência na qualidade e da 

diferenciação permanente do portfólio de produtos 

e serviços.

volume finanCeiro de transações 
em 2012, a cielo capturou 5,303 bilhões de transa-

ções, volume 14,8% superior em relação ao ano de 

2011. o volume financeiro de transações correspon-

deu a r$ 379,9 bilhões, crescimento de 20,3%, se 

comparado aos r$ 315,9 bilhões registrados em 2011. 

para cartões de crédito, o volume financeiro de 

transações processadas totalizou r$ 241,6 bilhões 

em 2012, elevação de 22,3% em relação ao ano an-

terior. nos cartões de débito, o volume financeiro de 

transações foi de r$ 138,4 bilhões, montante 16,9% 

superior ao do ano anterior.

segundo o critério de mercado que considera todo 

o crédito parcelado no momento da compra, o fatu-

ramento pode ser conferido na tabela a seguir.

faturamento – critério mercado*

2012 2011
variação 

2012/2011
Faturamento de crédito (r$ milhões) 245.428,6 202.083,9 21,4%

Quantidade de transações  
de crédito (milhões)

2.082,4 1.837,1 13,4%

Faturamento de débito (r$ milhões) 138.368,4 118.314,9 16,9%

Quantidade de transações  
de débito (milhões)

2.239,9 1.963,7 14,1%

Faturamento total (r$ milhões) 383.797,0 320.398,8 19,8%

Quantidade total de transações (milhões) 4.322,3 3.800,8 13,7%
* considera todo o crédito parcelado no momento da compra.
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reCeita operaCional bruta 
a receita operacional bruta, decorrente de captura, 

transmissão, processamento e liquidação financeira 

das transações realizadas com cartões de crédito e 

de débito, do aluguel de terminais pos e de outras 

receitas, correspondeu a r$ 6,041 bilhões, número 

28,4% mais alto, em comparação com 2011.

Custo dos serviços prestados 
em 2012, o custo dos serviços prestados foi de  

r$ 1.852,8 bilhão, superior em 30% ao r$ 1.425,2 bi-

lhão registrado no ano anterior. o aumento, de r$ 427,5 

milhões, deve-se principalmente a: 

 » aumento de r$ 188,5 milhões, em decorrência dos 

custos relacionados às controladas merchant-e 

solutions (mes), m4u, orizon, paggo e Braspag;

 » crescimento de r$ 160,8 milhões, referente ao au-

mento nos fees pagos às bandeiras, em razão do 

maior volume de transações e da consolidação da 

merchant-e solutions (mes);

 » aumento de r$ 59,8 milhões, devido ao cresci-

mento dos custos de depreciação de equipa-

mentos de captura (pos), com destaque para o 

aumento do parque de máquinas e a mudança no 

mix de equipamentos, que elevou o número de 

terminais wireless, com valor mais alto;

 » crescimento de r$ 18,4 milhões, em função do 

aumento do volume de transações. 

despesas operaCionais 
as despesas operacionais cresceram 31,9% (r$ 195,9 

milhões), correspondendo a r$ 809,4 milhões em 

2012. em 2011, esse valor foi de r$ 613,4 milhões. 

as despesas de pessoal aumentaram 11,9% (r$ 23,2 

milhões) em comparação com 2011. a diferença se 

deve, entre outras razões, ao reajuste de 5% nos sa-

lários dos colaboradores, estabelecido pelo acordo 

sindical no terceiro trimestre de 2012.

as despesas gerais e administrativas aumentaram 

28,0%, ou r$ 49,4 milhões, em razão dos gastos 

mais elevados com serviços profissionais (destaque 

para serviços de consultoria), em virtude, principal-

mente, do processo de aquisição da mes. Já as des-

pesas de vendas e marketing cresceram 30,3%, ou 

r$ 55,9 milhões. campanhas realizadas com parcei-

ros (bancos, franquias e bandeiras) e incentivos pa-

gos a bancos parceiros, como despesas de vendas e 

marketing compartilhados, foram responsáveis pela 

elevação.

outras (despesas) receitas operacionais líquidas 

aumentaram 118% (r$ 67,5 milhões), especialmente 

em razão de novas provisões para perdas com cré-

ditos de liquidação duvidosa e provisões para con-

tingências tributárias, trabalhistas e cíveis registradas 

em 2012.

em 2012, a cielo registrou aumento de 31,9% nas 
despesas operacionais, atingindo r$ 809,4 milhões. 
Desse total, r$ 23,2 milhões corresponderam a despesas 
de pessoal; r$ 49,4  milhões, a despesas gerais e 
administrativas; r$ 55,9 milhões, a despesas de vendas e 
marketing; e r$ 67,5 milhões, a outras despesas. 

28,4%
Foi o aumento da receita operacional 
bruta em 2012, correspondendo a
r$ 6,041 bilhões.
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eBitDa x marGem eBitDa cielo

ebitda 2011
r$ 2.407,9 bilhões

margem ebitda 2011
57, 20%

ebitda 2012
r$ 3.082,6 bilhões

margem ebitda 2012
56,80%

ebitda
medida utilizada pela administração para demonstrar 

o desempenho da companhia, que aponta os lucros 

obtidos antes de juros, impostos, depreciações e 

amortizações, o eBitDa totalizou r$ 3,083 bilhões 

em 2012, valor 28,0% superior ao do ano anterior. 

vale destacar que o eBitDa não é utilizado nas 

práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa 

o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não 

deve ser considerado alternativa ao lucro líquido na 

qualidade de indicador de desempenho operacional 

ou alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de 

indicador de liquidez. a margem eBitDa foi de 

56,8%, redução de 0,4% em relação a 2011.

resultado finanCeiro
o resultado financeiro totalizou r$ 746,4 milhões, 

número 34,8% superior ao obtido em 2011, especial- 

mente em decorrência do aumento de 39,3% na 

receita de antecipação de vendas ajustada a valor 

presente. em 2012, essa receita foi de r$ 817,5 

milhões.

CapeX*
em 2012, os investimentos na aquisição de bens de 

capital para benefício futuro, denominados capex, 

somaram r$ 1,472 bilhão, com destaque para o 

montante gasto na compra da merchant-e solutions 

(r$ 1,365 bilhão). Já os investimentos em aquisições 

de terminais pos corresponderam a r$ 258,8 mi-

lhões em 2012. a cielo encerrou 2012 com mais de 

1,7 milhão de equipamentos instalados, em mais de 

1,3 milhão de pontos de venda ativos.

 

– 
*  capex (capital expenditure) é o montante de dinheiro despendido na 

aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital.

r$ 746,4 mi
Foi o resultado Financeiro alcançado 
em 2012, aumento de 34,8% em relação  
ao ano anterior.
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Demonstração Do Valor 
aDicionaDo (DVa) 
Foi registrado crescimento de 28,6% no valor adicio-

nado distribuído, de R$ 3,6 bilhões para R$ 4,6 bilhões. 

O maior porcentual foi destinado ao governo (40,5%), 

seguido pelos lucros retidos (34,1%). Do valor total, 7% 

foram endereçados aos colaboradores. GRI EC1, EC8

DistRibuiçÃO DO ValOR aDiciOnaDO %

40%
governo

34%
lucro retido

16%
acionistas

7%
colaboradores

3%
remuneração de capital de terceiros

Demonstração do Valor adicionado (r$ milhões) GRI EC1

2010 2011 2012
1 – Receitas 4.442 4.677 5.994

1.1 – Venda de serviços 4.461 4.706 6.041

1.2 –  Provisão para devedores duvidosos –  
reversão/constituição

-19 -29 -47

2 – Insumos adquiridos de terceiros 1.148 1.479 1.924

2.1 – custo de serviços 894 1.044 1.427

2.2 –  Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 280 438 488

2.3 – Perda/recuperação de ativos -26 -2 9

3 – Valor adicionado bruto 3.294 3.198 4.070

4 – Retenções 193 238 317

4.1 – Depreciação, amortização e exaustão 193 238 317

5 – Valor adicionado líquido produzido pela entidade 3.101 2.960 3.752

6 – Valor adicionado em transferência 407 613 842

6.1 –  Participação dos acionistas não controladores -2 -7 -6

6.2 – Receitas financeiras 408 620 848

7 – Valor adicionado total a distribuir 3.508 3.573 4.594
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demonstração do valor adicionado 
(r$ milhões) Gri eC1, eC8

2010 2011 2012
pessoal e encargos 217 284 299

impostos, taxas e contribuições 1.416 1.396 1.861

Juros e aluguéis 45 83 119

Juros sobre capital próprio e dividendos 790 564 748

lucros retidos 1.039 1.246 1.567

benefíCios fisCais
em 2012, a cielo recebeu cerca de r$ 25 milhões 

em benefícios fiscais. Desse total, aproximadamente 

r$ 19 milhões se referiram a incentivos fiscais da lei 

rouanet, da lei do esporte e do fundo dos Direitos 

da criança e do adolescente. os r$ 6 milhões res-

tantes correspondem ao crédito recebido pelo fi-

nanciamento de máquinas e equipamentos (finame), 

que conta com juros diferenciados. caso o crédito 

fosse proveniente de uma instituição financeira de 

mercado, a estimativa é que o pagamento de juros 

alcançasse esse valor. Gri eC4

merCado de Capitais 
presente no segmento novo mercado desde junho 

de 2009, atualmente as ações da cielo s.a. integram 

os índices: Índice Bovespa (ibovespa), Índice Brasil 

(iBrx), Índice Brasil 50 (iBrx-50), Índice de Governan-

ça corporativa Diferenciada (iGc), Índice de ações 

com tag along Diferenciado (itag), Índice financeiro 

(ifnc), Índice carbono eficiente (ico2), Índice va-

lor Bm&fBovespa (ivBx-2), Índice mid-large cap 

(mlcx), Índice de Governança corporativa trade 

(iGct), Índice Brasil amplo/Bm&fBovespa (iBra) e 

Índice de Dividendos (idiv).

Cielo – composição  acionária Gri 2.8

  ações ordinárias %
acionistas controladores 375.347.210 57,3

   Banco Bradesco 187.673.585 28,6

   Banco do Brasil 187.673.626 28,6

mercado free float 279.021.236 42,6

Tesouraria 727.778 0,1

Total 655.096.224 100

desempenho das ações Gri 2.8

em 2012, enquanto o ibovespa obteve valorização 

de 7,4%, as ações da cielo (ajustadas com proventos) 

se valorizaram 44,8%. no dia 28 de dezembro de 

2012, a cotação era de r$ 56,9/ação, o que repre-

senta um valor de mercado de r$ 37,3 bilhões.

entre janeiro e dezembro de 2012, o volume médio 

diário negociado totalizou 2,1 milhões de ações, 

com um volume médio diário de r$ 111,2 milhões, 

representando 0,7% do free float. Desde a abertura 

de capital, em julho de 2009, o volume médio diário 

negociado foi de 2,2 milhões de ações, que equivale 

a um volume médio diário de r$ 86,1 milhões.

r$ 37,3 bilhões
era o valor de mercado da cielo  
em dezembro de 2012.
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Performance Das ações 
Base 100 (31/12/2012)

iBovciel3
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fonte: Bloomberg.

2/1/2012 1/4/2012 30/6/2012 28/9/2012 27/12/2012

44,8%

7,4%

distribuição de dividendos gri 2.8

  Ciel3 - 31/12/2012
Total de ações (‘000) 655.096,22

preço de fechamento (r$/ação) 56,99

Market cap (r$’000) 37.333.933,81

Free float (‘000) 279.021,24

Free float (r$’000) 15.901.420,24

aDTV(1) (r$’000) 111.156,80

aDTV(1)/Free float 0,70%

proventos(3) (r$’000) 1.408.144,84

proventos/lucro líquido(2) 70%

proventos por ação 2,35

Dividend yield 2012 4,67%

Fonte: relação com investidores da cielo.
(1) adtv = volume médio diário negociado no período de 02/01/2012 a 28/12/2012. 
(2) após constituição de reserva legal (até 20% do capital social).
(3) proventos (dividendos + juros sobre capital próprio).

