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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

apresentação
em seu segundo relatório de sustentabilidade, a cielo apresenta 

os principais fatos de 2013, dando continuidade ao propósito de 

divulgar as informações econômico-financeiras, operacionais e 

relacionadas à sustentabilidade empresarial, de forma transparen-

te, a todos os seus públicos de relacionamento.
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mEnsagEm do prEsidEntE do consElho dE administração

Em contínua Evolução

ao escolhermos o caminho da inovação, há 

quatro anos, decidimos adotar um modelo de 

negócio que nos permitisse desafiar os nossos 

limites. nesse período, realizamos investimentos 

contínuos para chegar ao nível atual: somos uma 

empresa multibandeira, porque temos a maior 

aceitação de bandeiras de cartões nacionais e 

internacionais do mercado; multicanal, porque 

estamos no ponto de venda físico, na internet e 

no celular; e multisserviço, porque, além de rece-

ber pagamento com cartões, nosso cliente tem 

serviços que o ajudam a vender mais.

a cada ano, criamos novos produtos, desenvol-

vemos tecnologias e soluções e aperfeiçoamos 

nosso sistema logístico, com o objetivo de ofere-

cer qualidade e ferramentas que impulsionem as 

vendas dos mais de 1,4 milhão de clientes atendi-

dos em 2013, de todas as regiões do país. apenas 

na aquisição de equipamentos da cielo foram 

aportados r$ 294,1 milhões.

o resultado dessa estratégia nos permitiu enfren-

tar muitos desafios, entre eles os concorrenciais – 

saímos de dois para sete competidores em pou-

cos anos –, que não impediram a cielo de manter 

a liderança do mercado de pagamentos eletrôni-

cos na américa latina e ser uma das maiores do 

mundo nesse segmento.

há outros desafios que vão continuar existindo: 

os internos, como a transformação constante da 

Gri 1.1; 1.2

a solidez da estratégia é a chave para 
a evolução, ano a ano, da cielo, líder 
do setor de pagamentos eletrônicos 
na américa latina e uma das cinco 
maiores do mundo. 
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própria companhia; os setoriais, sempre em mu-

tação diante de tantas novidades tecnológicas e 

mudanças no padrão de consumo das pessoas; e os 

do ambiente econômico, uma realidade não apenas 

brasileira, mas comum a todos os países.

nossa maior satisfação é contribuir para o desen-

volvimento do país, proporcionando o crescimento 

de nossos clientes, que são fundamentais para a 

economia brasileira. prova disso é que passa pelas 

máquinas da cielo o equivalente a 9,3% do produto 

interno bruto (pib) brasileiro.

toda essa trajetória é percebida pelo mercado 

e indica que estamos no caminho certo, como 

atestam o valor da cielo no mercado e a presença 

em diversos rankings importantes. no dia 30 de 

dezembro de 2013, o valor de mercado da compa-

nhia correspondeu a r$ 51,6 bilhões – em 2012, foi 

de r$ 37,3 bilhões.

no campo da sustentabilidade, estivemos listados, 

pela primeira vez, na carteira teórica do Índice de 

sustentabilidade empresarial (ise), da bm&fbovespa, 

formado por companhias de capital aberto com 

desempenho diferenciado nas esferas econômica, 

socioambiental e de governança corporativa. outro 

avanço foi a estruturação do comitê de sustentabi-

lidade, que assessora o conselho de administração 

nas questões pertinentes. nosso compromisso com 

as melhores práticas de governança corporativa 

impulsionou, ainda, a criação de 13 novas políticas, 

que irão auxiliar a gestão da companhia no dia a 

dia, além de constituírem diretrizes importantes para 

nortear o futuro do negócio. 

especificamente para os nossos colaboradores, 

seguimos executando nossa estratégia de gestão 

de pessoas, que valoriza a meritocracia, garante um 

ambiente adequado para o desenvolvimento pro-

fissional e pretende estimular o vínculo emocional 

do colaborador com o seu trabalho e a cielo. nossa 

estratégia também é reconhecida pelo mercado, o 

que nos permite figurar nos rankings das melhores 

empresas para trabalhar há vários anos.

como nos anos anteriores, as evoluções de 2013 

demonstram a efetividade de nossa estratégia e de 

nosso modelo de negócio, que visam à perenidade 

da companhia e à geração de valor aos nossos 

públicos de relacionamento: acionistas, investido-

res, colaboradores, clientes e outros stakeholders. 

assim seguiremos nos próximos anos, certos de que 

a consistência de nossos propósitos nos ajudará a 

enfrentar todos os desafios.

Domingos Figueiredo de abreu 

presidente do conselho de administração R$ 51,6 
bilhões
era o valor de mercado da companhia 
em 30 de dezembro de 2013.

voltar ao sumárioCiElo rElatÓrio DE sustENtaBiliDaDE 2013 ‹  4   ›» mensaGens



mEnsagEm do prEsidEntE

Inovação E dIfErEncIação 
trabalhamos continuamente para 
garantir qualidade, eficiência e 
segurança em todas as nossas entregas.    

a cielo tem em seu dna a inovação, diferencial 

que nos mantém na liderança do mercado de 

meios de pagamento eletrônico, além das nos-

sas vantagens competitivas, que são primordiais 

para a execução de nossa estratégia de negócio. 

hoje, alcançamos 99,6% do território nacional e 

contamos com um portfólio multibandeira, com 

as principais bandeiras de cartão do brasil e do 

mundo. temos capacidade para processar 12 mil 

transações por segundo, todas elas monitoradas 

por um sistema de inteligência artificial avançado, 

que previne a ocorrência de fraudes. 

Guiados pela inovação, trabalhamos continuamen-

te para garantir qualidade, eficiência e segurança 

em todo o leque de produtos, prestando serviços 

diferenciados, capazes de impulsionar os negócios 

de nossos clientes – grandes varejistas, pequenas 

e médias empresas, profissionais liberais, autôno-

mos e empreendedores individuais. em 2013, por 

exemplo, entregamos a evolução do cielo mobile 

(solução que transforma smartphones e tablets em 

máquinas da cielo), com novas opções de paga-

mento e leitor de cartão chip e senha. 

os resultados financeiros positivos da cielo são, 

claramente, consequência de todo esse comprome-

timento. em 2013, nossa receita operacional líquida 

aumentou 25%, totalizando r$ 6,7 bilhões. com um 

lucro líquido de r$ 2,674 bilhões, registramos cresci-

mento de 14,9% em comparação com 2012. no ano, 

capturamos 4,902 bilhões de transações – 13,9% a 

Gri 1.1; 1.2

mais do que em 2012 –, somando um volume finan-

ceiro de r$ 448,8 bilhões, aumento de 17,1%.

no mercado de capitais, o desempenho das ações 

da cielo também foi muito positivo, com valori-

zação de 185,69%, incluindo os dividendos, acu-

mulados desde a abertura de capital, em 2009, até 

2013, uma das melhores performances do mundo 

nesse período. nesses quatro anos, conseguimos 

ainda criar uma marca forte e estamos entre as 20 

marcas mais valiosas do país. 

também buscamos consolidar uma gestão que 

integre o desempenho econômico à performan-

ce social e ambiental. por isso, monitoramos os 

impactos de nossas atividades no meio ambiente 
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e já implementamos algumas ações de mitigação 

e redução dos mesmos. mais uma vez, realizamos 

nosso inventário de gases de efeito estufa (Gee), 

com base nas diretrizes do GhG protocol brasil. 

no ano, concluímos, ainda, iniciativas de eficiência 

energética e para a redução do consumo de água 

em nossa sede, localizada em barueri (sp). 

na esfera social, seguimos apoiando, via recursos 

próprios e incentivados, diferentes iniciativas para a 

promoção de educação, capacitação profissional, 

saúde, cultura e esporte, incluindo projetos desen-

volvidos fora do eixo rio-são paulo. 

a liderança no setor e a posição de destaque no 

cenário empresarial brasileiro não geram uma 

posição de acomodação. ao contrário, como evi-

denciam nossos resultados de 2013, seguimos nos 

movimentando com o objetivo de agregar ainda 

mais valor à cielo e aos negócios de nossa base de 

mais de 1,4 milhão de clientes. só assim estaremos 

preparados para enfrentar os desafios e potencia-

lizar as oportunidades do setor em que atuamos, 

contribuindo ainda mais para o aumento do em-

preendedorismo, a formalização e o crescimento 

da economia do brasil. 

 

rômulo de Mello Dias 

presidente 
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PrIncIPaIs númEros 2013
a cielo apresenta os principais 
indicadores financeiros e operacionais 
referentes aos últimos dois anos.

dEstaquEs oPEracIonaIs

 2013 2012
varIação 
2013/2012

cartõEs dE crédIto E débIto
VoluMe Financeiro De transações  
(r$ Milhões) 448.747,80 383.328,80 17,10%

QuantiDaDe De transações (Milhões) 4.901,60 4.301,60 13,90%

cartõEs dE crédIto
VoluMe Financeiro De transações  
(r$ Milhões) 279.617,10 244.960,30 24,30%

QuantiDaDe De transações (Milhões) 2.283,40 2.061,80 10,70%

cartõEs dE débIto
VoluMe Financeiro De transações  
(r$ Milhões) 169.130,70 138.368,40 22,20%

QuantiDaDe De transações (Milhões) 2.618,20 2.239,90 17,34%

dEstaquEs fInancEIros1

 2013 2012
varIação 
2013/2012

receita operacional líQuiDa (r$ Milhões) 6.734,24 5.385,25 25,05%

eBitDa (r$ Milhões) 3.575,30 3.097,90 15,41%

% MarGeM eBitDa 53,10% 57,50% (4,4) p.p.

lucro líQuiDo (r$ Milhões) 2.680,68 2.332,17 14,94%
 
1 no quarto trimestre de 2013, conforme anunciado no comunicado ao mercado, a cielo alterou a 
forma de contabilização das receitas de comissão decorrentes das vendas com cartão parceladas, 
cujos valores de receitas passaram a ser reconhecidos na data da captura.

voltar ao sumárioCiElo rElatÓrio DE sustENtaBiliDaDE 2013 ‹  7   ›» principais números



iNSTiTUCiONal

 › 1º lugar na categoria serviços no ranking “melho-

res e maiores”, da revista Exame.

 › melhor companhia no setor de serviços financei-

ros no Anuário Época Negócios 360º, da revista 

Época Negócios.

 › melhor companhia na categoria serviços finan-

ceiros no ranking “as melhores da dinheiro 2013”, 

da revista IstoÉ Dinheiro.

 › 1º lugar no ranking das “empresas mais inovado-

ras em relacionamento com o cliente”, na cate-

goria serviços financeiros, da revista Consumidor 

Moderno, com a dom strategy partners.