DistriBuição De DiviDenDos
a política de dividendos da companhia prevê a distribuição de dividendo mínimo 

de 50% sobre os lucros obtidos, após constituição de reserva legal de 5% do lucro 

líquido de cada exercício, até que a reserva atinja 20% do capital social. cabe à 

assembleia Geral definir sobre eventuais saldos remanescentes do lucro líquido.

com o pagamento dos proventos realizado nos meses de março e setembro, em 

2012 a cielo distribuiu r$ 1.408.144.838,01 em proventos, já deduzido o imposto 

de renda, com alíquota de 15%. o valor corresponde a r$ 2,3565 por ação.
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relação Com investidores
a cielo conduz o relacionamento com os investi-

dores, stakeholders fundamentais para o êxito do 

negócio, com base nos pilares da credibilidade e do 

conservadorismo. credibilidade porque a gestão é 

feita de maneira transparente e ética. conservado-

rismo porque a companhia assume uma posição 

de cautela e seriedade em todos os contatos que 

mantém com esse público, especificamente, e com 

analistas de mercado em geral. outra premissa é a 

total acessibilidade de sua liderança. Gri 4.14

a gestão do relacionamento acontece por meio de 

diversas frentes: o website de relações com investi-

dores (periodicamente atualizado); os comunicados 

realizados ao mercado sobre os resultados, como 

estabelece a legislação, ou sobre qualquer fato re-

excelência reconheciDa
atestando o trabalho desenvolvido junto aos investidores e analistas, 

em 2012 a cielo conquistou o prêmio de "melhor relações com 

investidores de uma empresa da américa latina no mercado norte-

americano" (Best investor relations by a latin american company in 

the us market), concedido pela Ir magazine, importante veículo de 

comunicação no mercado de capitais.

Já pela revista Institutional Investor magazine, alcançou a primeira 

posição no ranking geral, com os reconhecimentos de "melhor 

equipe de relações com investidores", "melhor ceo", "melhor cfo" 

e "melhor profissional de ri", por sell-side e buy-side, da américa 

latina. Gri 2.10

levante da companhia; as reuniões presenciais e via 

conference call com os investidores; a participação 

em conferências; a realização de roadshows em 

diversos países; e a visita de grupos de investidores à 

sede da cielo. apenas em 2012, a companhia esteve 

presente em mais de 20 conferências. Já os road-

shows acontecem, em média, quatro vezes ao ano 

(dois a cada semestre). 

além das particularidades do setor, cujo potencial 

de expansão ainda é significativo, alguns elementos 

inerentes à companhia capazes de agregar valor aos 

acionistas são suas características de baixa alavan-

cagem e de geração de caixa, a política de dividen-

dos (mínimo de 50% sobre os lucros auferidos) e os 

diferenciais do portfólio.

r$ 1,4 bi
Foi o volume de proventos pagos aos 
acionistasem 2012, valor que corresponde 
a r$ 2,3565 por ação.
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Públicos de 
relacionamento

Gestão sustentável
Várias iniciativas são implementadas para aprimorar as relações 
com stakeholders, visando à perenidade da companhia e à dos 
negócios de seus clientes.

os valores da cielo refletem a preocupação da 

companhia com seus principais públicos de 

relacionamento, e essa atenção permanente é 

elemento fundamental para a consolidação de uma 

gestão sustentável do negócio. os valores explicitam 

a atitude que se espera dos colaboradores, a 

ética que deve permear todas as relações – entre 

colaboradores, liderança, clientes, fornecedores, 

investidores, imprensa, governo e sociedade, entre 

outros – e a busca incessante pela excelência 

operacional e pela inovação. tudo para manter os 

clientes encantados e, mais que isso, contribuir para 

melhorar seus resultados e práticas de gestão. Por 

isso, ano a ano, várias iniciativas são desenvolvidas 

para aprimorar as relações com os principais 

stakeholders, visando à perenidade do seu negócio 

e dos negócios dos mais de 1,3 milhão de pontos de 

venda ativos da cielo. GRI 4.14

1.417
era o total de colaboradores da cielo
ao final de 2012.
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Pessoas
Públicos de relacionamento

O valOr dOs cOlabOradOres
um dos sete Valores da cielo refere-se a seus cola-

boradores e ao perfil necessário para construir uma 

carreira e contribuir para o sucesso da companhia: 

"colaboradores com atitude, espírito de equipe e 

paixão em tudo o que fazem".

o foco em inovação e em excelência para oferecer 

resultados que encantem os clientes só se materia-

liza graças ao capital humano que compõe a cielo. 

em razão da natureza do negócio, a diversidade de 

ideias e a capacidade para trabalhar em equipe são 

elementos distintivos da equipe de profissionais e 

um dos pontos mais valorizados pela estratégia de 

rh da companhia. 

os maiores desafios enfrentados pela companhia 

estão na disponibilização de oportunidades de car-

reira e na busca de um melhor equilíbrio entre a 

carga de trabalho e a vida pessoal.

a cielo encerrou 2012 com 1.417 colaboradores, 

contratados por tempo indeterminado e cumprindo 

jornada integral. do total, 99,51% estão abrangidos 

por acordos de negociação coletiva. os profissionais 

estatutários (0,49%) contam com regime contratual 

diferenciado e não estão inclusos nos acordos cole-

tivos. GRI 2.8, la1, la4 

atualmente, 95% dos colaboradores possuem nível 

superior, e 52% da equipe já concluíram um mba ou 

uma especialização, em muitos casos com o patro-

cínio da companhia. esse perfil acadêmico retrata 

uma população altamente crítica e demandante em 

relação a todos os aspectos referentes à gestão da 

companhia. Por outro lado, e pela mesma razão, 

representa um potencial de capital intelectual extre-

mamente importante para dotar a cielo de vanta-

gens competitivas.   

em 2012, as mulheres ocupavam 44% dos cargos 

na companhia – no conselho de administração, 
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10% dos membros eram mulheres. do total de cola-

boradores, 22% dos homens e 19% das mulheres se 

declararam negros, segundo a definição do instituto 

brasileiro de geografia e estatística (ibge) sobre pre-

tos e pardos. na diretoria executiva, não havia negro, 

portador de deficiência ou mulher. especificamente 

em relação à lei de cotas, que estabelece que 5% 

das vagas sejam ocupadas por pessoas com defi-

ciência, ainda é um desafio para a cielo atendê-la. 

entretanto, nos últimos anos, o contingente de por-

tadores de deficiência vem crescendo (veja na tabela 

Pessoas com deficiência, na pág. 42). GRI la13

colaboradores, por gênero GRI la1

2010 2011 2012
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

administradores* 6 0 6 0 7 0

Diretoria 20 6 23 5 24 6

Gerência 90 38 74 43 64 38

administrativo 198 208 194 241 219 261

operacional 141 84 272 210 245 197

supervisão 59 44 91 56 56 49

técnicos 150 88 170 85 172 79

total por gênero 664 468 830 640 787 630

total            1.132            1.470            1.417
obs.: em relação aos terceiros, a cielo não contrata diretamente mão de obra. Há contratos de prestação de serviço,  
mas sem especificar a quantidade de mão de obra.

* não contemplam membros do conselho de administração.

colaboradores, por região GRI la1

2010 2011 2012
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

norte 3 4 10 11 10 11

nordeste 24 13 45 29 29 28

Centro-oeste 19 7 38 18 31 12

sudeste 594 431 687 543 672 553

sul 24 13 50 39 45 26

total por gênero 664 468 830 640 787 630

total            1.132            1.470            1.417

95% 
  dos colaboradores da cielo têm nível superior

52% 
  têm mba, pós-graduação ou mestrado 
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colaboradores, por gênero (%) GRI la13

2010 2011 2012
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

administradores* 100 0 100 0 100 0

Diretoria 77 23 82 18 79 21

Gerência 70 30 63 37 63 37

administrativo 49 51 45 55 46 54

operacional 63 37 56 44 55 45

supervisão 57 43 62 38 53 47

técnicos 63 37 67 33 69 31

colaboradores, Por gênero (%)

56%
44%

homens

mulheres

colaboradores, por faixa etária (%) GRI la13

2010 2011 2012

<30
entre 

30 e 50 >50 <30
entre 

30 e 50 >50 <30
entre 

30 e 50 >50

administradores* 0 83 17 0 83 17 0 56 44

Diretoria 0 81 19 0 79 21 0 86 14

Gerência 1 88 11 1 91 8 2 89 9

administrativo 39 59 2 38 60 2 36 61 3

operacional 21 78 1 24 75 1 19 80 1

supervisão 8 89 3 6 91 3 6 93 1

técnicos 9 81 10 10 79 11 8 80 12

* não contemplam membros do conselho de administração.

* não contemplam membros do conselho de administração.
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Negros (%) GRI LA13

2010 2011 2012
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Administradores* 0 0 0 0 0 0

Diretoria 10 0 9 0 8 0

Gerência 19 21 15 7 13 13

Administrativo 28 27 27 24 29 23

Operacional 26 14 24 17 26 17

Supervisão 17 32 23 30 11 33

Técnicos 25 10 16 12 16 8

Total** 24 21 21 20 22 19

Pessoas com deficiência (%) GRI LA13

2010 2011 2012
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Administradores* 0 0 0 0 0 0

Diretoria 0 0 0 0 0 0

Gerência 0 0 0 0 0 0

Administrativo 6,1 3,8 5,7 3,3 6,4 7,3

Operacional 0 0 0 0 0,4 0,5

Supervisão 0 0 0 0 0 0

Técnicos 0 0 0 0 0,6 0

Total 1,8 1,7 1,3 1,2 2,0 3,2

Membros dos órgãos de governança, 
por faixa etária (%) GRI LA3

2010 2011 2012

<30
Entre 

30 e 50 >50 <30
Entre 

30 e 50 >50 <30
Entre 

30 e 50 >50

Conselho 
Administrativo

0 60 40 0 70 30 0 40 60

Administradores* 0 83 17 0 83 17 0 56 44

* Não contemplam membros do Conselho de Administração.

A Cielo reconhece o valor dos seus colaboradores. Eles 
são focados na inovação e na excelência para oferecer 
resultados que encantem os clientes. A diversidade de ideias 
e a capacidade para trabalhar em equipe são os principais 
diferenciais da equipe de profissionais e um dos pontos 
mais valorizados pela estratégia de RH da Companhia. 

* Não contemplam membros do Conselho de Administração.
** Dado revisado e atualizado em setembro de 2013.