 › 2º lugar na categoria serviços especializados do 

Anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico.

PrêmIos E  
rEconhEcImEntos 2013
conheça as iniciativas que foram 
reconhecidas ao longo de 2013.

MarCa

 › uma das “20 marcas mais valiosas do brasil” no 

ranking da revista IstoÉ Dinheiro, mensurada pela 

brandanalytics/milward brown.

 › 11ª posição entre as “marcas mais valiosas do 

brasil”, segundo ranking da interbrand.

GESTãO DE PESSOaS

 › eleita, pela 13ª vez consecutiva, uma das “melho-

res empresas para você trabalhar”, pelo guia da 

revista Você S/A.

 › escolhida, pela quarta vez, uma das “melhores 

empresas para começar a carreira”, pelo guia da 

revista Você S/A.

 › 2º lugar no ranking “as melhores em Gestão de 

pessoas”, na categoria de 1.001 a 2.000 funcio-

nários, do jornal Valor Econômico e aon hewitt.

rElaçõES COM iNVESTiDOrES

 › melhor em criação de valor do setor de serviços 

financeiros, concedido pela associação brasileira 

das companhias abertas (abrasca).

 › 1º lugar no ranking 2013 da categoria instituições 

financeiras (exceto bancos) do latin america 

executive team, da revista Institucional Investor: 

“melhor equipe de relações com investidores”, 

“melhor ceo” e “melhor cfo”, nomeados por 

sell-side e buy-side*, e “melhor profissional de 

ri”, por buy-side*.

 › 3º lugar entre “as melhores companhias para os 

acionistas”, na categoria de companhias com 

receita entre r$ 5 milhões e r$ 15 milhões, da 

revista Capital Aberto.

Gri 2.10

* as companhias foram avaliadas por analistas do buy side (que fazem avaliações internas para gestoras de fundos, recomendando compra ou venda de papéis para as carteiras de ações) e do sell side (que 

trabalham em bancos e corretoras, avaliando o desempenho das ações para recomendar a seus clientes).
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Perfil da 
CoMPanhia

neste capÍtulo
 » a cielo
 » produtos e serviços
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a cielo s.a. (bovespa: ciel3/otc: cioxY) é a em-

presa líder em soluções de pagamentos eletrônicos 

na américa latina e uma das maiores do mundo em 

seu segmento. responsável por credenciar os esta-

belecimentos comerciais para aceitarem pagamen-

tos com cartões, além das outras etapas da cadeia 

– captura, transmissão, processamento e liquidação 

financeira das transações –, a cielo captura as 

principais bandeiras do brasil e do mundo. em 2013, 

cerca de 5 bilhões de transações passaram por suas 

máquinas. Gri 2.1; 2.2

a companhia investe continuamente em tecnolo-

gia e conta com o parque de equipamentos mais 

moderno do mercado, distribuído em mais de 1,4 

milhão de pontos de venda ativos em todos os seus 

canais – ponto de venda, mobile ou e-commerce 

–, estando presente, de ponta a ponta, em toda a 

cadeia de pagamentos eletrônicos, em 99,6% do 

território nacional. com a aquisição da merchant 

e-solutions (mes), em 2012, a cielo passou a atuar 

também no mercado norte-americano. Gri 2.5; 2.7

a cIElo
tecnologia, inovação e talentos  
são os nossos diferenciais.

com sede em barueri (sp), a companhia é uma 

sociedade anônima de capital aberto. desde julho 

de 2009, suas ações estão listadas no novo mer-

cado da bolsa de valores, mercadorias e futuros 

(bm&fbovespa), evidenciando as boas práticas de 

governança corporativa adotadas. Gri 2.4; 2.6; 2.7

a cielo tem como missão ser referência internacio-

nal no que ela faz. empresa de serviços que tem a 

inovação em seu dna, orientada para resultados, 

entrega um portfólio de produtos e serviços para 

o negócio dos lojistas, microempreendedores e 

profissionais liberais, além de atendimento de qua-

lidade e logística eficiente, premissas da excelência 

para o cliente.

a companhia ainda detém uma sólida e robusta 

base tecnológica (leia mais no subcapítulo Tecno-

logia e segurança).
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1.525
99,6%
de presença no território 
nacional

cielo em números*

é o total de 
colaboradores

Gri 2.2, 2.3, 2.8

1,4 mi 
é a base de pontos  
de venda ativos

4,9 bi 
de transações capturadas

r$6,7 bi 
de receita operacional

r$ 2,67 bi 
de lucro líquido

subsidiária nos estados 
unidos: merchant 
e-solutions

* dados de 2013.

os inteGrantes Da caDeia De paGaMento 
eletrônico coM cartões

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.

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.

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

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. 
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estrutura  
societária Gri 2.3

portFólio MultiBanDeira
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100%100%

cielo usa inc.
multidisplay 

com. e serviços 
tecnológicos s.a.

sevinet serviços 
ltda.

braspag
tecnologia em 

pagamento ltda.
cbgs

paggo soluções 
e meios de 

pagamentos s.a.

100% 100% 50,1% 99,99% 99,99% 40,95% 50%

0,01%

cielo s.a.
adr – level 1 (cioxY)

bovespa – novo mercado 
(ciEl3)

cielo cayman 
islands

m4 produtos e 
serviços s.a.

merchant 
e-solutions



Produtos E sErvIços
a excelência para o cliente está 
representada em um valor da 
companhia: "cliente encantado".

a motivação da cielo é um princípio dissemi-

nado por toda a companhia: a excelência para 

o cliente. é uma premissa que se traduz em um 

valor corporativo: “cliente encantado”. para isso, 

as ações da companhia, incluindo o desenvolvi-

mento de produtos e serviços, levam em conta a 

perspectiva do cliente. 

esse conceito se traduz de duas formas. a pri-

meira é o business as usual, ou seja, acompanhar 

a rotina da operação no detalhe e, com base na 

excelência, garantir segurança, disponibilidade, 

capilaridade e os equipamentos mais modernos 

ao cliente, entregando o que há de mais avançado 

na indústria de pagamentos eletrônicos no brasil. 

além disso, a companhia aposta, desde o início, 

em atendimento diferenciado, força comercial, 

logística eficiente e time de qualidade. em outra 

frente, a cielo tem a inovação em seu dna. inves-

te constantemente no desenvolvimento de pro-

dutos e serviços e em tecnologia de ponta para 

a companhia estar sempre à frente do mercado, 

antecipando tendências mundiais em seu seg-

mento e perseguindo sempre a sua missão, que 

é ser referência internacional no que faz. hoje, a 

cielo desenvolve produtos e serviços únicos no 

mercado brasileiro, indo além da aceitação de 

pagamentos em cartão. Gri 2.2

DiFErENCiaiS CiElO Gri 2.2

 › recarga de telefones: a cada recarga de telefone 

realizada, o lojista recebe uma tarifa de remune-

ração por transação, possibilitando o subsídio do 

valor do aluguel da máquina, além de aumentar o 

fluxo de clientes em seu estabelecimento.

 › pagamento com cartão em moeda estrangeira: 

permite que o turista estrangeiro faça, no ato da 

compra, o pagamento na máquina da cielo com 

cartão de crédito na moeda de seu país de ori-

gem. a conversão de câmbio é feita de maneira 

automática, simples e em tempo real, assim que 

o cartão estrangeiro é inserido. são mais de cem 

moedas aceitas.
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 › cielo promo: permite que o lojista fidelize seus 

clientes em promoções controladas na própria 

máquina da cielo. a solução possibilita a seg-

mentação da campanha de acordo com a ne-

cessidade do cliente, de maneira simples, rápida 

e segura, além de possibilitar o gerenciamento 

automático da promoção, reduzindo os custos 

operacionais. em 2013, foram implementadas 

mais de 30 mil campanhas promocionais em 

todo o brasil.

 › programa cielo Fidelidade: é o maior programa 

de fidelidade entre empresas da américa latina. 

com mecânica simples e prática, as vantagens 

do cliente crescem à medida que seu rela-

cionamento com a cielo se fortalece. criado 

especialmente para os clientes de pequeno e 

médio portes, permite a eles acumular pontos e 

escolher o que preferem resgatar no catálogo de 

prêmios direto no portal do programa. 

 › antecipação de Vendas: essa solução traz 

vantagens ao lojista, como a melhoria do fluxo 

de caixa do estabelecimento, sendo possível 

adiantar o recebimento dos valores das vendas. 

recentemente, a cielo passou a disponibilizar 

a programação automática do recebimento de 

vendas direto na máquina, facilitando ainda mais 

o processo.

 › pagamento com o número do celular: seja no 

ponto de venda ou no e-commerce, o consumi-

dor pode realizar suas compras com o número 

do celular, ou até pagar compras a distância, nas 

máquinas da cielo. o pagamento com número 

do celular tem tecnologia segura e só é liberado 

após autorização com uma senha pessoal. a 

senha ou qualquer informação não fica armaze-

nada no celular nem na máquina da cielo.

 › cielo linkci: única no brasil e no mundo, 

possibilita a criação e a gestão de promoções 

por meio de check-ins e recomendações no 

facebook direto na máquina da cielo, além de 

fidelizar clientes, divulgar o estabelecimento e 

aumentar as vendas com a força da maior rede 

social do mundo. 

a eVolução Do cielo MoBile
o ciElo mobilE, voltado aos proFissionais 

libErais, microEmprEEndEdorEs E lojistas, 

É uma solução complEta E sEgura tambÉm 

para rEcEbEr pagamEntos com cartõEs dE 

dÉbito E voucher pElo cElular (smartphone 

ou tablet), ou na Função crEdiário Em 

atÉ 48 vEzEs, alÉm do crÉdito à vista ou 

parcElado Em atÉ sEis vEzEs, por mEio do 

lEitor dE cartão chip E sEnha, garantindo 

a sEgurança dEssE tipo dE transação. 

paGaMento De iMpostos  
eM aeroportos
a ciElo dEsEnvolvEu, Em parcEria com 

o banco do brasil, uma solução quE 

pErmitE ao viajantE pagar o imposto 

rEFErEntE a bEns trazidos do ExtErior 

quando ExcEdEm a cota dE isEnção. cada 

posto da rEcEita FEdEral nos aEroportos 

brasilEiros tEm uma máquina da ciElo, quE 

Faz a lEitura ElEtrônica do documEnto dE 

arrEcadação dE rEcEitas FEdErais (darF), E 

rEcEbE o pagamEnto do contribuintE por 

mEio dE cartão dE dÉbito das bandEiras 

visa, mastErcard E Elo Emitido por 

qualquEr banco.
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1  a venda começa na máquina da cielo, 
no mobile ou no e-commerce.

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

7  o extrato online, com todas as 
transações, fica disponível no site da cielo 
para a conferência do estabelecimento. 

6  após a conclusão do pagamento, o 
recebimento da venda é programado 
na agenda financeira do cliente.

5  todas essas etapas acontecem em 
menos de quatro segundos.

3  simultaneamente, a informação passa pelo 
exclusivo sistema de inteligência, solução de 
segurança que detecta fraudes, e pelo centro 
de Monitoração e comunicação cielo.

4  a venda é autorizada na sede da bandeira ou 
diretamente ao banco emissor, que a autoriza.

o caminho do paGamento eletrônico



Governança 
corporativa

NESTE CAPÍTULO
 » CONdUTA éTiCA E SUSTENTávEL

voltar ao sumárioCiElo rElatÓrio DE sustENtaBiliDaDE 2013 ‹  16   ›



Conduta étiCa e sustentável
Compromisso da Companhia com as 
boas práticas e com a transparência.

A Cielo está listada no segmento do Novo Mercado 

da BM&FBovespa, resultado da implementação do 

mais avançado nível de governança corporativa. 

Nesse sentido, a Companhia se compromete, de 

forma voluntária, a adotar práticas que excedem 

as exigências da legislação com referência à go-

vernança corporativa e aos direitos dos acionistas, 

zelando sempre pela conduta ética e sustentável.

Reflexo disso é a adoção de algumas práticas 

que vão além daquelas estabelecidas pelo Novo 

Mercado, como, por exemplo, possuir uma Se-

cretaria de Governança Corporativa dedicada a 

suportar os órgãos de governança da Companhia 

e de suas controladas, estabelecer mecanismo de 

autoavaliação do Conselho de Administração de 

forma colegiada e individual, restringir a troca de 

informações ao Portal Eletrônico de Governança 

Corporativa, realizar a manutenção de Políticas 

de dividendos, de divulgação, de Negociação de 

valores Mobiliários e de Transações com Partes 

Relacionadas e situações envolvendo Conflito de 

interesses, além de Código de ética, que estabele-

ce as normas de conduta no relacionamento com 

todas as partes interessadas: associações e entida-

des de classe, clientes, colaboradores, concorren-

tes, fornecedores, governo e órgãos reguladores, 

imprensa, investidores e acionistas, parceiros 

comerciais, sociedade e usuários de meios eletrô-

nicos de pagamento. GRI 4.1

Para executar as deliberações dos acionistas, inclu-

sive dos minoritários, a Companhia conta com o 

Conselho de Administração, assessorado por cinco 

comitês, e com a diretoria Executiva, que também 

tem o apoio de comitês e fóruns. Há, ainda, o 

Conselho Fiscal, que, quando instalado, reporta-se 

diretamente ao grupo de acionistas. GRI 4.1

desde junho de 2011, a Cielo está listada no mer-

cado de balcão OTCQX internacional, um seg-

mento premium do mercado norte-americano que 

distingue as principais empresas internacionais de 

outros valores mobiliários negociados no mercado 

de balcão OTC dos Estados Unidos pela qualidade 

de seus negócios operacionais, pela excelência da 

sua divulgação e por sua listagem em qualificadas 

bolsas de valores estrangeiras.
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PResença no ÍndIce de  
sustentabIlIdade emPResaRIal
As Ações dA Cielo pAssArAm, pelA primeirA 

vez, A Compor A CArteirA teóriCA do ÍndiCe 

de sustentAbilidAde empresAriAl (ise), dA 

bm&FbovespA, um reConheCimento dAs 

boAs prátiCAs de gestão e governAnçA 

AdotAdAs pelA CompAnhiA.

A CArteirA reúne 40 CompAnhiAs de CApitAl 

Aberto, Com vigênCiA de 06/01/2014 A 

02/01/2015. o ÍndiCe é umA FerrAmentA 

de AvAliAção de performance entre As 

CompAnhiAs de CApitAl Aberto sob o 

AspeCto dA sustentAbilidAde CorporAtivA, 

bAseAdA em eFiCiênCiA eConômiCA, 

equilÍbrio AmbientAl, justiçA soCiAl e 

governAnçA CorporAtivA.

secRetaRIa da GoveRnança
A Cielo iniCiou, em 2013, o plAnejAmento 

pArA CriAr A seCretAriA de governAnçA. 

subordinAdA Ao Conselho dA CompAnhiA, 

que tem Como prinCipAl responsAbilidAde 

zelAr pelo Cumprimento dAs normAs e 

proCedimentos de governAnçA dA Cielo e 

de suAs ControlAdAs, dentro dos prinCÍpios 

dA étiCA e dA sustentAbilidAde. GRI 4.1

a voz de acIonIstas  
e colaboRadoRes
A possibilidAde de os ACionistAs dA Cielo 

sugerirem temAs pArA serem AbordAdos 

em AssembleiA gerAl ordináriA, Além de 

enCAminhAr suAs sugestões e CrÍtiCAs, Foi 

implementAdA em 2013. os objetivos desse 

CAnAl são mAnter As melhores prátiCAs de 

governAnçA e AdAptá-lA às novAs demAndAs 

e à reAlidAde do merCAdo. espeCiFiCAmente 

pArA os ColAborAdores, A CompAnhiA 

mAntém umA AgendA de enContros Com 

os lÍderes (leia mais no capítulo Públicos de 

relacionamento). GRI 4.4

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 de Sustentabilidade Empresarial (iSE);

 › 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). 
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Estrutura dE govErnança
A gestão e o desempenho da Cielo são exercidos 

pelo Conselho de Administração e pela diretoria 

Executiva. O Conselho de Administração é o mais 

alto órgão de governança, eleito pela Assembleia 

Geral de Acionistas para mandatos de dois anos 

(com a possibilidade de reeleição) e composto por 

11 conselheiros, que não exercem função na direto-

ria executiva, dos quais três são independentes. As 

principais atribuições do órgão são definir a estra-

tégia do negócio e acompanhar periodicamente 

sua evolução, além de monitorar os processos de 

controles internos e de auditoria. O Conselho é 

composto por maioria de homens e uma mulher. 

Os demais grupos de minorias mapeados pela 

Cielo não têm representantes no Conselho (negros 

e deficientes). Além disso, 54% dos membros têm 

de 30 anos a 50 anos, e 46%, mais de 50 anos. 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. Atualmente, a diretoria 

possui sete membros, entre eles o diretor-presiden-

te (CEO) e o diretor de Finanças e Relações com 

investidores (CFO/dRi). GRI 4.1; 4.2; 4.3; la13

Pelo Estatuto Social da Cielo, os membros do 

Conselho de Administração e da diretoria Execu-

tiva (estatutária) precisam ter reputação ilibada. 

Em relação aos temas econômicos, ambientais e 

sociais, não existe um processo específico para 

determinar a qualificação dos membros. As prin-

cipais responsabilidades do órgão são a condução 

dos negócios da Companhia, o monitoramento 

da atuação das áreas de negócio, a verificação 

do cumprimento das diretrizes do planejamento 

estratégico, as metas e objetivos e as políticas da 

Companhia, além da gestão dos riscos a que ela 

está exposta. GRI 4.1; 4.7; 4.9

O Estatuto Social da Cielo admite a criação de co-

mitês técnicos e consultivos, denominados Comi-

tês de Assessoramento, que visam tornar a atuação 

dos órgãos de administração da Companhia mais 

eficiente, maximizando o seu valor e o retorno 

dos acionistas, respeitadas as melhores práticas de 

transparência e governança corporativa. Todos os 

comitês ligados ao Conselho de Administração são 

compostos por ao menos um conselheiro inde-

pendente. GRI 4.1; 4.9 

Os comitês e os fóruns exercem a função de 

assessoramento do Conselho de Administração e 

da diretoria Executiva, respectivamente, sendo que 

o Conselho de Administração conta com o apoio 

dos Comitês de Auditoria, Finanças, Governança, 

Pessoas e Sustentabilidade, e a diretoria Executiva, 

com o apoio do Fórum de Risco Emissor e de mais 

quatro Fóruns: de Gastos, Preços, Projetos e divul-

gação. Conta ainda com um Conselho Fiscal, não 

permanente, composto por cinco conselheiros, dos 

quais dois são independentes. GRI 4.1; 4.3 

voto 
eletrônico
A Cielo utiliza uma plataforma 
eletrônica nas Assembleias gerais 
desde 2010, o que facilita o acesso 
de todos os acionistas, do brasil e 
de outros países, aos processos de 
tomada de decisão da Companhia.
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comItê de sustentabIlIdade
instituÍdo em 2013, Como órgão 

de AssessorAmento do Conselho 

de AdministrAção, o Comitê de 

sustentAbilidAde visA Contribuir 

pArA A inClusão de temAs AssoCiAdos 

à sustentAbilidAde empresAriAl nos 

proCessos dA CompAnhiA, AssegurAndo 

o suCesso do negóCio em longo prAzo, 

Contribuindo pArA um meio Ambiente 

sAudável, umA soCiedAde justA e o 

desenvolvimento eConômiCo e soCiAl 

do brAsil.

o Comitê ACompAnhA os indiCAdores 

e Compromissos soCiAis, AmbientAis e 

eConômiCos dA Cielo, AvAliA os resultAdos 

de projetos soCioCulturAis pAtroCinAdos 

e propõe e ACompAnhA os projetos pArA 

melhorAr o perFil de sustentAbilidAde 

dA CompAnhiA nAs dimensões soCiAl, 

AmbientAl e eConômiCA. AindA pArtiCipA 

dA elAborAção de relAtórios públiCos 

pArA demonstrAção do desempenho 

soCioAmbientAl dA Cielo. GRI 4.1; 4.9

Mais informações sobre a composição de cada instância de decisão da Companhia e os regimentos dos comitês, bem como a lista dos membros do Conselho e da diretoria, podem ser obtidas no  

link http://www.cielo.com.br/ri/, em Governança Corporativa/Conselhos, diretorias e Comitês.

oRGanoGRama GRI 4.1
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Estrutura acionária
desde o segundo semestre de 2012, a Cielo é a 

única companhia de capital aberto do setor de meios 

eletrônicos de pagamento no Brasil. O grupo contro-

lador é constituído pelos conglomerados dos bancos 

Bradesco e Banco do Brasil, que, juntos, possuem 

57,3% das ações da Companhia. As demais ações 

(42,61%) pertencem a acionistas minoritários e são 

negociadas na BM&FBovespa (leia mais no capítulo 

Desempenho Econômico-Financeiro). GRI ec4

Composição aCionária¹

ações ordinárias %

aCionistas Controladores 450.416.649 57,30

banco bRadesco 225.208.300 28,65

banco do bRasIl 225.208.349 28,65

merCado free float 334.991.765 42,61

tesouraria 707.055 0,09

total 786.115.469 100

1 posição em 31 de dezembro de 2013.