* Não contemplam membros do Conselho de Administração.
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MOdelO de gestãO de PessOas
o modelo de governança da cielo define que as ques-

tões estratégicas de gestão de pessoas sejam discu-

tidas na diretoria executiva e, dependendo do tema, 

também pelo comitê de Pessoas (leia mais no capítulo 

Governança corporativa, na pág. 18) e pelo próprio 

conselho de administração. a Vice-Presidência de 

desenvolvimento organizacional é responsável pela 

agenda de pessoas e participa de todas as reuniões da 

diretoria e do comitê. essa estrutura de governança 

evidencia a importância dada ao tema pela companhia.

a estratégia de gestão de recursos humanos está sinte-

tizada em duas propostas de valor, que têm o propósito 

de endereçar as principais questões relativas aos cola-

boradores, garantindo a criação de valor para acionistas 

e colaboradores. são objetivos das propostas:

 » contribuir para a sustentabilidade do negócio, 

objetivo da proposta de valor para o acionista;

 » oferecer ao colaborador uma oportunidade de 

ter um vínculo emocional com o seu trabalho e 

com a Cielo, garantindo o seu engajamento, ob-

jetivo da proposta de valor para o colaborador. 

na proposta de valor para o acionista também está de-

finido que o principal canal para a realização do valor 

oferecido é a liderança da companhia, estabelecendo, 

assim, a importância do apoio dos acionistas no de-

senvolvimento da liderança. a proposta se materializa 

por meio de ações, segmentadas em cinco pilares:

a estratégia de gestão de 
recursos humanos está baseada 
em duas propostas de valor, que 
têm o objetivo de oferecer as 
principais questões relacionadas 
aos colaboradores, garantindo 
a criação de valor tanto 
para acionistas quanto para 
colaboradores.
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a proposta de valor para o colaborador também 

explicita que a meritocracia é a premissa sobre a 

qual ela se sustenta. essa proposta se materializa por 

meio de ações segmentadas em quatro pilares:

Para atuar de maneira estratégica e poder contribuir 

para a realização dos objetivos das duas propostas 

de valor, a agenda de trabalho da área de recursos 

humanos conta com a seguinte estrutura:

 » Centro de expertise de RH (CeX): é a área de ino-

vação de rh, cujo objetivo é prover a companhia 

com os artefatos mais modernos para a gestão de 

pessoas e do capital intelectual e para a modela-

gem da cultura organizacional; 

 » Business Partners de RH (BPs): têm a responsabi-

lidade de ativar a estratégia de rh, usando o por-

tfólio de artefatos definidos pelo ceX. com uma 

atuação estratégica/tática, têm o desafio de orien-

tar a atuação da liderança nas questões relaciona-

das à gestão de pessoas, cultura, clima, estrutura, 

desenvolvimento e retenção de talentos, fomen-

tando a meritocracia e o engajamento;

 » Centro de serviços de RH (CsRH): responsável 

pela excelência na operação tática e operacional 

de rh e pelo atendimento das necessidades diá-

rias dos colaboradores. sua ação viabiliza a atua-

ção estratégica dos bPs. 

valOres, cultura e cliMa 
OrgaNizaciONal
realizada anualmente desde o ano 2000, a Pesquisa 

de clima organizacional na cielo é um importante 

instrumento de gestão organizacional. os objetivos 

da pesquisa são identificar oportunidades e práticas 

que fomentem o engajamento de cada colaborador 

e identificar as condições necessárias para que eles 

possam materializar o seu potencial em proveito da 

companhia e de sua carreira profissional. 

Para que os colaboradores possam se expressar com 

sinceridade, a cielo oferece um processo que ga-

rante a confidencialidade das respostas individuais 

e a isenção da análise dos dados obtidos. Por isso, a 

pesquisa é organizada e analisada pelo hay group, 

consultoria especializada no tema. embora a partici-

pação não seja obrigatória, todos os colaboradores 

são convidados a respondê-la, diretamente no site 

da consultoria. a pesquisa avalia dois pilares (seg-

mentados em 11 tópicos) determinantes para a quali-

dade do clima organizacional, apresentados a seguir.
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PIlaR 1
engajamento 

 » clareza e direcionamento

 » confiança na liderança

 » Qualidade e foco no cliente

 » respeito e reconHecimento

 » oportunidades de desenvolvimento

 » remuneração e benefícios

 » gestão de desempenHo

 
PIlaR 2
suPorte  
organizacional

 » autonomia e empowerment

 » treinamento

 » eQuilíbrio entre carga de trabalHo e vida pessoal

 » cooperação e estrutura & processos

os resultados da pesquisa são apresentados à direto-

ria executiva, ao comitê de Pessoas e ao conselho de 

administração. em seguida, as conclusões são exibi-

das, com total transparência, a toda a companhia.

entre as "150 melhores emPresas Para trabalhar"
em 2012, a cielo foi eleita, pela 12ª vez consecutiva, uma das "150 melhores 

empresas para trabalhar", do guia da revista Você S/A. a presença no ranking reflete 

a estratégia de gestão de pessoas adotada, que segue diretrizes específicas e busca 

aprimorar continuamente ações e ferramentas capazes de despertar o vínculo 

emocional entre o colaborador e o seu trabalho.

entre as melhores em gestão de Pessoas
a companhia está, há quatro anos consecutivos, entre "as melhores em gestão de 

Pessoas" (categoria 1.001 a 2.000 funcionários), elaborada por aon hewitt/jornal 

Valor Econômico.

melhores Para começar a carreira
a cielo consta, há três anos – desde que o prêmio foi instituído, em 2011 –, entre  

as "melhores empresas para começar a carreira", da revista Você S/A. GRI 2.10
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atraçãO e reteNçãO de taleNtOs
atributos como espírito de equipe, coragem para 

expor suas ideias, capacidade de influência e vontade 

para superar metas são fundamentais para um pro-

fissional ingressar e ser bem-sucedido na cielo. Para 

um gestor, soma-se a capacidade para montar, inspi-

rar e desenvolver seu time e para articular com pares 

e superiores. obviamente, a experiência profissional 

e o histórico acadêmico também são importantes 

requisitos avaliados no processo de seleção.

a estratégia de rh da companhia busca disponibi-

lizar diversas fontes para a prospecção de talentos 

externos. o programa de trainee da cielo é uma 

delas e visa desenvolver futuros líderes. o processo 

seletivo baseia-se na avaliação de quanto o candi-

dato comunga dos valores da companhia e na sua 

capacidade de liderar. em 2012, houve 11.677 inscri-

tos para 21 vagas. 

o trainee participa de treinamentos técnicos, co-

merciais e comportamentais, que o preparam para 

assumir posições de liderança e para atuar como um 

agente de transformação. de acordo com o feed-

back recebido dos candidatos, os diferenciais do 

programa são: a possibilidade de escolher a área de 

atuação, a intensa participação da liderança no pro-

cesso seletivo e o treinamento específico dado aos  

gestores diretos para desenvolver a capacidade de 

lidar com jovens da "geração Y". GRI la11

outra fonte importante de prospecção de talentos 

é o Programa de estágio da cielo. em 2013, houve 

4.264 inscrições, e foram contratados 27 estagiários 

para atuar nas diversas áreas da companhia. 

carreira é um importante elemento para a retenção 

dos talentos da companhia, e um dos principais 

instrumentos para viabilizar as oportunidades é o 

Painel de oportunidades" publicado semanalmente 

na intranet. Por meio dele, praticamente todas as 

vagas são oferecidas aos colaboradores antes de 

irem para o mercado. Para participar, basta que o 

colaborador tenha pelo menos um ano no cargo e 

bom desempenho. em 2012, aproximadamente 27% 

das vagas abertas foram preenchidas internamente. 

nos cargos de diretoria, o aproveitamento interno 

correspondeu a 72% e, na área comercial, chegou a 

50%. GRI la11, la12

estratégia de reMuNeraçãO
a estratégia de remuneração da cielo busca: 

 » atrair os melhores profissionais de mercado;

 » recompensar e reter os colaboradores com 

desempenho diferenciado; 

 » estimular a meritocracia;

 » ser consistente com as melhores práticas do 

mercado;

 » fortalecer o vínculo entre o interesse do acionista, 

os resultados da companhia e a remuneração do 

colaborador. 

a norma de remuneração define todo o processo de 

governança em relação à gestão da remuneração na 

cielo e garante que as decisões sejam consistentes, 

meritocráticas e imunes a favorecimentos pessoais. 

considerando todas as unidades da cielo, não há 

nenhum colaborador que receba salário-mínimo. 

em 2012, a menor remuneração para funcionários 

homens foi 143,8% mais elevada que o salário-

-mínimo nacional, índice que chegou a 189,4% para 

mulheres. seguindo o princípio da meritocracia, a 

cielo não faz distinção salarial em função de gênero. 

GRI eC5, la14 98% 
  é o índice de retenção de talentos
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em 2012, o índice de retenção de talentos 

correspondeu a 98%. entre os principais 

instrumentos de retenção, está o programa de 

compra de ações e/ou opção de compra de ações 

restritas, cujo público-alvo são os gerentes seniores 

e acima. uma característica diferenciada desse 

programa é a outorga do equivalente a três salários 

para o grupo de "Key People", formado anualmente 

por 4% dos colaboradores de nível não gerencial 

que tiveram desempenho diferenciado. GRI la3

Número total e taxa de novas contratações e de 
rotatividade de empregos, por gênero (%) GRI la2

2010 2011 2012
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Desligamentos 105 93 177 114 195 127

taxa de 
desligamentos (%) 9,3 8,2 12 7,8 13,8 9

total de 
desligamentos 198 291 322

taxa total de 
desligamentos (%) 17,5 19,8 22,7

Contratações 119 120 345 287 152 117

taxa de 
contratações (%) 10,5 10,6 23,5 19,5 10,7 8,3

total de 
contratações 1.132 1.470 1.417

taxa total de 
contratações (%) 21,1 43 19

Por faixa etária GRI la2

2010 2011 2012
contratações Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

abaixo de 25 3 5 11 10 11 12

entre 26 e 35 85 75 211 192 105 77

entre 36 e 50 26 38 118 81 34 26

acima de 50 5 2 5 4 2 2

taxa de 
contratações

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

abaixo de 25 (%) 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 0,8

entre 26 e 35 (%) 7,5 6,6 14,4 13,1 7,4 5,4

entre 36 e 50 (%) 2,3 3,4 8,0 5,5 2,4 1,8

acima de 50 (%) 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1

Por faixa etária GRI la2

2010 2011 2012
demissões Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

abaixo de 25 3 3 10 3 5 3

entre 26 e 35 48 64 93 65 102 79

entre 36 e 50 49 24 64 42 77 39

acima de 50 5 2 10 4 11 6

taxa de 
demissões

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

abaixo de 25 (%) 0,3 0,3 0,7 0,2 0,4 0,2

entre 26 e 35 (%) 4,2 5,7 6,3 4,4 7,2 5,6

entre 36 e 50 (%) 4,3 2,1 4,4 2,9 5,4 2,8

acima de 50 (%) 0,4 0,2 0,7 0,3 0,8 0,4
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Por região GRI la2

2010 2011 2012
contratações Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

norte 0 0 9 7 4 5

nordeste 4 4 34 24 6 4

Centro-oeste 2 1 25 17 10 7

sudeste 110 111 240 205 124 98

sul 3 4 37 34 8 3

taxa de 
contratações

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

norte (%) 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,4

nordeste (%) 0,4 0,4 2,3 1,6 0,4 0,3

Centro-oeste (%) 0,2 0,1 1,7 1,2 0,7 0,5

sudeste (%) 9,7 9,8 16,3 13,9 8,8 6,9

sul (%) 0,3 0,4 2,5 2,3 0,6 0,2

Por região GRI la2

2010 2011 2012
desligamentos Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

norte 2 4 5 0 1 3

nordeste 10 9 8 6 19 6

Centro-oeste 3 5 8 7 12 8

sudeste 87 72 146 94 149 94

sul 3 3 10 7 14 16

taxa de 
desligamentos

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

norte (%) 0,2 0,4 0,3 0,0 0,1 0,2

nordeste (%) 0,9 0,8 0,5 0,4 1,3 0,4

Centro-oeste (%) 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,6

sudeste (%) 7,7 6,4 9,9 6,4 10,5 6,6

sul (%) 0,3 0,3 0,7 0,5 1,0 1,1

Proporção da remuneração média das 
mulheres em relação à dos homens (%) GRI la14

2010 2011 2012
administradores* 0 0 0

Diretoria 99,2 94,4 93,6

Gerência 106,6 101,8 95,7

administrativo 96,1 95,1 93,8

operacional 107,2 103,8 100,4

supervisão 88,7 93,3 90,4

técnicos 91,5 90,8 96,6

* não contemplam membros do conselho de administração.
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gestãO de taleNtOs GRI la11, la12

meritocracia é um dos principais pilares da estratégia 

de gestão de recursos humanos da cielo. todos os 

líderes e colaboradores são avaliados anualmente, e 

todas as decisões de reconhecimento dependem do 

resultado obtido nessa avaliação. denominado ciclo 

meritocrático, suas etapas contemplam as atividades 

a seguir.