Políticas

Como parte das boas práticas de governança 

corporativa adotadas, a Companhia conta com 

políticas que concentram informações sobre 

temas relevantes e auxiliam a gestão na condução 

do negócio.

Em 2013, a Cielo criou uma série de políticas para 

reforçar sua gestão: Anticorrupção; de Compras; 

de Gestão de Recursos Humanos; de Comunica-

ção; de Gestão Corporativa; de Gestão de Riscos 

Corporativos; de Tecnologia da informação; de 

Relacionamento com o Cliente; de Responsabili-

dade Corporativa; de Relacionamento com Partes 

interessadas; de Segurança da informação; de Sus-

tentabilidade; e Financeira. Além disso, manteve as 

políticas já existentes: de divulgação de Ato ou Fato 

Relevante e Preservação de Sigilo; de Negociação 

de valores Mobiliários; de dividendos; e de Transa-

ções com Partes Relacionadas e demais Situações 

Envolvendo Conflito de interesses (leia mais sobre 

essa última política no capítulo Públicos de rela-

cionamento).

A íntegra de cada política está disponível no site 

da Companhia (http://www.cielo.com.br/ri/, em 

Governança Corporativa/Estatuto Social e Políticas).
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PolÍtIca antIcoRRuPção 
A Cielo FormAlizou A polÍtiCA AntiCorrupção em 2013, em 

ConsonânCiA Com A lei nº 12.846, de Agosto de 2013, em vigor 

A pArtir de jAneiro de 2014. o doCumento reúne As melhores 

prátiCAs pArA mitigAr os risCos envolvidos, e A totAlidAde dos 

ColAborAdores dA Cielo, ControlAdAs e ColigAdAs Assinou 

o termo de AderênCiA A essA polÍtiCA. Ao mesmo tempo, Foi 

enviAdA A polÍtiCA Aos ForneCedores, que tAmbém AssinAm 

o termo de AderênCiA. em 2014, A CompAnhiA deve reAlizAr 

um treinAmento espeCÍFiCo pArA seus ColAborAdores, viA 

e-learning, sobre AntiCorrupção. GRI so2; so3

Ética E transParência

Como explicitado em um dos valores 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 relacio-

nadas é o Código de ética, divulgado em 2009. Ao 

ingressar na Companhia, todo colaborador deve 

aderir ao documento, que aborda o posicionamen-

to da Cielo no que se refere a assédio, discrimina-

ção e preconceito; combate à pornografia infantil; 

conflito de interesses; contribuições a partidos polí-

ticos; corrupção e formação de cartel; prevenção à 

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; colabora-

dores; comunidade e sociedade; concorrentes; 

fornecedores; 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 em Fornecedores). GRI 4.8; hR4

A Cielo ainda estruturou o Fórum de ética, que 

auxilia o Comitê de ética, composto do diretor-

-presidente, vice-presidentes e outros gestores, 

cujas atribuições principais são garantir que as 

diretrizes do Código sejam respeitadas, aprimorar 

seu conteúdo sempre que necessário e delibe-

rar sobre os eventuais desvios em relação ao 

documento. Cabe ao Fórum também auxiliar na 

avaliação prévia dos resultados das apurações de 

denúncias recebidas pelo Canal de ética. GRI hR4

Como prevê o Código, a Companhia não doa 

recursos para campanhas políticas e não participa 

de eventos que tenham como objetivo a promo-

ção e o apoio a partidos políticos. Também não 

houve ações relacionadas a concorrência desleal, 

bem como multas significativas e sanções não 

monetárias por descumprimento das leis e regula-

mentos. GRI so6; 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, fornecedores e outros sta-

keholders da Cielo relatem possíveis descumprimen-

tos dos preceitos 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

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

casos Em 2013

Em 2013, não foi recebida nenhuma denúncia de 

discriminação relacionada a origem étnica, cor, 

sexo, religião, ideologia, nacionalidade ou origem 

social. A Cielo contabilizou 10 registros, sendo 

sete casos referentes a supostos assédios morais. 

Esses sete casos apresentaram as seguintes sub-

classificações: cinco são referentes a funcionários 

reclamando de tratamento recebido de sua gestão, 

e dois são referentes a terceiros contratados recla-

mando de seus gestores. GRI hR4

Após o Comitê de ética ter analisado os sete casos, 

foi confirmada a ocorrência de assédio moral em 

apenas um, resultando no desligamento da pessoa 

responsável. Os aspectos pertinentes aos demais 

casos citados foram endereçados aos gestores para 

implementação de ações de melhoria. GRI hR4

conflitos dE intErEssE 

O Comitê de Governança Corporativa, órgão de 

assessoramento do Conselho de Administração, 

prevê a emissão de recomendações sobre situa-

ções de potencial conflito de interesses entre 

partes relacionadas. Para tanto, propôs e obteve 

a aprovação do Conselho de Administração, em 

2013, de uma Política de Transações com Partes 

Relacionadas e demais Situações Envolvendo 

Conflito de interesses. Seu objetivo é consolidar 

os procedimentos a serem observados nos ne-

gócios da Cielo envolvendo partes relacionadas, 

bem como em outras situações com potencial 

conflito de interesses, conferindo transparência 

aos acionistas e ao mercado em geral e garantindo 

o seu estrito alinhamento aos interesses da Com-

panhia, sempre em consonância com as melhores 

práticas de governança. A íntegra dessa política está 

disponível no link http://www.cielo.com.br/ri/, em 

Governança Corporativa/Estatuto Social e Políticas.

A política baseia-se no Estatuto Social da Compa-

nhia, na Lei das Sociedades por Ações, nas Normas 

da Comissão de valores Mobiliários (CvM) – que 

dispõem sobre o assunto –, no Pronunciamento 

Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC 05) e nas regras do Novo Mercado.

Para evitar a ocorrência desses casos, o Código 

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

que deve ser preenchida pelo colaborador quando 

houver qualquer situação potencial de descum-

primento das diretrizes do documento, incluindo 

questões relacionadas 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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exCelênCia para o Cliente
A gestão do negócio visa à excelência 
no atendimento aos mais de 1,4 milhão 
de clientes. 

A estratégia de negócio da Cielo está pautada em 

três pilares – inovação com resultado, excelência 

na execução e cliente encantado –, que contri-

buem para a manutenção da liderança no mer-

cado brasileiro de pagamentos eletrônicos e para 

a presença cada vez mais relevante no cenário 

internacional. O objetivo é consolidar a percep-

ção de que a Cielo é, além de multibandeira e 

multicanal, um pacote de serviços que garante 

gestão de produtividade, conveniência, segu-

rança, pagamento, financiamento e aumento de 

receita aos clientes. 

Todas as tomadas de decisão da Companhia 

seguem as diretrizes do plano estratégico, 

estabelecido a partir de análises realizadas pelo 

Conselho de Administração sobre o setor (Brasil 

e exterior) e o contexto macroeconômico e exe-

cutado pela diretoria. A partir do plano estratégi-

co, são definidas as metas anuais da Companhia, 

que, desdobradas até o nível individual, englo-

bam todos os colaboradores. 

Em 2013, tiveram sequência as entregas de novos 

serviços, caso da solução para o pagamento com 

cartão de débito do imposto darf, que pode ser 

feito diretamente nos postos da Receita Federal 

dos aeroportos brasileiros. Ao longo do ano, 

também foi apresentada ao mercado a evolução 

do Cielo Mobile (leia mais no capítulo Perfil).

A atuação em mais de 1,4 milhão de estabele-

cimentos comerciais de diferentes setores da 

economia e de todas as regiões do País garante à 

Cielo uma base robusta de informações sobre o 

varejo brasileiro.

Segue em execução a transferência de know-

-how da norte-americana Merchant e-Solutions 

(MeS), adquirida no fim de 2012. A plataforma 

tecnológica de alto desempenho da MeS, que 

possibilitará automatização de processos e flexi-

bilidade no desenvolvimento de novos produtos 

e soluções, agregará ainda mais valor aos negó-

cios de clientes e parceiros da Cielo no Brasil.

» ESTRATéGiA dO NEGóCiO voltar ao sumárioCiElo rElatÓrio DE sustENtaBiliDaDE 2013 ‹  25   ›



vantagEns comPEtitivas
Essenciais para a execução da estratégia de negócio, 

as vantagens competitivas da Cielo são:

 › capilaridade – presente em 99,6% do território 

nacional, com mais de 1,4 milhão de pontos de 

venda ativos; 

 › Inovação – investimentos constantes no desen-

volvimento de produtos e serviços e em tec-

nologia de ponta, para estar sempre à frente do 

mercado e de seus clientes;

 › Portfólio – multibandeira;

 › segurança – exclusivo sistema de inteligência 

artificial com 100% das transações monitoradas e 

detecção de fraudes de forma rápida e preventiva.

os atIvos IntanGÍveIs 
contRIbuem PaRa a GeRação  
de valoR e a dIfeRencIação  
da cIelo no meRcado 

caPital humano: ConheCimento, 

hAbilidAdes, CompetênCiAs e tAlento dos 

ColAborAdores.

cultura organizacional: motivAção e 

engAjAmento dA equipe, em ConsonânCiA 

Com os vAlores e As diretrizes dA 

CompAnhiA.

marca: imAgem dA Cielo Como 

empresA sinônimo de diFerenCiAção, 

inovAção, AltA performance, ACeitAção 

multibAndeirA e segurAnçA. 

Market cap: r$ 51,6 bilhões no último diA 

de operAções dA bm&FbovespA (30/12/2013), 

reFletindo A solidez dos FundAmentos 

FinAnCeiros e dos resultAdos dA Cielo. 

em 2012, esse vAlor Foi de r$ 37,3 bilhões. 

infraEstrutura: plAtAFormA de AltA 

teCnologiA, Com nÍveis elevAdos de 

segurAnçA. 

A capilaridade da Cielo ultrapassa a bancária e é comparável 
aos índices de penetração da telefonia celular. Pode-se afirmar 
que a Companhia é um dos motores da democratização do 
acesso da população aos meios de pagamento eletrônicos 
e, por consequência, uma incentivadora natural do 
empreendedorismo e da formalização da economia brasileira.

Nos próximos anos, a perspectiva é dar continui-

dade à estratégia de diferenciação e inovação, com 

a manutenção do crescimento orgânico, a oferta 

de soluções únicas, a maior disponibilidade com 

equipamentos cada vez mais modernos e a maior 

proximidade com os clientes. Além da inovação, 

desde o início a Companhia oferece atendimento 

diferenciado, força comercial, logística eficiente e 

time de qualidade. Todos esses ingredientes contri-

buem para que o cliente perceba a Cielo como um 

verdadeiro aliado no crescimento do seu negócio. 

Entre as movimentações estão parcerias estratégicas 

e a ampliação de produtos e serviços já existentes. 
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gEstão dE riscos
A gestão de riscos é definida e conduzida pela área 

de Controles internos e Compliance da Cielo, que 

apoia as áreas operacionais na identificação, avalia-

ção, mitigação e monitoramento dos riscos inerentes 

às atividades da Companhia. Como estabelecem 

as melhores práticas de governança corporativa do 

mercado, o modelo comunica o cenário de riscos e 

controles a todos os níveis hierárquicos responsáveis, 

de modo cíclico e periódico, incluindo o acompa-

nhamento efetivo da alta administração.

Os riscos são classificados por categoria e nível de 

criticidade pré-definidos, que possibilitam a avaliação 

dos cenários existentes e a priorização e implemen-

tação das ações corretivas necessárias, contribuindo 

para a sustentabilidade das operações e a perenidade 

do negócio. 

O grande desafio é manter níveis aceitáveis de 

exposição aos riscos, assegurando que as iniciativas 

de monitoramento e mitigação sejam realizadas 

adequadamente. Para conhecer as ações desenvolvi-

das pela Companhia para mitigar especificamente os 

riscos de corrupção e fraudes/lavagem de dinheiro. 

(leia mais em Prevenção à lavagem de dinheiro). 

sustentabIlIdade: cada vez  
maIs no ceRne do neGócIo
o modelo de negóCio dA Cielo pretende, CAdA vez mAis, solidiFiCAr umA visão 

integrAdA de gestão, que Contemple o médio e o longo prAzos e entregue 

vAlor Aos prinCipAis públiCos de relACionAmento dA CompAnhiA e, de modo 

indireto, A todA A soCiedAde. 

A CompAnhiA mAntém umA áreA dediCAdA à sustentAbilidAde, Com reporte 

direto à viCe-presidênCiA de relAções instituCionAis. dAs evoluções 

registrAdAs nos últimos Anos, destACAm-se A Adesão, em 2011, Ao pACto 

globAl dA orgAnizAção dAs nAções unidAs (onu); A reAlizAção, desde 2011, 

do inventário de emissões de gAses de eFeito estuFA (gee); e A divulgAção, 

desde 2012, do relAtório de sustentAbilidAde, segundo As diretrizes dA 

globAl reporting initiAtive (gri), AuditAdo externAmente. em 2013, Foi 

CriAdo o Comitê de sustentAbilidAde, que AssessorA o Conselho de 

AdministrAção nAs questões pertinentes. AindA em 2013, A Cielo reAFirmou 

suA Adesão Ao pACto globAl e Apresentou A ComuniCAção AnuAl de 

progressos. no Ano, tAmbém pAssou A integrAr A CArteirA do ÍndiCe de 

sustentAbilidAde empresAriAl (ise), dA bm&FbovespA, Com vigênCiA de jAneiro 

de 2014 A jAneiro de 2015. GRI 4.12 

99,99%
é o nosso índice relacionado à 
capacidade tecnológica para suportar 
12 mil transações por segundo.
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teCnologia e segurança
1,1 milhão de máquinas já oferecem 
pagamento sem contato, que dispensa 
a inserção do cartão na máquina.

A tecnologia é um dos principais elementos de sus-

tentação do negócio da Cielo. é por meio dela que 

a Companhia garante a eficiência de sua operação, 

em que uma transação é autorizada em poucos 

segundos e sem falhas, assegurando a satisfação dos 

estabelecimentos comerciais credenciados, que têm 

o pagamento garantido, e também dos usuários dos 

meios eletrônicos, que podem efetuar suas compras 

de forma rápida e simples. O atual patamar de disponi-

bilidade das máquinas Cielo é de 99,998%, alcançando 

100% nas principais datas do varejo.

Também são os altos níveis tecnológicos os responsá-

veis pelo elevado índice de segurança das máquinas da 

Cielo. A Companhia dispõe de um avançado sistema 

de monitoramento, que engloba 100% das transações, 

e de uma equipe totalmente dedicada a esse processo. 

Os investimentos constantes para elevar ainda mais 

a capacidade tecnológica da Cielo beneficiam a 

base de clientes, fortalecem a imagem da marca e 

ainda geram ganhos para o negócio e para o meio 

ambiente. Com máquinas modernas e seguras, 

reduzem-se os impactos dessas atividades no meio 

ambiente (consumo de energia e emissão de gases 

poluentes) e os próprios custos da Cielo.  

dEstaquEs do ano 

Em 2013, R$ 294,1 milhões foram investidos na 

aquisição de máquinas da Cielo, com destaque para 

os equipamentos sem fio, cujas vantagens principais 

para os estabelecimentos credenciados são a mo-

bilidade e a isenção na tarifa telefônica. O parque 

tecnológico da Companhia encerrou 2013 com 1,8 

milhão de máquinas instaladas (57% móveis).

No ano, avançou também a distribuição de máqui-

nas da Cielo equipadas com as funcionalidades de 

pagamento sem contato (contactless – pagamento 

por aproximação) para cartões de crédito, de débito 

» ESTRATéGiA dO NEGóCiO

ou múltiplos, em transações com ou sem senha. 

Com essas funcionalidades, basta manter o cartão 

por alguns segundos a uma distância entre 2 e 5 

centímetros do visor do terminal para efetivar a 

transação. é 100% seguro, e as informações geradas 

são únicas para cada venda realizada.

sEgurança assEgurada 

Com o suporte da tecnologia, a gestão da segu-

rança é uma atividade contínua, que atende ao 

atual plano diretor de segurança da informação da 

Companhia, com validade até 2016 e elaborado 

com base nos padrões exigidos pelas bandeiras de 

cartões, pela Payment Card industry (PCi) e pela 

Associação Brasileira das Empresas de Cartões de 

Créditos e Serviços (Abecs). GRI PR8

A Política de Segurança da informação foi elabo-

rada com o objetivo de estabelecer diretrizes que 

permitam à Companhia salvaguardar seus ativos 
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de informação e nortear a definição de normas e 

procedimentos específicos de segurança da infor-

mação, bem como a implementação de controles 

e processos para seu atendimento. 

O processo de gestão da prevenção inclui um 

sistema tecnológico para monitorar 100% das 

transações, que identifica possíveis alterações de 

comportamento e ocorrências de fraude, alertando 

automaticamente o banco emissor do cartão, que 

entra em contato com o portador e toma as pro-

vidências necessárias. A Cielo ainda monitora seus 

sistemas internos por meio de equipes especiali-

zadas que utilizam tecnologias de última geração, 

como a SiEM (Security information Event Manage-

ment) e dLP (data Loss Prevention) para evitar fugas 

de informação e fraudes internas GRI PR8 

A cada transação, os dados do cartão e da senha 

são criptografados com uma chave exclusiva, impe-

dindo eventuais tentativas de acesso indevido. Além 

disso, todo o parque de máquinas da Cielo aceita 

cartões com chip, tecnologia que reduz significati-

vamente o risco de fraudes. 

Anualmente, os colaboradores passam por treinamen-

to e-learning sobre segurança da informação e são 

constantemente conscientizados sobre o tema nos 

diferentes veículos de comunicação interna. GRI PR8

Para os clientes, há treinamentos e ações especí-

ficos, além de uma equipe apta a dar orientações. 

Com os fornecedores, uma cláusula contratual 

estabelece que ocorram treinamentos anuais sobre 

segurança da informação a todos os funcionários 

que trabalham diretamente com a Cielo. Nos call 

centers, que são terceirizados, a Companhia realiza 

capacitações em parceria com as empresas presta-

doras de serviço. 

Em 2013, não foram identificados vazamentos, 

roubos ou perdas de dados de clientes. GRI PR8

PRevenção à lavaGem de dInheIRo
Com bAse nA lei de prevenção e CombAte à lAvAgem de dinheiro, A Cielo AvAliA, mensAlmente, 

100% de seus Clientes, dentro do modelo e dA metodologiA ApliCAdos à CompAnhiA. são 

eFetuAdos CompArAtivos entre grupos de Clientes pArA identiFiCAr um ComportAmento 

FinAnCeiro AtÍpiCo e tAmbém pArA AvAliAr A ConCentrAção de operAções dos Clientes. 

Após essAs Análises, são envolvidAs todAs As áreAs ComerCiAis responsáveis pelos 

Clientes, iniCiAndo o proCesso de Know Your customer (KYC, ConheçA seu Cliente), 

podendo rAtiFiCAr quAis operAções são reAlmente suspeitAs de lAvAgem de dinheiro. Após 

ConClusão dessAs Ações, são proCessAdAs As indiCAções desses Clientes Ao Conselho de 

Controle de AtividAdes FinAnCeirAs (CoAF). GRI so2

há obrigAtoriedAde de treinAmento viA e-learning de 100% dos ColAborAdores no temA 

prevenção à lAvAgem de dinheiro, Com monitorAmento dA áreA de gestão de pessoAs. em 

2013, 94% dA bAse de ColAborAdores hAviA ConCluÍdo o Curso. os 6% restAntes estAvAm 

em AndAmento ou erAm FunCionários AFAstAdos por liCençA médiCA, FériAs ou novos 

ColAborAdores, quem têm Até 90 diAs Após A Admissão pArA reAlizArem o e-learning. GRI so3
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Públicos de 
relacionamento

NESTE CAPÍTULO
 » CAdA vEz mAiS PróximOS
 » PESSOAS
 » fOrNECEdOrES
 » CLiENTES
 » iNvESTidOrES E ACiONiSTAS
 » SOCiEdAdE
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Cada vez mais próximos
mantemos práticas estruturadas 
de relacionamento com nossos 
principais públicos. 

São stakeholders da Cielo associações e entidades 

de classe, clientes, colaboradores, concorrentes, 

fornecedores, governo e órgãos reguladores, im-

prensa, investidores e acionistas, parceiros comer-

ciais, sociedade e usuários de meios eletrônicos de 

pagamento. GRI 4.14

Com cada público, existem práticas estruturadas 

de relacionamento e diálogo, guiadas pela conduta 

ética, como preveem um dos valores da Cielo (Ética 

em todas as relações) e o próprio Código de Ética 

da Companhia. A base de identificação e seleção 

dos stakeholders foi revista em 2013, quando a 

Companhia instituiu a Política de relacionamento 

com as Partes interessadas, cujo objetivo é construir 

relacionamentos duradouros em todas as dimen-

sões e com todos os públicos. No documento, estão 

especificadas as diretrizes para cada stakeholder. 