Definição de metas: estabelecidos anualmente pelo 

conselho de administração, os macro-objetivos são 

os objetivos do diretor-presidente e a referência de 

cada vice-presidente. a partir daí, tem início a defi-

nição dos objetivos individuais. cada diretor define 

os seus objetivos individuais de maneira consistente 

com os do seu vice-presidente; cada gerente, com 

os do seu diretor; cada coordenador, com os do ge-

rente; e cada analista, com os do seu coordenador. 

os objetivos definidos são aprovados pelo gestor 

imediato. Por meio desse processo, assegura-se: 

 » que 100% dos colaboradores tenham objetivos 

anuais totalmente consistentes com os macro-

objetivos e o plano estratégico da companhia;

Jovem aprendiz
desde 2006, a cielo 
mantém o programa jovem 
aprendiz para a contratação 
de jovens em situação 
de vulnerabilidade social, 
preferencialmente mulheres 
e negros. em dois anos, 
os aprendizes atuam em 
diversas áreas da companhia, 
segundo o perfil e as aptidões 
profissionais. ao final, os 
jovens que se destacam e que 
prestam vestibular para cursos 
relacionados às atividades da 
cielo são contratados como 
estagiários. nos últimos dois 
anos, o programa absorveu 
88% dos aprendizes. GRI la10

 » que 100% dos colaboradores tenham perfeita noção 

da contribuição que deverão fazer ao longo do ano;

 » que a definição dos objetivos anuais aconteça o 

mais rápido possível;  

 » a consistência das ações entre as diversas áreas da 

companhia, viabilizando a sinergia necessária. 

Gestão de Desempenho e Desenvolvimento (GDD): 

é a análise do desempenho alcançado no ano, consi-

derando os atributos comportamentais e o resultado 

obtido nas metas definidas. essa avaliação é feita pelo 

próprio colaborador e pelo gestor imediato, garantin-

do, portanto, dois níveis de análise e aprovação. 

Fórum de Gestão de talentos (FGt): principal prá-

tica para identificação dos talentos da companhia. 

leva em consideração o resultado obtido na etapa 

anterior (gdd). entre os seus resultados, estão: 

 » identificação de potenciais sucessores para os 

cargos de maior responsabilidade;

 » identificação de oportunidades de 

desenvolvimento e carreira;

 » insumos para ações de caráter meritocrático 

(aumentos salariais, investimento em treinamento, 

promoções etc.).
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PolÍtica de benefÍcios GRI la3

a política de benefícios da companhia é definida a partir das melhores práticas 

do mercado e das empresas que competem com a cielo pelo mesmo perfil de 

profissionais. ela é um importante pilar para a atração e retenção dos profissionais 

de que a companhia precisa para cumprir sua missão. Pesquisas periódicas 

monitoram a evolução dessas práticas e fornecem subsídio para  as decisões 

relacionadas a esse tema.

os principais benefícios são: 

seguro-saúde: abrange todos os colaboradores, estagiários e estatutários, bem como 

seus dependentes em regime de coparticipação. um dos diferenciais é a não distinção 

do sexo do cônjuge, reforçando a valorização da diversidade. não há carência para a 

utilização do plano; 

Check-up: a companhia incentiva  a medicina preventiva a partir de exames de 

check-up periódicos para colaboradores do nível gerencial e de níveis superiores. 

Para profissionais com até 40 anos, a prática é bienal e, a partir de 41 anos, é anual. 

essa é uma ação fundamental para o controle dos custos do seguro-saúde;

seguro odontológico: a cielo subsidia 50% do plano odontológico, disponível para 

colaboradores e dependentes; 

Previdência privada: oferecida a todos os colaboradores, desde 2001; 

auxílio-refeição/alimentação: oferecido a todos os colaboradores e estagiários;

empréstimo consignado: oferecido aos profissionais que atuam na cielo há, no 

mínimo, seis meses;

seguro de vida: abrange colaboradores, estagiários e estatutários, além de  

cônjuges e filhos.

deseNvOlviMeNtO cONstaNte GRI la11

o portfólio de programas oferecido aos colaborado-

res é definido a partir de duas perspectivas:

 » estratégica, que se inspira no plano estratégico, no 

orçamento anual e nas propostas de valor para o 

acionista e para o colaborador; 

 » individual, que se inspira nos resultados do sistema 

de gestão de desempenho e desenvolvimento 

(gdd), no fórum de gestão de talentos (fgt) e no 

Plano de desenvolvimento individual (Pdi).

a cielo busca incentivar no colaborador a respon-

sabilidade pelo seu próprio aprendizado e desenvol-

vimento e viabiliza o acesso a cursos disponíveis no 

mercado e a um portfólio de programas internos de 

alta qualidade. o gestor tem a responsabilidade de 

orientar seu time quanto ao melhor caminho para 

se desenvolver. cabe ao colaborador definir, com o 

gestor, as principais ações do seu Plano de desen-

volvimento individual, sendo assegurada ao profis-

sional a liberdade para solicitar a participação nos 

treinamentos que julgar importantes. a cielo tam-

bém estimula o aprendizado on the job. a liderança 

e a força comercial são a prioridade das ações de 

aprendizado e desenvolvimento, seja por seu caráter 

multiplicador (liderança) seja pela contribuição direta 

para os resultados da companhia (força comercial).

em 2012, foram investidos r$ 4.234,00 per capita 

em ações de desenvolvimento, englobando treina-

mento específico ou corporativo, pós-graduação, 

mba, mestrado e cursos de idiomas (estes com 60% 

de patrocínio da cielo). esse valor resultou em uma 

média anual de três oportunidades de aprendizado 

para cada colaborador no ano. 

r$ 4,2 mil 
foi o investimento per capita em  

ações de desenvolvimento.
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toda essa agenda de trabalho é organizada pela 

universidade corporativa cielo (ucc), que faz parte 

da Vice-Presidência de desenvolvimento organiza-

cional. a ucc é formada por seis escolas de negó-

cio. são elas:

 » Visão de negócios;

 » excelência na gestão;

 » formação da liderança;

 » inovação;

 » foco no cliente;

 » excelência da operação; 

os objetivos da ucc são:

 » contribuir para que os clientes da cielo possam 

alavancar seus negócios;

 » ser a principal ferramenta de gestão do capital 

intelectual;

 » ser um agente de transformação da cultura 

organizacional;

 » dotar a cielo de uma liderança diferenciada;

 » dotar a cielo de uma força comercial diferenciada;

 » prover soluções de treinamento e 

desenvolvimento;

 » desenvolver skills técnicos.

aPrendizado e desenVolVimento 
os colaboradores da cielo são incentivados a buscar seu próprio 

aprendizado e desenvolvimento. a companhia viabiliza o acesso 

a cursos disponíveis no mercado e oferece um portfólio de 

programas internos de alta qualidade. ao gestor cabe orientar 

quanto ao melhor caminho para se desenvolver; ao colaborador 

cabe definir, com o gestor, as principais ações do seu Plano de 

desenvolvimento individual.
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gerenciamento de carreira GRI la11

o gerenciamento de carreira na cielo baseia-se em oito princípios, 

comunicados a todos os colaboradores:

 » desenvolvimento de carreira é baseado na meritocracia;

 » resultado, atitude, habilidade e conhecimento são elementos-chave 

para o desenvolvimento de carreira;

 » colaborador é responsável pelo desenvolvimento de sua carreira;

 » gestores da cielo são responsáveis pela ativação da estratégia e  

dos instrumentos de gestão de talentos e de carreira disponibilizados 

pela companhia;

 » talentos são da cielo, não das áreas específicas;

 » as trilhas de carreira ideais são as que oferecem a diversidade de 

experiências relevantes para garantir o sucesso no cargo pretendido;

 » amplitude e profundidade são importantes no conjunto de 

experiências on the job ao longo da carreira;

 » a cielo valoriza a carreira técnica e a de liderança.

saúDe e seGuRança 
Pela natureza das atividades da companhia, os princi-

pais riscos à saúde e à segurança estão relacionados 

aos hábitos de vida dos colaboradores, como obesi-

dade e outras doenças ligadas ao sedentarismo. desde 

2003, o programa de bem com a Vida! concentra as 

iniciativas para estimular nos colaboradores uma ati-

tude saudável perante à vida. em 2013, o programa foi 

relançado, tendo como referência o trabalho de pes-

quisa da Prof.ª dr.ª ana cristina limongi frança (mem-

bro-fundadora da associação brasileira de qualidade 

de Vida), que se baseia no conceito das "7 saúdes".

ao longo dos próximos anos, diversas atividades 

relacionadas às “7 saúdes” serão oferecidas aos co-

laboradores. a partir de 2013, a companhia instituiu 

um reembolso para os colaboradores que não pos-

suem acesso às academias conveniadas e que estão 

praticando uma atividade física que diminua sua taxa 

de sedentarismo. GRI la8 

como parte do relançamento do programa, em 

2013 os colaboradores participaram de uma pesqui-

sa que tem como objetivo obter um diagnóstico do 

quadro de saúde geral da companhia. GRI la8

Para contribuir com a qualidade de vida dos profis-

sionais, a cielo possui horário de trabalho flexível, 

que permite ao colaborador começar e encerrar seu 
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expediente uma hora antes ou depois do horário 

oficial, ajustando a rotina de trabalho às necessida-

des pessoais.

todos os anos, a área de saúde e segurança do 

trabalho e a comissão interna de Prevenção de 

acidentes (cipa) promovem a semana da saúde/

semana interna de acidente de trabalho (sipat), que, 

por meio de palestras, dissemina informações sobre 

riscos e prevenção de acidentes, doenças ocupa-

cionais e promoção da saúde. reunindo-se mensal-

mente, os membros da cipa são responsáveis por 

identificar e solicitar medidas para a eliminação de 

riscos no ambiente de trabalho, orientar os demais 

colaboradores sobre prevenção de acidentes etc.  

GRI la6, la8

nos três últimos anos, 100% dos colaboradores da 

unidade barueri (sP) eram representados por 1,44% do 

número total de funcionários na comissão. em 2011 e 

2012, 5,13% dos funcionários representavam todos os 

colaboradores da unidade faria lima, em são Paulo, e, 

em 2012, 5,59% dos colaboradores da unidade rio de 

janeiro representavam toda a equipe daquela unidade 

na cipa. nos outros escritórios da cielo, segundo pre-

vê a legislação, não é necessário constituir a comis-

são, mas, ocasionalmente, representantes designados 

podem atuar nessas localidades. GRI la6

estratégia de cOMuNicaçãO 
Para a cielo, a comunicação é um dos mais impor-

tantes instrumentos de fomento do engajamento 

dos colaboradores. uma das ferramentas mais im-

portantes da gestão do negócio é a estratégia de 

comunicação interna (eci), baseada em três princí-

pios: transparência, tempestividade e relevância da 

informação para quem a recebe. sua execução é de 

responsabilidade da liderança – desde os diretores 

até os coordenadores –, que conta com o apoio da 

área de recursos humanos. 

caNais de cOMuNicaçãO
Portal Corporativo (intranet): é o principal canal de 

comunicação da cielo com e entre seus colabora-

dores, além de ser também o mais utilizado. garante 

a disseminação rápida e eficiente das informações 

sobre a companhia e o negócio. 

Click!: newsletter eletrônica, publicada toda sexta-

-feira, na intranet. contém cinco editorias estraté-

gicas: marca, cliente, negócio, Pessoas e sustenta-

bilidade.

a cielo implementa várias ações 
relacionadas à saúde e ao  
bem-estar de seus colaboradores. 
além da semana da saúde/
semana interna de acidade de 
trabalho, organizada pela área de 
segurança e saúde do trabalho e 
pela cipa, a companhia mantém 
o programa de bem com a Vida! 
desde 2003, incentivando os 
colaborares a adotar hábitos mais 
saudáveis. em 2013, o programa 
foi reformulado, instituindo o 
conceito “7 saúdes”.
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vídeo Blog: a tV corporativa tem atualização se-

manal e é veiculada pela intranet. o Vídeo blog se 

inspira nas melhores práticas e recursos dos vídeos 

mais vistos do canal Youtube. o diferencial é o in-

centivo para que os colaboradores se transformem 

em produtores de conteúdo. os profissionais da 

força comercial têm usado muito esse recurso para 

compartilhar experiências de negócio.

Convenção nacional da Força Comercial: encontro 

anual que mobiliza a força comercial espalhada em 

todo o País. em todas as suas edições, há um tempo 

reservado para que os colaboradores façam qual-

quer pergunta aos membros da diretoria executiva. 