A íntegra da política está disponível no link http://

www.cielo.com.br/ri/, em Governança Corporativa/

Estatuto Social e Políticas. GRI 4.14; 4.15; 4.16

Em 2013, teve início o processo de materialidade da 

Cielo, que visa identificar os assuntos mais rele-

vantes para o negócio e desenvolver estratégias e 

planos de ação decorrentes. GRI 4.6; 4.15; 4.16
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pessoas
A Cielo quer assegurar 
ao colaborador a 
oportunidade de ter 
um vínculo emocional 
com o seu trabalho.

A estratégia de gestão de pessoas da Cielo está 

sintetizada em duas propostas de valor, que en-

dereçam as principais questões relativas aos co-

laboradores, garantindo a criação de valor tanto 

para os acionistas quanto para o colaborador. As 

propostas buscam contribuir para a sustentabili-

dade do negócio (veja a proposta de valor para o 

acionista) e assegurar ao colaborador a oportu-

nidade de ter um vínculo emocional com o seu 

trabalho e com a própria Companhia, refletindo 

em seu engajamento (veja a proposta de valor 

para o colaborador). A proposta de valor para o 

colaborador também explicita que a meritocracia 

é a premissa sobre a qual ela se sustenta. 

As questões estratégicas de gestão de pessoas 

são discutidas na diretoria Executiva e, em alguns 
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Uma das melhoRes em 
Gestão de pessoas
A permAnênciA dA cielo nos principAis 

rankings de gestão de pessoAs evidenciA 

A consistênciA dA estrAtégiA de recursos 

humAnos dA compAnhiA. em 2013, pelA 

13ª vez consecutivA, foi eleitA umA dAs 

“150 melhores empresAs pArA trAbAlhAr”, 

segundo o ranking dA revistA Você 

s/a. Veja os outros reconhecimentos na 

seção Prêmios e Reconhecimentos. 

Colaboradores, por nível funCional e gênero GRI la1

 2013 2012 2011

 Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

admInIstRadoRes¹ 7 0 7 0 6 0 

dIRetoRIa 21 5 24 6 23 5

GeRêncIa 107 64 64 38 74 43

admInIstRatIvo 233 288 219 261 194 241

opeRacIonal 210 178 245 197 272 210

sUpeRvIsão 62 58 56 49 91 56

técnIcos 212 80 172 79 170 85

total poR GêneRo 852 673 787 630 830 640

ToTal 1.525 1.417 1.470

1 não contemplam membros do conselho de Administração.

Colaboradores, por região GRI la1

 2013 2012 2011

Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

centRo-oeste 29 14 31 12 38 18

noRdeste 29 26 28 29 45 29

noRte 13 9 10 11 10 11

sUdeste 734 597 673 552 687 543

sUl 47 27 45 26 50 39

total poR GêneRo 852 673 787 630 830 640

ToTal 1.525 1.417 1.470

casos, também pelo Comitê de Pessoas e pelo 

Conselho de Administração. A vice-Presidência 

de desenvolvimento Organizacional é a instância 

responsável pela agenda de pessoas e participa de 

todas as reuniões da diretoria e do Comitê. 
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Perfil da equiPe 

A Cielo encerrou 2013 com 1.525 colaboradores 

(852 homens e 673 mulheres), com mais de 50% 

da equipe atuando na sede da Companhia, em 

barueri (SP). Os estagiários não estão contempla-

dos nesse total, e todos os profissionais cumprem 

jornada integral, com contrato de trabalho por 

tempo indeterminado. GRI la1

do total de colaboradores, 2,8% eram pessoas 

com deficiência, cenário que ainda configura um 

desafio à Companhia para cumprir o que estabe-

lece a Lei de Cotas (5% do total de vagas). A alta 

liderança, que engloba os membros do Conselho 

de Administração e da diretoria Executiva, não 

contava com negros nem pessoas com deficiên-

cia. GRI la13

vale lembrar que a estratégia de gestão de pessoas 

estabelece a diversidade de ideias e de perspecti-

vas e a capacidade de trabalhar em equipe como 

diferenciais valorizados na Companhia.

» PúbLiCOS dE rELACiONAmENTO

negros (%) GRI la13 

 2013 2012 2011

 Homens mulHeres
% sobre 
o ToTal Homens mulHeres

% sobre 
o ToTal Homens mulHeres

% sobre 
o ToTal

admInIstRadoRes¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dIRetoRIa 10 0 10 8 0 8 9 0 7

GeRêncIa 11 9 21 13 13 26 15 7 12

admInIstRatIvo 27 22 49 29 23 53 27 24 26

opeRacIonal 26 23 49 26 17 43 24 17 21

sUpeRvIsão 13 29 42 11 33 43 23 30 26

técnIcos 16 8 24 16 8 24 16 12 15

1 não contemplam membros do conselho de Administração.

pessoas Com defiCiênCia (%) GRI la13

 2013 2012 2011

 Homens mulHeres
% sobre 
o ToTal Homens mulHeres

% sobre 
o ToTal Homens mulHeres

% sobre 
o ToTal

admInIstRadoRes¹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dIRetoRIa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GeRêncIa 0 1,6 1,6 0 0 0 0 0 0

admInIstRatIvo 7,3 8 15,3 6,4 7,3 6,9 5,7 3,3 4,4

opeRacIonal 0 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0 0 0

sUpeRvIsão 0 0 0 0 0 0 0 0 0

técnIcos 0,5 0 0,5 0,6 0 0,4 0 0 0

1 não contemplam membros do conselho de Administração.
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» PúbLiCOS dE rELACiONAmENTO

Colaboradores, por faixa eTária  (%) GRI la13

 2013 2012 2011

 
abaixo de 

30 anos
enTre 30 e 

50 anos
aCima de 

50 anos
abaixo de 

30 anos
enTre 30 e 

50 anos
aCima de 

50 anos
abaixo de 

30 anos
enTre 30 e 

50 anos
aCima de 

50 anos

admInIstRadoRes¹ 0 57 43 0 56 44 0 83 17

dIRetoRIa 0 85 15 0 86 14 0 79 21

GeRêncIa 5 87 8 2 89 9 1 91 8

admInIstRatIvo 45 52 3 36 61 3 38 60 2

opeRacIonal 29 70 1 19 80 1 24 75 1

sUpeRvIsão 12 88 1 6 93 1 6 91 3

técnIcos 18 73 9 8 80 12 10 79 11

1 não contemplam membros do conselho de Administração.

Colaboradores, por gênero (%) GRI la13 

2013 2012 2011

 Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

admInIstRadoRes¹ 100 0 100 0 100 0

dIRetoRIa 81 19 79 21 82 18

GeRêncIa 63 37 63 37 63 37

admInIstRatIvo 45 55 46 54 45 55

opeRacIonal 54 46 55 45 56 44

sUpeRvIsão 52 48 53 47 62 38

técnIcos 73 27 69 31 67 33

1 não contemplam membros do conselho de Administração.

mais de
 

50%
da equipe trabalha na sede 
da companhia, em barueri.
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Clima organizaCional

desde 2000, a Cielo realiza sua Pesquisa Anual de 

Clima Organizacional. O propósito é conhecer as 

oportunidades e as práticas que fomentam o engaja-

mento de cada colaborador e as condições neces-

sárias para que eles materializem o seu potencial em 

prol da Companhia e de sua carreira profissional. 

Com garantia de confidencialidade, a pesquisa é 

comandada pelo Hay Group, consultoria especia-

lizada no tema, e avalia 16 tópicos, distribuídos em 

dois pilares.

Pilar engajamento

 › Clareza e direcionamento

 › Confiança na liderança

 › Oportunidades de desenvolvimento

 › Qualidade e foco no cliente

 › Cultura organizacional

 › remuneração e benefícios

 › respeito e reconhecimento

 › Engajamento

Pilar Suporte organizacional

 › Autonomia e empowerment

 › Cooperação

 › Trabalho, estrutura e processo

 › Gestão de desempenho

 › Carga de trabalho e equilíbrio

 › Treinamento

 › Suporte organizacional

Apresentados à diretoria Executiva, ao Comitê 

de Pessoas e ao Conselho de Administração, os 

resultados de 2013 mostraram um crescimento 

no índice geral de favorabilidade (de 76, em 2012, 

para 77). A avaliação também apontou um alto 

nível de confiança por parte dos colaboradores 

na liderança e na perspectiva futura da Compa-

nhia. A necessidade de simplificar processos e 

um melhor equilíbrio entre a carga de trabalho 

e a vida pessoal apareceram como os principais 

desafios a serem trabalhados pela Cielo. As con-

clusões da pesquisa são disponibilizadas a todos 

os colaboradores. 

geStão de talentoS GRI la12

A Cielo é, hoje, uma empresa referência além de 

seu segmento de atuação. A força da marca, aliada 

ao dNA de inovação e à excelência de seus resul-

tados, torna a Companhia um polo de atração de 

talentos. Os desafios na gestão da área de desen-

volvimento Organizacional têm sido manter esse 

padrão e criar mecanismos que acompanhem a 

evolução da Companhia e do próprio mercado. 

A Cielo é uma empresa que valoriza a meritocra-

cia, um dos principais pilares da sua estratégia de 

gestão de recursos Humanos, além de oferecer 

um pacote de benefícios no qual o salário é apenas 

um dos itens. desde 2011, todos os colaboradores 

passam por avaliação anual, e todas as ações de 

reconhecimento e promoção são estabelecidas a 

partir do resultado apontado no que se denomina 

Ciclo meritocrático.

O Ciclo meritocrático tem início com a definição 

das metas individuais, alinhadas aos macro-obje-

» PúbLiCOS dE rELACiONAmENTO
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tivos da alta liderança e ao plano estratégico da 

Companhia. A etapa seguinte contempla a Gestão 

de desempenho e desenvolvimento (Gdd), que é 

a análise de desempenho propriamente dita, em 

que são observados os atributos comportamentais 

e o desempenho do colaborador em relação aos 

objetivos estabelecidos para o período, vinculados 

ao planejamento estratégico da companhia e defi-

nidos em conjunto com gestores e a liderança.

Com os resultados da Gdd, acontece o fórum de 

Gestão de Talentos (fGT), por meio do qual são 

identificados os potenciais sucessores para os car-

gos de maior responsabilidade, as oportunidades 

de desenvolvimento e carreira e os insumos para 

ações de caráter meritocrático (aumentos sala-

riais, investimento em treinamento, promoções 

etc.). Esse processo também suscita a estrutura-

ção dos chamados Planos de desenvolvimento 

individual (Pdis).

reflexo de todas essas práticas e da estratégia 

de gestão de pessoas é a taxa de retenção de 

talentos na Cielo, que, em 2013, correspondeu a 

97,7%. Outra maneira de manter os profissionais na 

Companhia é a disponibilização de vagas no Painel 

de Oportunidades, que fomenta a mobilidade de 

carreira dentro da própria companhia, asseguran-

do que qualquer posto de trabalho, inclusive os 

gerenciais, possa ser ocupado por um colaborador 

da Cielo, desde que preenchidos os requisitos. 

número de ConTraTações, por gênero GRI la2

 2013 2012 2011

Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

total poR GêneRo 194 152 152 117 345 287

ToTal 346 269 632

Taxa de desligamenTos (%) GRI la2

2013 2012 2011

Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

total poR GêneRo 13,8 11,7 13,8 9 12 7,8

ToTal 25,5 22,7 19,8

Em 2013, o índice de rotatividade correspondeu a 

25,5% (11,7% para mulheres e 13,8% para homens). 

Um serviço de apoio à recolocação no mercado de 

trabalho é oferecido aos profissionais que ocupavam 

cargos a partir do nível gerencial, depois de a Com-

panhia analisar e definir os casos em que julga que 

cabe o apoio. Em 2013, foram gastos r$ 186 mil com 

indenizações por demissão. GRI la2; la11

número de desligamenTos1 GRI la2

2013 2012 2011

 Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

total poR GêneRo 210 179 195 127 177 114

ToTal 389 322 291

1 número total de colaboradores que deixaram a cielo por demissão, aposentadoria ou morte em serviço.
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número de ConTraTações, por faixa eTária GRI la2

 2013 2012 2011

 Homens mulHeres Homens mulHeres Homens mulHeres

abaIxo de 25 10 15 11 12 11 10

entRe 25 e 35 137 94 105 77 211 192

entRe 36 e 50 44 41 34 26 118 81

acIma de 50 3 2 2 2 5 4

total poR GêneRo 194 152 152 117 345 287

ToTal 346 269 632

Taxa de ConTraTações (%)

abaIxo de 25 0,66 0,98 0,8 0,8 0,7 0,7

entRe 25 e 35 8,98 6,16 7,4 5,4 14,4 13,1

entRe 36 e 50 2,89 2,69 2,4 1,8 8 5,5

acIma de 50 0,2 0,13 0,1 0,1 0,3 0,3

total poR GêneRo 12,7 10 10,7 8,3 23,5 19,5

ToTal 22,7 19 43

Atualmente, a atração de talentos na 
Cielo é viabilizada, principalmente, 
pelos programas de trainee e estágio. 

Programa de Trainees 2013/2014: forAm 

11.577 cAndidAtos inscritos pArA 19 vAgAs em 

diversAs áreAs de AtuAção. com durAção 

de dois Anos, o primeiro AbrAnge o plAno 

de desenvolvimento de cArreirA, A etApA de 

conhecimento do negócio, A imersão nAs 

filiAis e As trilhAs de cArreirA. no último Ano, 

o trainee já AtuA nA áreA escolhidA por ele e 

pArticipA de um progrAmA de coaching.   

Programa de eStágio 2013: ofereceu 

25 vAgAs em diversAs áreAs de AtuAção e 

registrou 4.840 cAndidAtos. o progrAmA 

de estágio foi reformulAdo em 2013 e se 

tornou um processo efetivo de AtrAção 

de tAlentos, AlinhAdo Ao progrAmA de 

trainees. com durAção previstA de Até dois 

Anos, oferece Aos selecionAdos orientAção 

de cArreirA e um plAno de trAbAlho 

supervisionAdo pelo gestor, Além de 

contAto frequente com A liderAnçA.
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Número de desligameNtos, Por faixa etária GRI LA2

 2013 2012 2011

 HomeNs mulHeres HomeNs mulHeres HomeNs mulHeres

AbAIxo de 25 5 9 5 3 10 3

entRe 25 e 35 110 94 102 79 93 65

entRe 36 e 50 87 73 77 39 64 42

AcImA de 50 8 3 11 6 10 4

totAL poR GêneRo 210 179 195 127 177 114

total 389 322 291

taxa de desligameNtos (%)

AbAIxo de 25 0,3 0,6 0,4 0,2 0,7 0,2

entRe 25 e 35 7,2 6,2 7,2 5,6 6,3 4,4

entRe 36 e 50 5,7 4,8 5,4 2,8 4,4 2,9

AcImA de 50 0,5 0,2 0,8 0,4 0,7 0,3

totAL poR GêneRo 13,8 11,7 13,8 9 12 7,8

total 25,5 23 20

Número de coNtratações, Por região GRI LA2

 2013 2012 2011

 HomeNs mulHeres HomeNs mulHeres HomeNs mulHeres

centRo-
oeste 7 11 10 7 25 17

noRdeste 4 5 6 4 34 24

noRte 2 0 4 5 9 7

sudeste 168 126 124 98 240 205

suL 13 10 8 3 37 34
totAL poR 
GêneRo 194 152 152 117 345 287

total 346 269 632

taxa de coNtratações (%)
centRo-
oeste 0,5 0,7 0,7 0,5 1,7 1,2

noRdeste 0,3 0,3 0,4 0,3 2,3 1,6

noRte 0,1 0 0,3 0,4 0,6 0,5

sudeste 11 8,3 8,8 6,9 16,3 13,9

suL 0,9 0,7 0,6 0,2 2,5 2,3
totAL poR 
GêneRo 12,7 10 10,7 8,3 23,5 19,5

total 22,7 19 43
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Número de desligameNtos, Por região GRI LA2

 2013 2012 2011

 HomeNs mulHeres HomeNs mulHeres HomeNs mulHeres

CentRo-oeste 12 15 12 8 8 7

noRdeste 8 10 19 6 8 6

noRte 4 1 1 3 5 0

sudeste 170 138 149 94 146 94

suL 16 15 14 16 10 7

totAL poR GêneRo 210 179 195 127 177 114

total 389 322 291

taxa de desligameNtos (%)

CentRo-oeste 0,8 1 0,8 0,6 0,5 0,5

noRdeste 0,5 0,7 1,3 0,4 0,5 0,4

noRte 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0

sudeste 11,1 9 10,5 6,6 9,9 6,4

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

totAL poR GêneRo 13,8 11,7 13,8 9 12 7,8

total 25,5 23 20

Ações de desenvolvimento GRI LA11

Com a premissa de que é do colaborador a respon-

sabilidade pelo seu próprio aprendizado e desen-

volvimento, a missão da Cielo é viabilizar o acesso 

a capacitações disponíveis no mercado e a um 

portfólio de programas internos de alta qualidade. 

Dessa forma, é o profissional quem define, com o 

total apoio do gestor, as principais ações do seu 

Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), estabe-

lecido no Ciclo Meritocrático. Em 2013, foi lançado 

o programa Odisseia, que, por meio de workshops 

sobre carreira, buscou estimular os colaboradores 

a estruturarem seus planos de desenvolvimento, 

prática não obrigatória. A ação resultou no aumento 

do número de PDIs estruturados, alcançando mais 

de 57% dos colaboradores. GRI LA12

As iniciativas de treinamento interno são coorde-

nadas pela Universidade Corporativa Cielo (UCC), 

composta por seis escolas de negócio:

 › Visão de Negócios;

 › Excelência na Gestão;

 › Formação da Liderança;

 › Inovação;

 › Foco no Cliente;

 › Excelência da Operação.

Em 2013, houve um aumento significativo no 

número de conteúdos disseminados no formato e-

-learning. Também teve continuidade a capacitação 

da liderança, por meio do programa Grow, realizado 
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em parceria com consultoria especializada e que 

contempla mais de 80 horas de treinamento pre-

sencial. A liderança também conta com o programa 

How To, que trabalha as diferentes ferramentas e 

práticas de gestão da Companhia.

Especificamente para a força de vendas, 95% dos 

profissionais, incluindo gerentes e diretores, foram 

capacitados no programa Pacto, alinhado à escola 

foco no Cliente, da UCC. O objetivo foi reforçar 

a perspectiva que guia todo o trabalho da Cielo – 

excelência ao cliente –, estruturando uma equipe 

comercial diferenciada e altamente qualificada.

As iniciativas (presenciais e a distância) de integração 

de novos colaboradores também foram reestrutu-

radas, e agora o programa conta com a supervisão 

da Universidade Corporativa Cielo. Outro destaque 

do período foi a ampliação dos investimentos em 

educação continuada, especialmente para cursos de 

inglês, em função do processo de integração com 

a merchant e-Solutions, empresa norte-americana 

adquirida pela Cielo no fim de 2012. 

O total de investimentos correspondeu a r$ 

12.061.958,61, abrangendo os treinamentos corpora-

tivos (presenciais ou a distância), o subsídio à educa-

ção formal e continuada e capacitações específicas 

via Plano de desenvolvimento individual (Pdi).

pRIncípIos de caRReIRa na cIelo
 

1  O dESENvOLvimENTO dE CArrEirA É bASEAdO Em 

mEriTOCrACiA.

2  rESULTAdO, ATiTUdE, HAbiLidAdE E CONHECimENTO SãO OS 

ELEmENTOS-CHAvE dO SEU dESENvOLvimENTO dE CArrEirA 

NA CiELO.

3  O COLAbOrAdOr É O rESPONSávEL PELO dESENvOLvimENTO 

dA SUA CArrEirA (Programa odisseia).

4  OS GESTOrES SãO rESPONSávEiS PELA ATivAçãO dA 

ESTrATÉGiA E dOS iNSTrUmENTOS dE GESTãO dE TALENTOS 

& CArrEirA diSPONÍvEiS.

5 OS TALENTOS SãO dA CiELO, E NãO dE árEAS ESPECÍfiCAS.

6  AS TriLHAS dE CArrEirA idEAiS SãO AS QUE OfErECEm A 

divErSidAdE dE ExPEriêNCiAS rELEvANTES PArA GArANTir O 

SUCESSO NO CArGO PrETENdidO.

7  AmPLiTUdE E PrOfUNdidAdE SãO AmbOS imPOrTANTES NO 

CONjUNTO dE ExPEriêNCiAS on the job.

8  A CiELO vALOrizA TANTO A CArrEirA TÉCNiCA COmO A dA 

LidErANçA.
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eStratégia de remuneração

Na Cielo, a estratégia de remuneração busca atrair 

os melhores profissionais do mercado, recompensar 

e reter os colaboradores com desempenho dife-

renciado, estimular a meritocracia, ser consistente 

com as melhores práticas do mercado e fortalecer o 

vínculo entre o interesse do acionista, os resultados 

da Companhia e a remuneração do colaborador. 