Face a Face com o Presidente: encontro trimestral en-

tre o presidente e todos os colaboradores. colaborado-

res de outros estados têm a possibilidade de participar 

por áudio ou videoconferência. também há um tempo 

reservado para perguntas sem qualquer censura. 

trocanDo Ideias: encontro com o Vice-Presidente 

de desenvolvimento organizacional, cujo objetivo 

é debater temas de recursos humanos propostos 

pelos próprios colaboradores. em geral, os temas 

se referem a gestão de carreira, estratégia salarial, 

oportunidades de desenvolvimento etc. durante 

esse bate-papo, os colaboradores têm a oportuni-

dade de tirar dúvidas, dar sugestões e fazer críticas.

Conexão Direta: encontros trimestrais entre a di-

retoria executiva e os diretores para debater os te-

mas estratégicos da companhia e habilitá-los a agir 

como protagonistas da estratégia de comunicação 

interna.

Canal de Ética: é um dos principais instrumentos de 

governança corporativa da cielo (leia mais no capí-

tulo Governança Corporativa, na pág. 21).

Ritos Corporativos: os rituais incentivam o vínculo 

emocional do colaborador com a companhia, des-

pertando o seu engajamento. também são fortes 

promotores da qualidade do clima, da moldagem 

da cultura e dos Valores organizacionais. os ritos da 

cielo são: festa de fim de ano (celebração dos resul-

tados e renovação do engajamento dos colaborado-

res), festa junina e natal das crianças, que buscam 

fortalecer o vínculo da família dos colaboradores 

com a cielo.

almoço com o Presidente: encontro com o presi-

dente, sem agenda preestabelecida, cujo objetivo é 

dialogar com os colaboradores sobre os temas de in-

teresse da equipe. Participam colaboradores de qual-

quer nível, que podem se inscrever e fazer perguntas, 

críticas ou sugestões, sem qualquer restrição. 

endomarketing Itinerante: encontro de profissio-

nais da área de endomarketing com colaboradores 

da força comercial que atuam fora da região me-

tropolitana de são Paulo. os objetivos são testar a 

eficiência dos canais de comunicação e identificar 

formas de melhorá-los.

a comunicação é uma das mais importantes ferramentas de 
fomento para o engajamento dos colaboradores. como gestão 
do negócio, a cielo adota a estratégia de comunicação interna 
(eci), baseada em três princípios: transparência, tempestividade 
e relevância da informação para quem a recebe.
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FoRneCeDoRes
Públicos de relacionamento

ParceirOs eM siNtONia
algumas atividades-chave da cielo são desempe-

nhadas por prestadores de serviços. atendendo aos 

requisitos exigidos pelas leis trabalhistas brasileiras, 

eles estão prioritariamente nas áreas de logística, 

prestando o atendimento cotidiano à base de clien-

tes, nas unidades de call center e nos centros de 

tecnologia da informação. mesmo sem mensurar os 

impactos econômicos indiretos gerados pelo negó-

cio, a cielo estima ter contribuído, em 2012, para a 

geração de mais de 4 mil empregos apenas nos call 

centers parceiros. GRI 2.2, 2.3, 4.14, eC9, la1

sem interferir diretamente na gestão das empresas 

prestadoras de serviço, a companhia estabelece, no 

entanto, diretrizes para que os parceiros se alinhem 

às suas políticas e práticas. a partir de 2012, os con-

tratos renovados passaram a contar com cláusulas 

que exigem o cumprimento das leis trabalhistas. 

com um monitoramento periódico, a cielo assegu-

ra, assim, que as exigências legais, incluindo aquelas 

relacionadas à saúde e à segurança dos profissionais 

terceirizados, sejam atendidas.

a cielo já conta também com um sistema de gestão 

de terceiros, comandado por uma empresa-parceira 

especializada. a iniciativa garante à cielo o total 

controle do processo, além de minimizar a ocorrên-

cia de desvios e fraudes.

código de ética e conduta
em fevereiro de 2012, foi publicado o código de ética e conduta de fornecedores, 

que compartilha as diretrizes da cielo e estabelece as responsabilidades e posturas 

esperadas das partes envolvidas na contratação de produtos e serviços: a companhia 

e seus fornecedores.

entre os diversos temas abordados, estão proibição de trabalho escravo/infantil e 

liberdade de associação; discriminação, diversidade e assédio (moral, sexual, religioso, 

político e organizacional); conflitos de interesses; brindes, favores e serviços; e 

concorrência leal.

o documento também incentiva o cumprimento de pactos, acordos e compromissos 

voluntários, como a declaração universal dos direitos humanos e o Pacto global, 

ambos da organização das nações unidas (onu), e o Pacto nacional pela 

erradicação do trabalho escravo. traz ainda informações sobre o canal de ética da 

cielo, que pode ser acessado por qualquer fornecedor para relatar eventuais desvios 

ao código e às políticas adotadas pela companhia.

Periodicamente, a cielo realiza reuniões com fornecedores para realizar um 

alinhamento estratégico, reforçar os preceitos éticos do código e divulgar o canal de 

ética. desse modo, é possível obter uma postura mais homogênea dos fornecedores, 

que passam a entender melhor a finalidade desse canal. GRI 4.8, HR4
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ClIentes
Públicos de relacionamento

excelêNcia NO ateNdiMeNtO
oferecer um atendimento de excelência e apresentar 

soluções que auxiliem o cliente a impulsionar suas 

vendas são as premissas que guiam a estratégia co-

mercial da cielo. com uma base formada por cerca 

de 1,3 milhão de pontos de venda ativos em todas as 

regiões do brasil, a força de vendas da companhia 

está estruturada em dois grandes pilares (varejo e 

grandes contas), definidos segundo estimativas de 

faturamento dos estabelecimentos comerciais. GRI 4.14

a partir de uma diretriz proativa, o atendimento 

segue um cronograma estruturado, que inclui visitas 

periódicas aos clientes e atendimento via call center, 

disponível 24 horas por dia, todos os dias da sema-

na. outros canais de comunicação são o website e 

os perfis oficiais da companhia nas redes sociais, 

tais como facebook e twitter, além da própria má-

quina da cielo, pela qual é possível solicitar produ-

tos e serviços. Para estreitar os laços de parceria, 

também são promovidos eventos de relacionamen-

to com públicos específicos.

espalhada por todo o País, a equipe que compõe 

a força de vendas também passa por treinamen-

tos periódicos – a maioria em formato on-line. as 

capacitações visam preparar os profissionais para 

entender o negócio de cada um dos clientes e dos 

potenciais clientes da cielo e, dessa forma, propor 

soluções que respondam às suas reais necessida-

des. o objetivo é sempre realizar uma venda com 

caráter consultivo.

1,3 milhão 
é o número de pontos de venda ativos  
distribuídos em todas as regiões do país.

voltar ao sumário ‹ 56 ›

aPresentação mensagem 
do Presidente

mensagem do Presidente do 
conselho de administração

PrinciPais 
números de 2012

Perfil da 
comPanhia

goVernança 
corPoratiVa

estratégia 
do negócio

desemPenho  
econômico-financeiro

Públicos de 
relacionamento

destaque 
ambiental

sobre o 
relatório

Índice gri informações 
corPoratiVas

cielo – relatório de sustentabilidade 2012 Públicos de relacionamento/clientes



a força comercial ainda dispõe de ferramentas de 

alta tecnologia, que otimizam o trabalho e con-

tribuem para a excelência no atendimento. desde 

2012, por exemplo, todos os materiais utilizados pe-

los colaboradores em campo ficam disponíveis em 

um aparelho smartphone, garantindo mais agilidade 

e reduzindo custos operacionais.

credenciar novos estabelecimentos comerciais a 

cada ano e manter a base de clientes já conquistada 

são os grandes desafios da companhia. Para alcan-

çá-los, além do trabalho desempenhado pela força 

de vendas, é imprescindível o investimento contínuo 

em novos produtos e serviços. dessa forma, as áreas 

comercial e de Produtos atuam de modo integrado. 

essa troca constante contribui para o desenvolvi-

mento de soluções capazes de atender aos diferen-

tes perfis de clientes.

MercadOs eM exPaNsãO
a força de vendas da companhia também está 

preparada para atender a nichos específicos, caso 

das franquias e dos estabelecimentos pertencentes 

ao segmento denominado novos mercados, com-

posto de setores da economia que historicamente 

não utilizam os meios eletrônicos de pagamento, 

a exemplo de instituições de ensino e de con-

cessionárias de veículos. a cielo mantém, ainda, 

atenção especial aos empreendedores individuais, 

que, graças a incentivos governamentais, têm a 

possibilidade de abrir o próprio negócio ou sair da 

economia informal. 

especificamente para o empreendedor individual, 

desde vendedores ambulantes e profissionais de ven-

da porta a porta até pequenos empresários que estão 

montando uma microempresa, uma das soluções de 

captura que mais se adequam ao perfil é o cielo mobi-

le, que transforma um aparelho celular em uma má-

quina da cielo. no portfólio de serviços, o cielo recar-

ga, que permite a inserção de créditos em uma linha 

Impulso aos negócios
Para fortalecer o fluxo de caixa 
e a formação de capital de giro 
dos estabelecimentos comerciais 
credenciados, a cielo oferece a 
opção de antecipação de Vendas 
(arV), que permite ao cliente 
receber o valor total de uma 
venda parcelada no mesmo dia 
(para compras efetuadas até às 
14h) ou no dia seguinte. 

telefônica fixa ou móvel, é apenas uma das opções 

que fortalecem o fluxo de caixa dos pequenos estabe-

lecimentos e impulsionam o volume de negócios. 

como a formalização é um requisito exigido para o 

cadastramento de um novo cliente, indiretamente 

a cielo adquire o papel de influenciadora, contri-

buindo para o aumento da geração de empregos, da 

arrecadação de impostos e do consumo, o que pode 

impactar positivamente os investimentos governa-

mentais e os níveis de inclusão social no País. GRI eC9
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estreitando o relacionamento
implementado em 2010, hoje o cielo fidelidade é 

o maior programa de relacionamento do formato 

business to business (b2b) do brasil, com mais de 

240 mil participantes cadastrados. após a adesão 

ao programa, cada venda efetuada com a máquina 

da cielo se transforma em pontos, que podem ser 

trocados por mais de 50 mil produtos.

tendo como público-alvo o segmento de varejo, 

o programa de fidelidade também contribui para 

a rentabilidade dos clientes. isso porque, além dos 

prêmios não relacionados à atividade comercial do 

participante, como viagens, ele tem a possibilidade 

de trocar seus pontos por cursos de capacitação 

ou por itens que se tornam investimentos para 

o próprio negócio. quem se cadastra no cielo 

fidelidade ainda tem acesso a indicadores 

de mercado e a análises que comparam o 

desempenho do estabelecimento diante do setor. 

satisfaçãO
desde 1999, acontece a Pesquisa anual de satisfa-

ção de clientes, que analisa itens relacionados à sa-

tisfação com os produtos e serviços da cielo e com 

o atendimento prestado. utiliza-se a metodologia 

quantitativa, com uma amostra abrangente de clien-

tes de diferentes segmentos e regiões, que garante 

uma margem de erro de 2,3 p.p. para um intervalo 

de confiança de 95%. até 2012, eram feitas entre-

vistas presenciais, com uma amostra de clientes de 

diferentes segmentos e regiões. a partir de 2013, a 

pesquisa será realizada via contato telefônico. a mu-

dança propiciará mais agilidade ao processo, per-

mitindo à cielo aumentar a abrangência geográfica 

e a periodicidade. a expectativa é que a pesquisa de 

satisfação ocorra três vezes ao ano. GRI PR5

a medição de 2012 apontou que cerca de 62% dos 

entrevistados avaliam a companhia com notas 8, 9 

ou 10, em uma escala de 0 a 10. o mesmo índice foi 

obtido no ano anterior. de maneira geral, os produtos 

e serviços oferecidos pela cielo atendem plenamen-

te às expectativas dos estabelecimentos comerciais 

credenciados, e o atendimento e o relacionamento 

que a cielo mantém com os seus clientes também 

são destaques. os resultados, apresentados a todos 

os executivos, fomentam planos de ação específicos, 

que visam identificar e melhorar a percepção sobre 

itens que ainda não alcançaram os níveis de excelên-

cia desejados pela companhia. GRI PR5

a Pesquisa de satisfação de clientes de 2012 apontou 
que cerca de 62% dos entrevistados avaliam a cielo 
com notas 8, 9 ou 10, mesmo índice obtido em 2011. 
os resultados fomentam planos de ação específicos, 
que visam identificar e melhorar a percepção sobre 
itens que ainda não alcançaram os níveis de excelência 
desejados pela companhia.
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soCIeDaDe
Públicos de relacionamento

traNsParêNcia Nas relações
Para consolidar um modelo de gestão sustentá-

vel do negócio, a cielo reconhece a relevância de 

construir e manter um relacionamento transparente 

e ético com os diversos stakeholders da sociedade. 

Por isso, a companhia conta com estruturas espe-

cíficas que realizam o contato com os principais 

públicos. também o código de ética contempla os 

princípios norteadores das relações entre a compa-

nhia e a comunidade, o governo e a imprensa, entre 

outros stakeholders. GRI 4.14

a área de marketing é a responsável pelo relacio-

namento com a imprensa, pelos eventos patroci-

nados e pela comunicação com o mercado (pu-

blicidade e propaganda), trabalhando a partir dos 

preceitos de transparência, excelência na informa-

ção prestada e disponibilidade, especialmente da 

alta liderança da companhia.

a área de relações institucionais é quem faz a inter-

face da cielo com entidades de classe e órgãos go-

vernamentais. a companhia participa ativamente das 

atividades da associação brasileira das empresas de 

cartões de crédito e serviços (abecs), e é por meio 

dela que busca influenciar positivamente o processo 

político do País nos temas inerentes à natureza do 

negócio. assim, sempre que pertinente, atua para 

aprimorar a legislação diretamente relacionada ao seu 

setor de atuação e, de maneira geral, para contribuir 

com o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. 

a área de sustentabilidade é a esfera de contato 

com a sociedade civil, realizando a gestão de todo o 

r$ 1,4 milhão foi o total investido pela cielo em projetos sociais.
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investimento social privado da cielo. atualmente, há um 

esforço interno para definir melhor o escopo das ações 

apoiadas. hoje, a companhia concentra as iniciativas de 

responsabilidade social em ações educacionais, cultu-

rais e esportivas voltadas a crianças e adolescentes, ini-

ciativas de promoção à saúde infantojuvenil e projetos 

de capacitação profissional de jovens, como programas 

de formação nos setores de varejo, gastronomia, hote-

laria etc. também vem apoiando ações culturais fora do 

eixo rio-são Paulo e para a acessibilidade de deficien-

tes visuais, auditivos e físicos. GRI eC8

além de recursos próprios, a cielo utiliza incentivos 

fiscais da lei rouanet, da lei de incentivo ao esporte 

e de fundos da infância e da adolescência. em 2012, 

os investimentos sociais somaram aproximadamente 

r$ 1,4 milhão. no ano, a companhia ocupava a 11ª 

posição no ranking de investimentos pela lei roua-

net, com um total de r$ 15,55 milhões. GRI  eC1, eC8 

no website da companhia, na seção Patrocínios, 

constam os focos de investimentos e as diretrizes 

para a inscrição dos projetos. a cielo assegura a 

possibilidade de que iniciativas de todas as regiões 

do País e de diferentes escopos possam participar 

do processo de análise e seleção, sob responsabi-

lidade do fórum de leis de incentivo. os principais 

critérios para aprovação são: alinhamento aos focos 

definidos de investimento, custo versus impacto 

sociocultural e interesses da cielo. GRI eC8

Áreas específicas realizam o contato com os públicos 
da cielo: marketing, responsável pelo relacionamento 
com a imprensa; relações institucionais, que faz a 
interface da companhia com entidades de classe e 
órgãos governamentais; e sustentabilidade, esfera de 
contato com a sociedade civil e que realiza a gestão 
do investimento social privado. 

Para ter os projetos aprovados, 
é preciso atender aos critérios 
de alinhamento aos focos 
definidos de investimento, 
de custo versus impacto 
sociocultural e de interesses da 
cielo. a companhia assegura a 
possibilidade de que iniciativas 
de todas as regiões do País e 
de diferentes escopos possam 
participar do processo de análise 
e seleção, sob responsabilidade 
do fórum de leis de incentivo.
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Principais iniciativas de 2012 GRI eC8

Projeto
investimento  

total (r$) Objetivos impactos tipo de doação

Grupo de apoio ao adolescente e à Criança com Câncer – 
Hospital Graacc (são Paulo-sP) 
(www.graacc.org.br)

300.000 compra de equipamentos para a 
ampliação do hospital

aumento da capacidade de atendimento do 
hospital para tratamento de crianças com 

câncer

financeira – lei de incentivo (fia)

Hospital Pequeno Príncipe (Curitiba-PR) 
(www.hpp.org.br)

300.000 compra de equipamentos para a 
modernização do hospital

melhoria do atendimento às crianças 
cardiopatas

financeira – lei de incentivo (fia)

Centro Infantil Boldrini (Campinas - sP), especializado no 
tratamento do câncer infantil 
(www.boldrini.org.br)

150.000 modernização do hospital aumento da capacidade e melhoria do 
atendimento no tratamento de crianças com 

câncer

financeira – lei de incentivo (fia)

escola estadual Dona Maria alice Crissiuma Mesquita 
(Carapicuíba-sP)

146.056 investimento, por meio da ong 
Parceiros da educação, para a 
capacitação de professores e 

melhorias na gestão da escola

melhoria nos indicadores escolares, como 
o Índice de desenvolvimento da educação 

básica (ideb) e o sistema de avaliação do 
rendimento escolar do estado de são Paulo 

(saresp)

financeira

associação Marcos salles orquestra (Rio de Janeiro-RJ) 100.000 ensino de música para jovens de baixa 
renda

socialização e desenvolvimento musical de 
jovens

financeira – lei de incentivo (rouanet)

olhos de Dentro (são Paulo-sP) 75.000 ensino de teatro para pessoas com 
deficiência visual

inclusão de pessoas com baixa visão por meio 
do ensino e da apresentação de peças teatrais

financeira – lei de incentivo (rouanet)

Instituto ayrton senna 
(www.senna.globo.com/institutoayrtonsenna)

50.000 melhoria da educação no ensino 
fundamental

melhoria nos indicadores escolares financeira

Instituto Moinho Cultural (Corumbá-Ms) 50.000 Patrocínio ao espetáculo anual Moinho 
in Concert, que encerra o ano de 

atividades culturais desenvolvidas com 
jovens da região

 - financeira – lei de incentivo (rouanet)

Instituto anelo (Campinas-sP) 
(www.anelo.org.br)

30.000 ensino de música para jovens de baixa 
renda

inclusão e socialização de jovens da periferia 
de campinas

financeira – lei de incentivo (fia)

organização Civil de ação social (ocas) 
arsenal da esperança
Movimento de Defesa do Favelado (MDF)
(são Paulo-sP)

7.500 compra e doação, para instituições 
especializadas, de cobertores  

e roupas para pessoas em situação  
de vulnerabilidade social da cidade  

de são Paulo

atenuar a situação de pessoas em condição 
de vulnerabilidade social

bens
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Destaque  
ambiental

Evolução ano a ano 
a Cielo realiza seu inventário de emissões de gases de efeito 
estufa e dá sequência às iniciativas de disposição de resíduos e 
de redução no consumo de energia e água 

as atividades da Cielo não ocasionam impactos 

significativos ao meio ambiente, mas, ainda assim, a 

Companhia adota algumas diretrizes de mitigação e 

vem monitorando o seu real impacto no que se re-

fere à geração de resíduos, ao consumo de energia 

e água e à emissão de poluentes. em 2012, foi reali-

zado o segundo inventário de gases de efeito estufa 

(Gee), cujos resultados fomentarão futuras metas 

para a gestão das emissões. no ano, a Companhia 

investiu R$ 35,3 mil em proteção ambiental. GRI En30

Investimentos e gastos em proteção 
ambiental (R$ mil) GRI En30

2010 2011 2012
Tratamento e disposição de resíduos 26,5 32,2 32,8

Custos de prevenção¹ 10,2 198,6 2,6

Total 36,7 230,9 35,3

¹ Os custos de prevenção variam ano a ano. Em 2010, incluíram a instalação de reguladores de vazão em torneiras e 
sensores de presença em banheiros. Em 2011, houve a instalação de novas cortinas, visando melhorar o desempenho dos 
equipamentos de ar-condicionado, e, em 2012, foram colocados sensores de presença.
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InventáRIo de emIssões 
os esforços para a realização do inventário de emis-

sões da Companhia tiveram início em julho de 2010, 

a partir de estudos para identificar as fontes de emis-

são. o objetivo é, com bases nos resultados, com-

preender melhor os impactos das atividades da Cielo 

para, futuramente, estabelecer iniciativas de redução. 

GRI En16, En17, En18

em 2012, o primeiro inventário oficial de gases de 

efeito estufa (Gee) – ano-base 2011 – foi concluído 

e publicado por meio do programa brasileiro GhG 

protocol (selo bronze). os resultados também foram 

incluídos no Registro público de emissões do pro-

grama brasileiro GhG protocol  

(http://www.registropublicodeemissoes.com.br/) e 

no Carbon Disclosure project (CDp). GRI En16, En17

no documento posterior, que compila os dados 

de 2012, a Cielo ampliou o escopo da medição, 

abrangendo, além das filiais, as controladas braspag, 

multidisplay, paggo e orizon. essa alteração, adota-

da para aprimorar o processo, foi a principal causa 

do crescimento registrado entre os dois períodos. a 

soma dos escopos 1 (emissões diretas), 2 (emissões 

indiretas) e 3 (emissões provenientes de atividades 

terceirizadas) totalizou 9.894 tCo2eq em 2011 e, no 

ano seguinte, correspondeu a 13.465 tCo2 eq (veja 

tabela a seguir). a verificação por uma auditoria 

independente, que assegura a qualidade dos dados 

reportados, foi outra evolução do segundo inventá-

rio. GRI En16, En17

em razão de uma rede de abrangência nacional, as 

emissões relacionadas ao transporte logístico são o 

principal impacto relativo a transportes da Cielo. a 

Companhia mantém dois operadores logísticos ter-

ceirizados, que são responsáveis por todas as etapas 

da logística integrada (direta e reversa): recepção, 

triagem, estocagem e envio dos terminais de cap-

tura e de outros materiais aos clientes da Cielo em 

todo o país. GRI En29

as ações da Cielo, negociadas na 
bmf&bovespa, fizeram parte da composição 
da carteira do Índice Carbono eficiente (iCo2) 
nos anos de 2010, 2011 e 2012. GRI En16, En17

as máquinas seguem dos centros de distribuição, 

localizados em barueri, aos postos de atendimento do 

operador via modais rodoviário e aéreo e, em seguida, 

são encaminhadas aos estabelecimentos credencia-

dos por serviços de entrega rápida. GRI En29
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emissões ligadas ao transporte¹ GRI En29

2011 2012
Emissões para fins logísticos (tCo2eq) 4.854 6.759

Emissões para transporte de colaboradores (tCo2eq) 342 356
1 A medição utilizou como parâmetro a metodologia GHG Protocol. Os dados são referentes às emissões da Cielo, não 
incluem as controladas.

destaque ambiental voltar ao sumário ‹ 63 ›CIELO – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012

apResentação mensaGem 
Do pResiDente

mensaGem Do pResiDente Do 
Conselho De aDministRação

pRinCipais 
númeRos De 2012

peRfil Da 
Companhia

GoveRnança 
CoRpoRativa

estRatéGia 
Do neGóCio

Desempenho  
eConômiCo-finanCeiRo

públiCos De 
RelaCionamento

Destaque 
ambiental

sobRe o 
RelatóRio

ÍnDiCe GRi infoRmações 
CoRpoRativas



eneRgIa e água
entre 2011 e 2012, a utilização de energia indireta 

manteve-se estável na Cielo, com um pequeno au-

mento de 3,4%. ao longo dos anos, houve diminui-

ção do consumo na sede da Companhia (barueri-

-sp), mas, em contrapartida, esse gasto cresceu nas 

filiais. GRI En4

em relação ao consumo de energia direta, cujo 

uso prioritário está ligado ao transporte, foi regis-

trado um aumento de 135% em 2012. no entanto, 

o crescimento significativo se deve ao fato de a 

Companhia ter passado a considerar o consumo de 

combustíveis de seus colaboradores durante visitas 

a clientes e parceiros de negócio, monitorado pelo 

sistema de reembolso. anteriormente, o número 

incluía apenas as frotas própria e alugada. há, ainda, 

os geradores movidos a diesel, que representaram 

apenas 0,1% do total consumido no ano. GRI En3

¹ toda a energia direta utilizada pela Cielo é proveniente 
de fontes não renováveis.

² a energia indireta consumida na Cielo é proveniente de 
concessionárias. por isso, considerando as características 
do sistema interligado nacional, não é possível 
determinar a energia direta necessária para a produção 
da energia intermediária utilizada pela Companhia.
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para reduzir o uso de energia, foram adotadas na 

sede algumas iniciativas, que envolveram a instala-

ção de sensores em todos os subsolos, nos cyber 

cafés e nos banheiros, além da alteração do horário 

de desligamento dos equipamentos de ar-condicio-

nado. a estimativa é que essas ações tenham gerado 

economia de 230 GJ em relação ao período ante-

rior. em 2013, a Cielo está analisando a viabilidade 

de investir em novas tecnologias para diminuir o 

gasto de energia. GRI En4, En5

o consumo de água (proveniente de concessionárias) 

também permaneceu estável, em comparação com 

2011, e a Companhia registrou redução de 1%. em 

2012, a Cielo passou a contar com torneiras de pres-

são em todos os banheiros, e, em 2013, está prevista 

a instalação de arejadores nas torneiras. também será 

realizado um estudo para verificar a possibilidade de 

aproveitamento de águas cinza. GRI En8

ações para reduzir o consumo de energia permitiram 
economia estimada de 230 GJ em 2012. em relação 
ao consumo de água, a Cielo substituiu as torneiras 
comuns pelas de pressão em todos os banheiros, o que 
resultou em economia de 1%. em 2013, a Companhia 
pretende instalar arejadores nas torneiras. 

¹ os dados referem-se à unidade de barueri (sp), pois 
as outras unidades se localizam em condomínios, o que 
impossibilita a leitura individual de consumo.
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Resíduos
Com um parque composto de cerca de 1,7 milhão 

de equipamentos instalados, a Cielo conta com 

duas companhias parceiras para realizar o descarte 

de suas máquinas obsoletas. em 2012, foram reci-

clados 78.077 terminais. nesse processo, os metais 

separados são empregados na fabricação de novos 

equipamentos eletrônicos, e o material excedente 

que não pode ser reutilizado é triturado e embalado, 

como estabelecem as normas ambientais. GRI En22 

outros 90.090 terminais foram enviados para o 

coprocessamento, processo que obedece a todos 

os critérios estabelecidos pelo Certificado de movi-

mentação de Resíduos de interesse ambiental (Ca-

dri), emitido pela Companhia ambiental do estado 

de são paulo (Cetesb), com validade até abril de 

2015. além de atender aos requisitos da legislação 

vigente, a empresa parceira realiza a descaracte-

rização dos equipamentos no mesmo dia em que 

recebe as máquinas, em cumprimento às normas 

de segurança da Cielo. em 2012, houve também a 

devolução de 37.633 baterias de terminais GpRs aos 

fabricantes, segundo prevê a política nacional de 

Resíduos sólidos. GRI En22

na sede, em barueri (sp), uma empresa especiali-

zada coleta os resíduos orgânicos e os envia para 

disposição final em aterro sanitário (com controle 

de emissões). mensalmente, relatórios de monito-

ramento são encaminhados à Cielo. outro parceiro 

é responsável pela descontaminação das lâmpadas. 

em um sistema a vácuo, o mercúrio (metal tóxico 

com alto risco de contaminação) é segregado de 

outros elementos, como cobre, pó fosfórico, vidro e 

alumínio. o reaproveitamento alcança 98%. por fim, 

o resíduo reciclável, cujo volume é pesado diaria-

mente, é doado para a Cooperyara (cooperativa dos 

profissionais prestadores de serviços de reciclagem 

de lixo do município de barueri e região). GRI En22

destinação de resíduos GRI En22

Resíduos não perigosos (t) 2010 2011 2012
Reciclagem 12 11,5 10,2

aterro sanitário 107,6 106,7 106,9

Total 119,6 118,2 117,1

Resíduos perigosos (t) 2010 2011 2012
Coprocessamento 357.210¹ 59 54
Reciclagem - 15,7 116
Total 357.210 74,7 170

¹ O processo de descarte de terminais teve início no final de 2009, mas o maior volume foi descartado em 2010.

98% 
   dO CObrE, dO Pó fOsfóriCO, dO vidrO E dO AlumíniO, 
APós A sEGrEGAçãO dO mErCúriO PElO sistEmA A váCuO, 

  sãO rEAPrOvEitAdOs.
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Sobre o relatório

este é o primeiro relatório de sustentabilidade da 

Cielo que adota as diretrizes internacionais da Global 

reporting initiative (Gri), na versão G3.1. a publicação 

visa prestar contas a todos os stakeholders sobre o 

desempenho econômico-financeiro e socioambien-

tal da Companhia no período que se estende de 1º 

de janeiro a 31 de dezembro de 2012. Com 39 indi-

cadores respondidos, o relatório de Sustentabilidade 

2012 alcançou o nível b+ de aplicação Gri. a meta 

da Cielo é divulgar o relato anualmente. GRI 3.1, 3.3

a elaboração do conteúdo abrange os principais 

destaques da Cielo em 2012 nas três esferas – eco-

nômica, social e ambiental. também foram con-

siderados os padrões e as melhores práticas de 

governança corporativa seguidos pela Cielo e os 

dez princípios do Pacto Global, da organização das 

Nações Unidas (oNU), do qual a Companhia se tor-

nou signatária em 2011, reafirmando sua adesão no 

ano seguinte.

Um trabalho para identificar os indicadores e os 

temas que seriam reportados foi realizado pela 

Gerência de Sustentabilidade, bem como um estudo 

de benchmark. Nesse processo, os principais temas 

escolhidos foram Gestão de Pessoas, Governança, 

impactos ambientais (particularmente a emissão de 

gases de efeito estufa) e riscos. GRI 3.5, 4.17

o relatório refere-se a todas as operações da 

Cielo, e qualquer diferenciação de escopo está 

discriminada ao longo do texto. esta publicação foi 

auditada pela KPMG, bem como os dados referen-

tes ao inventário de gases de efeito estufa (Gee). 

GRI 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13 

Sugestões e dúvidas sobre o relatório de Sustenta-

bilidade 2012 devem ser encaminhadas para o ende-

reço de e-mail sustentabilidade@cielo.com.br. GRI 3.4

voltar ao sumário ‹ 66 ›
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Forma de gestão 
da G3

Não exigido Informações sobre 
a forma de gestão 
para cada aspecto de 
indicador

Forma de gestão 
divulgada para cada 
aspecto de indicador

Indicadores de 
desempenho 
da G3.1 & 
indicadores de 
desempenho 
do suplemento 
setorial

Mínimo de 10 
indicadores de 
desempenho 
(essenciais ou 
adicionais), incluindo, 
ao menos, um de cada 
dimensão: econômica, 
ambiental e social

Se houver 
disponibilidade, 
podem ser reportados 
indicadores setoriais, 
contanto que sete não 
sejam setoriais

Mínimo de 20 
indicadores de 
desempenho 
(essenciais ou 
adicionais), incluindo, 
ao menos, um de cada 
dimensão

Se houver 
disponibilidade, 
podem ser reportados 
indicadores setoriais, 
contanto que 14 não 
sejam setoriais

Reporte obrigatório 
dos indicadores 
setoriais após um 
ano do lançamento 
da versão final do 
suplemento

ÍNdIce GRI

O Relatório de Sustentabilidade 2012 da cielo atende aos 
requisitos para o nível B+ de aplicação GRI, de acordo com 
os parâmetros ressaltados na tabela a seguir:

voltar ao sumário ‹ 67 ›
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indicador descrição Reportado Página/Resposta

1.1 Mensagem do presidente Parcial Justificativa: parte das informações 
é confidencial, e parte está sendo 
estruturada para os próximos relatos. 
Mais informações nas págs. 3 e 5.

1.2 descrição dos principais 
impactos, riscos e 
oportunidades

Parcial Justifictiva: processo de relato 
está sendo adotado neste ano e 
será aprimorado futuramente. Mais 
informações nas págs. 3 e 5.

2. Perfil organizacional

indicador descrição Reportado Página/Resposta

2.1 Nome da organização Completo 7

2.2 principais marcas, produtos 
e/ou serviços

Completo em relação aos terceiros, a cielo 
não contrata diretamente mão de 
obra. há contratos de prestação 
de serviço, mas sem especificar a 
quantidade de mão de obra. Mais 
informações nas págs. 7, 8, 11, 12, 13 
e 55.

2.3 estrutura operacional da 
organização

Completo 7, 8, 9 e 55

2.4 localização da sede da 
organização

Completo 7

2.5 países em que a 
organização opera e 
em que suas principais 
operações estão localizadas 

Completo 7

2.6 Tipo e natureza jurídica  
da propriedade

Completo 8

2.7 Mercados atendidos Completo 7

2.8 porte da organização Completo 8, 36 e 37

indicador descrição Reportado Página/Resposta

2.9 principais mudanças 
durante o período coberto 
pelo relatório 

Completo 7 e 10

2.10 prêmios recebidos no 
período coberto pelo 
relatório

Completo
14, 37 e 45

3. Parâmetros para o relatório

indicador descrição Reportado Página/Resposta

3.1 período coberto 
pelo relatório para as 
informações apresentadas

Completo 66

3.2 data do relatório anterior 
mais recente 

Completo publicação do primeiro relatório  
em 2012.

3.3 ciclo de emissão de 
relatórios 

Completo 2 e 66

3.4 dados para contato em 
caso de perguntas relativas 
ao relatório ou a seu 
conteúdo

Completo 2 e 66

3.5 processo para definição do 
conteúdo do relatório

Completo este relatório será disponibilizado 
publicamente para os stakeholders da 
cielo. Notadamente, espera-se sua 
utilização por parte de investidores, 
acionistas, clientes e público interno.

3.6 limite do relatório Completo

3.7 declaração sobre quaisquer 
limitações específicas 
quanto ao escopo ou ao 
limite do relatório

Completo 66

Índice gri voltar ao sumário ‹ 68 ›CIELO – RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2012
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indicador descrição Reportado Página/Resposta

3.8 Base para a elaboração  
do relatório 

Completo 66

3.9 Técnicas de medição 
de dados e as bases de 
cálculos 

Completo 66

3.10 Reformulações de 
informações fornecidas em 
relatórios anteriores 

Completo publicação do primeiro relatório  
em 2012.

3.11 Mudanças significativas de 
escopo, limite ou métodos 
de medição aplicados no 
relatório

Completo publicação do primeiro relatório  
em 2012.

3.12 Tabela que identifica a 
localização das informações 
no relatório

Completo 67 a 75

3.13 política e prática atual 
relativas à busca de 
verificação externa para o 
relatório

Completo 65

4. Governança, compromissos e engajamento

indicador descrição Reportado Página/Resposta

4.1 estrutura de governança 
da organização, incluindo 
comitês do mais alto órgão 
de governança 

Completo 15, 16, 17 e 18

4.2 presidência do mais alto 
órgão de governança

Completo 17

4.3 Membros independentes ou 
não executivos do mais alto 
órgão de governança

Completo 16 e 17

indicador descrição Reportado Página/Resposta

4.4 Mecanismos para que 
acionistas e empregados 
façam recomendações 

Completo 19

4.5 Relação entre a 
remuneração e o 
desempenho da 
organização (incluindo 
social e ambiental)

Completo em 2012, a cielo não possuía 
nenhuma correlação entre a 
remuneração variável do mais alto 
órgão de governança, diretoria 
executiva ou demais executivos de 
uma forma geral e o desempenho 
socioambiental da companhia.

4.6 processos para assegurar 
que conflitos de interesse 
sejam evitados

Completo 21 e 22

4.7 qualificações dos membros 
do mais alto órgão de 
governança 

Completo 16

4.8 declarações de missão e 
valores, códigos de conduta 
e princípios internos 
relevantes 

Completo 8, 20 e 55

4.9 Responsabilidades pela 
implementação das 
políticas econômicas, 
ambientais e sociais

Completo 17 e 18

4.10 processos para a 
autoavaliação do 
desempenho do mais alto 
órgão de governança

Completo O conselho de Administração 
não possuía, em 2012, nenhum 
processo formal de avaliação de 
seu desempenho, considerando os 
aspectos econômicos, ambientais  
e sociais.

4.11 explicação de se e como 
a organização aplica o 
princípio da precaução

Completo A cielo não aplicou, até 2012, o 
princípio da precaução.
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indicador descrição Reportado Página/Resposta

4.12 cartas, princípios ou outras 
iniciativas desenvolvidas 
externamente 

Completo 24

4.13 participação em 
associações e/ou 
organismos nacionais/
internacionais 

Completo 20

4.14 Relação de grupos de 
stakeholders engajados pela 
organização

Completo Investidores, analistas de 
mercado, colaboradores, clientes, 
fornecedores, imprensa, governo, 
terceiros e comunidade. Mais 
informações nas págs. 37, 38, 55, 56 
e 59.

4.15 Base para a identificação 
e seleção de stakeholders 
com os quais se engajar

Completo 22

4.16 Abordagens para o 
engajamento dos 
stakeholders

Completo 22

4.17 principais temas e 
preocupações levantados 
por meio do engajamento 
dos stakeholders 

Completo Os principais temas estão tratados 
nos capítulos Governança 
corporativa, estratégia do negócio, 
públicos de relacionamento e 
destaque ambiental.

indicador Aspecto Reportado Página/Resposta

Informações sobre abordagem de gestão

EC

desempenho econômico Completo
15, 17, 23, 55,
56 e 59

presença no mercado Completo
15, 17, 23, 55,
56 e 59

Impactos econômicos 
indiretos

Completo
15, 17, 23, 55,
56 e 59

EN

Materiais Não reportado

energia Completo 17, 24 e 64

Água Completo 17, 24 e 64

Biodiversidade Não reportado

emissões, efluentes e 
resíduos

Completo 17, 24 e 64

produtos e serviços Não reportado

conformidade Completo 17, 24 e 64

Transporte Completo 17, 24 e 64

Geral Completo 17, 24 e 64

LA

emprego Completo
17, 43, 44, 46, 
49 e 52

Relações entre o trabalho  
e a governança

Completo
17, 43, 44, 46, 
49 e 52

Saúde e segurança no 
trabalho

Completo
17, 43, 44, 46,
49 e 52

Treinamento e educação Completo
17, 43, 44, 46, 
49 e 52

diversidade e igualdade de 
oportunidades

Completo
17, 43, 44, 46, 
49 e 52
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indicador Aspecto Reportado Página/Resposta

HR

processo de compra Não reportado

Não discriminação Completo 17, 55 e 56

liberdade de associação Não reportado

Trabalho infantil Não reportado

Trabalho forçado/escravo Não reportado

práticas de segurança Não reportado

direitos indígenas Não reportado

SO

comunidade Não reportado

corrupção Completo
12, 17, 20, 25,
29 e 58

políticas públicas Completo
12, 17, 20, 25, 
29 e 58

concorrência desleal Completo
12, 17, 20, 25, 
29 e 58

conformidade Completo
12, 17, 20, 25, 
29 e 58

PR

Saúde e segurança do cliente Não reportado

Rotulagem de produtos  
e serviços

Completo 26, 28, 56 e 59

comunicação e marketing Não reportado

privacidade do cliente Não reportado

Compliance Completo 26, 28, 56 e 59

indicadores de desempenho

indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

Desempenho econômico

EC1 

valor econômico direto 
gerado e distribuído, 
incluindo receitas, custos 
operacionais, remuneração de 
empregados, doações e outros 
investimentos na comunidade, 
lucros acumulados e 
pagamentos para provedores 
de capital e governos  

Completo 34 e 35

EC4
Ajuda financeira significativa 
recebida do governo

Completo 19 e 35

Presença no mercado

EC5

variação da proporção 
do salário mais baixo, 
discriminado por gênero, 
comparado ao salário-
mínimo local em unidades 
operacionais importantes

Completo 46 1

Impactos econômicos indiretos

EC8
Impacto de investimentos 
em infraestrutura oferecidos 
para benefício público

Completo 34, 35, 60 e 61

EC9

Identificação e descrição 
de impactos econômicos 
indiretos significativos, 
incluindo a extensão dos 
impactos

Completo 55 e 57
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indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

Desempenho ambiental
 Energia

EN3
consumo de energia direta 
discriminado por fonte de 
energia primária

Completo 64 8

EN4
consumo de energia indireta 
discriminado por fonte 
primária

Completo 64 8 e 9

EN5
energia economizada em 
virtude de melhorias em 
conservação e eficiência

Completo 64 8 e 9

 Água

EN8
Total de água retirada,  
por fonte

Completo 64 8 e 9

 Emissões, efluentes e resíduos

EN16
Total de emissões diretas e 
indiretas de gases de efeito 
estufa, por peso

Completo 63 8

EN17
Outras emissões indiretas 
relevantes de gases de 
efeitos estufa, por peso

Completo 63 8

EN18
Iniciativas para reduzir as 
emissões de gases de efeito 
estufa e as reduções obtidas

Completo 63 7, 8 e 9

EN22
peso total de resíduos,  
por tipo e métodos de 
disposição

Completo 65 8

indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

 Conformidade

EN28

valor monetário de multas 
significativas e número 
total de sanções não 
monetárias resultantes da 
não conformidade com leis e 
regulamentos ambientais

Completo

em 2012, 
não foram 
registradas mul-
tas ou sanções 
ambientais.

8

 Transporte

EN29

Impactos ambientais 
significativos do transporte 
de produtos e outros bens  
e materiais utilizados nas 
operações da organização, 
bem como do transporte de 
trabalhadores

Parcial 63 8

 Geral

EN30
Total de investimentos 
e gastos em proteção 
ambiental, por tipo

Completo 62 7, 8 e 9

Desempenho social – Práticas trabalhistas e trabaho decente

indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

 Emprego

LA1

Total de trabalhadores, por 
tipo de emprego, contrato 
de trabalho e região, 
discriminados por gênero

Completo 39, 40 e 55
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indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

LA2

Número total e taxa 
de novas contratações 
de funcionários e de 
rotatividade de empregos, 
por faixa etária, gênero  
e região

Completo 47 e 48 6

LA3

comparação entre benefícios 
a empregados de tempo 
integral e temporários, 
por unidades operacionais 
significativas

Completo 42, 47 e 50

 Relações entre o trabalho e a governança

LA4
percentual de empregados 
abrangidos por acordo de 
negociação coletiva

Completo 39 1, 2 e 3

 Saúde e segurança no trabalho

LA6

percentual dos empregados 
representados em 
comitês formais de 
segurança e saúde, 
compostos de gestores 
e de trabalhadores, que 
ajudam no monitoramento 
e aconselhamento sobre 
programas de segurança e 
saúde ocupacional

Completo 53 1, 2 e 3

indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

LA8

programas de 
educação, treinamento, 
aconselhamento, prevenção 
e controle de risco em 
andamento para dar 
assistência a empregados, 
seus familiares ou membros 
da comunidade com relação 
a doenças graves

Completo 52 e 53 1

 Treinamento e educação

LA11

programas para gestão 
de competências e 
aprendizagem contínua 
que apoiam a continuidade 
da empregabilidade dos 
funcionários e para gerenciar 
o fim da carreira

Parcial 46, 49, 50 e 52

LA12

percentual de empregados 
que recebem regularmente 
análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira, 
discriminados por gênero

Completo 47 e 49

 Diversidade e igualdade de oportunidades

LA13

composição dos grupos 
responsáveis pela governança 
corporativa e discriminação 
de empregados por  
categoria funcional, de 
acordo com gênero, faixa 
etária, minorias e outros 
indicadores de diversidade

Completo 40, 41 e 42 1 e 3
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indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

LA14

proporção de salário-base  e 
remuneração entre homens 
e mulheres, discriminados 
por categoria funcional e 
por operações, em locais 
significativos

Completo 46 e 48 1, 2 e 3

Desempenho social – direitos humanos

indicador descrição Reportado Página/Resposta
Pacto 
Global

 Não discriminação

HR4
Número total de casos de 
discriminação e as medidas 
corretivas tomadas

Completo 20, 21 e 55

Desempenho social – sociedade

indicador descrição Reportado Página/Resposta
Pacto 
Global

 Corrupção

SO2

percentual e número total 
de unidades de negócios 
submetidas a avaliações 
de riscos relacionados à 
corrupção

Completo

Todos os 
colaboradores 
estão 
comprometidos 
por meio de adesão 
ao código de ética, 
que comtempla o  
tema, o que implica 
todas as unidades 
submetidas. Mais 
informações  
nas págs. 20, 21, 
25 e 29.

10

indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

SO3

percentual de empregados 
treinados em políticas 
e procedimentos 
anticorrupção

Completo 29 10

SO4
Medidas tomadas em 
resposta a casos de 
corrupção

Completo 25 10

 Políticas públicas

SO5

posições quanto a políticas 
públicas e participação na 
elaboração de políticas 
públicas e lobbies

Completo 20 10

SO6

valor total de contribuições 
financeiras e em espécie para 
partidos políticos, políticos 
ou instituições relacionadas, 
discriminadas por país

Completo 20 10

SO7

Número total de ações 
judiciais por concorrência 
desleal, práticas de truste e 
monopólio e seus resultados

Completo 20 10

 Conformidade

SO8

valor monetário de multas 
significativas e número total 
de sanções não monetárias 
resultantes da não 
conformidade com leis  
e regulamentos

Completo 20
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indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

Desempenho social – responsabilidade sobre o produto
 Rotulagem de produtos e serviços

PR5
práticas relacionadas à 
satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas

Completo 26 e 58

 Comunicação e marketing

PR6

programas de adesão às 
leis, normas e códigos 
voluntários relacionados a 
comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio

Completo

As peças de 
comunicação 
da cielo são de-
senvolvidas em 
consonância com 
todas as regu-
lamentações do 
conselho Nacio-
nal de Autorregu-
lamentação pu-
blicitária (conar). 
A cielo não atua 
na revisão dessas 
regulamentações. 
Também não há 
produtos da cielo 
que tenham sido 
alvo de ques-
tionamentos no 
mercado.

indicador descrição Reportado Página/Resposta

Pacto 
Global

PR7

Número total de casos de 
não conformidade com 
regulamentos e códigos 
voluntários relativos  
a comunicações de 
marketing, incluindo 
publicidade, promoção e 
patrocínio, discriminados  
por tipo de resultado

Completo

em 2012, a 
companhia 
não foi alvo 
de nenhum 
questionamento 
sobre possível 
descumprimento 
aos preceitos do 
conar.

PR8

Número total de reclamações 
comprovadas relativas à 
violação de privacidade e 
perda de dados de clientes

Completo 28 e 29

 Compliance

PR9

valor monetário de multas 
(significativas) por não 
conformidade com leis 
e regulamentos relativos 
ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços

Completo

em 2012, não 
houve multa 
relativa à não 
conformidade 
com leis e 
regulamentos 
quanto ao 
fornecimento e ao 
uso de produtos e 
serviços.
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