A gestão desse tema é guiada pela meritocracia. Na 

Cielo, todos os métodos de criação e aferição de 

metas e avaliação comportamental são iguais para 

homens e mulheres. A Companhia não possui po-

líticas ou procedimentos que façam distinção entre 

gêneros. As oportunidades são iguais para todos 

os colaboradores, e a estratégia de remuneração é 

única para toda a empresa. GRI la14

Atualmente, a Cielo está posicionada entre as 

empresas do mercado que oferecem os melhores 

salários, se considerada também a remuneração 

variável. Em 2013, nenhum colaborador recebeu o 

equivalente ao salário mínimo em todas as unidades 

da Companhia (veja as tabelas a seguir). GRI ec5

remuneração média por CaTegoria funCional (%) GRI la14

 2013 2012 2011

 
proporção  

mulHer/Homem 
proporção  

mulHer/Homem 
proporção  

mulHer/Homem 

admInIstRadoRes¹ n.a n.a n.a

dIRetoRIa 85,8 93,6 94,4

GeRêncIa 95,92 94,8 98,1

admInIstRatIvo 95,71 94,8 95,2

opeRacIonal 101,01 109,9 103,8

sUpeRvIsão 92,35 90,5 93,3

técnIcos 99,65 96,6 90,8

1 não contemplam membros do conselho de Administração; 100% dos administradores são homens.

relação enTre o menor salário pago nas unidades operaCionais 
imporTanTes e o salário mínimo de referênCia (r$) GRI ec5

gênero

menor salário 
pago pela 

empresa

salário mínimo deTerminado  
por legislação uTilizado  

Como referênCia
relação 

perCenTual (%)

2013

homens 2.006,19 678,00 195,9

mUlheRes 1.920,06 678,00 183,19

2012

homens 1.516,20 622,00 143,76

mUlheRes 1.800,00 622,00 189,39
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PaCote de benefíCioS GRI la3

Os colaboradores da Cielo têm direito aos seguin-

tes benefícios.

 › seguro-saúde – colaboradores, estagiários 

e estatutários e seus dependentes (cônjuge, 

filhos de até 24 anos e companheiro (a), inclu-

sive do mesmo sexo). 

 › seguro odontológico – colaboradores e seus 

dependentes, com subsídio de 50% da Cielo. 

 › Check-up – colaboradores a partir do nível 

gerencial. Periodicidade anual para profissio-

nais acima de 41 e bienal para colaboradores 

com até 40 anos. 

 › seguro de vida – colaboradores, estagiários 

e estatutários, 100% subsidiado pela Cielo. 

 › auxílio-refeição/alimentação – colabo-

radores e estagiários. A Cielo subsidia 90% 

do valor.

 › transporte – vale-transporte, ônibus fretado 

(custo de r$ 50/mês) e estacionamento.

 › Flex Car – para parte dos colaboradores do 

nível gerencial. Cobertura de despesas com 

abastecimento, estacionamento e manuten-

ção leve dos veículos. 

 › previdência privada – todos os colaboradores. 

 › Stock Options (programa de compra de 

ações e/ou opção de compra de ações 

restritas) – profissionais da gerência sênior, 

diretores, vPs, CEO e os colaboradores iden-

tificados como key people (com desempenho 

diferenciado).

Há, ainda, atendimento ambulatorial na sede, assis-

tência funeral familiar, auxílio-creche (filhos de até 

16 meses), empréstimo consignado, adiantamento 

da primeira parcela do 13º salário (mês de janeiro) e 

parcelamento de férias.

PrátiCaS de Saúde e Segurança

A natureza das operações da Cielo faz com que 

os principais riscos à saúde e à segurança dos co-

laboradores estejam relacionados aos hábitos de 

vida, como obesidade e outras doenças associa-

das ao sedentarismo. desde 2003, a Companhia 

mantém o programa de bem com a vida!, cujas 

diferentes ações pretendem melhorar a saúde, 

o bem-estar e a qualidade de vida e impulsionar 

a longevidade de toda a equipe (leia mais sobre o 

programa a seguir). GRI la8

Anualmente, ocorre, ainda, a Semana interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), que, 

em atividades interativas e palestras, transmite aos 

colaboradores informações importantes sobre o 

tema. GRI la8

Nos três últimos anos, 100% dos colaboradores da 

sede, em barueri, e das unidades faria Lima, em 

São Paulo, e rio de janeiro foram representados, 

respectivamente, por 12, oito e quatro membros da 

Comissão interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), 

que se reúnem todos os meses. Também existe uma 

área de Saúde e Segurança do Trabalho, que fica na 

sede da Cielo, e uma assessoria especializada, que 

avalia as condições de saúde e segurança em todos 

os escritórios da Companhia no brasil. GRI la6

Após realizar um mapeamento, em 2013, sobre a 

saúde dos colaboradores, que registrou adesão de 

81% da equipe, a meta da Cielo é definir e imple-

mentar três iniciativas que atendam às necessi-

dades identificadas no diagnóstico e resultem na 

satisfação dos profissionais. GRI la8 
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entRe as atIvIdades do pRoGRama 
de bem com a vIda! estão: GRI la8  

 › ginástica laboral (três vezes por semana);

 ›  acompanhamento psicológico e nutricional 

(sede);

 › vacinação contra gripe;

 › massoterapia;

 › quadra de futebol;

 › clube de corrida e caminhada;

 › torneios em diferentes modalidades esportivas;

 › Programa vigilantes do Peso; 

 › Programa fumo zero; 

 ›  vale-vitalidade (reembolso de despesas ligadas às 

práticas de saúde);

 ›  ocasionalmente, workshops, viagens e visitas 

monitoradas, entre outras ações.

ComuniCação

A Estratégia de Comunicação interna (ECi) da 

Cielo é guiada pelos pilares: transparência, tem-

pestividade, relevância da informação para quem 

a recebe e liberdade para fazer questionamentos 

a todos da equipe e a qualquer momento.

 › Atualmente, os canais de comunicação da 

Companhia são: 

 › Portal Corporativo: intranet;

 › Click!: newsletter eletrônica; 

 › videoblog: Tv corporativa; 

 › Convenção Nacional da força Comercial: en-

contro anual que mobiliza a força comercial; 

 › face a face com o Presidente: encontro tri-

mestral entre o presidente e todos os colabo-

radores; 

 › TrocandO ideias: encontro com o vice-Presi-

dente de desenvolvimento Organizacional; 

 › Conexão direta: encontros trimestrais entre a 

diretoria Executiva e os diretores para debater 

os temas estratégicos da Companhia; 

 › Canal de Ética: leia mais no capítulo Gover-

nança Corporativa;

 › ritos corporativos: festa de fim de ano (cele-

bração dos resultados e renovação do enga-

jamento dos colaboradores), festa junina e 

Natal das Crianças; 

 › fale com o Presidente: aberto a todos os 

colaboradores.
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forneCedores

Os fornecedores parceiros da Cielo atuam, prio-

ritariamente, nas áreas de logística, realizando o 

atendimento à base de clientes espalhada por todo 

o brasil, nas unidades de call center e nos centros 

de Tecnologia da informação da Companhia. Os 

contratos com as empresas prestadoras de serviço 

atendem a todos os requisitos exigidos pela legisla-

ção brasileira e seguem as diretrizes do Código de 

Ética e Conduta de fornecedores, lançado no início 

de 2012, que prevê as responsabilidades e posturas 

esperadas das partes envolvidas na contratação 

de produtos e serviços: a Companhia e os forne-

cedores. Esse público também tem à disposição 

o Canal de Ética, onde é possível relatar eventuais 

desvios aos preceitos do Código e outras políticas. 

A Companhia, por sua parte, realiza reuniões perió-

dicas com os parceiros para reforçar o conteúdo do 

Código e divulgar o Canal de Ética. GRI hR4 

Há, ainda, um sistema de gestão de terceiros, 

sob a coordenação de uma empresa parceira espe-

cializada. O objetivo do sistema é assegurar que a 

Cielo tenha o total controle desse processo, minimi-

zando também a ocorrência de desvios e fraudes, mes-

mo sem interferir na gestão das empresas prestadoras 

de serviço. desde 2012, por exemplo, os contratos 

passaram a contar com cláusulas sobre o cumprimento 

de leis trabalhistas, incluindo aquelas relacionadas à 

saúde e segurança dos profissionais terceirizados. 

No Código de Ética e Conduta de fornecedores está 
explicitada a postura da Cielo sobre temas como: proibição 
de trabalho escravo e infantil, liberdade de associação, 
discriminação, diversidade e assédio (moral, sexual, religioso, 
político e organizacional) e conflitos de interesse, entre 
outros. O documento também estimula o cumprimento de 
compromissos voluntários, como a declaração Universal dos 
direitos Humanos e o Pacto Global, ambos da ONU.

A Cielo atua para que os fornecedores 
estejam cada vez mais alinhados às 
suas políticas e práticas.
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ClienTes

Com uma base de clientes formada por mais de 

1,4 milhão de pontos de venda ativos, em todas as 

regiões do brasil, dos mais variados setores da eco-

nomia e de diferentes portes, a Cielo trabalha para 

oferecer um atendimento guiado pela excelência. 

Como prevê o plano estratégico da Companhia, o 

objetivo permanente é agregar valor aos negócios 

dos clientes por meio das máquinas da Cielo e de so-

luções mobile e e-commerce, cada vez mais rápidas, 

eficientes e seguras e com uma ampla gama de ser-

viços. Tudo para impulsionar o negócio dos clientes: 

mais vendas, que geram mais receitas e contribuem 

para a expansão e a perenidade de cada negócio. 

A equipe que compõe a força de vendas atua em 

todo o brasil e passa por treinamentos periódicos, 

assegurando que as vendas sejam cada vez mais 

especializadas e com caráter consultivo. Os pro-

fissionais utilizam smartphones, com um aplicativo 

de gestão comercial desenvolvido pela Cielo, que 

otimizam o trabalho e contribuem para a qualida-

de do atendimento prestado. 

Há, ainda, uma central de relacionamento, com 

atendimento telefônico especializado, adequado 

a cada perfil de cliente, 24 horas por dia, 7 dias 

na semana. Outros canais de contato são o site 

(www.cielo.com.br) e os perfis oficiais nas redes 

sociais, como facebook e Twitter, além da própria 

máquina da Cielo, que permite a solicitação de 

produtos e serviços. A Companhia também pro-

move eventos de relacionamento com grupos de 

clientes específicos. 

SatiSfação monitorada GRI pR5

É realizada, desde 1999, uma pesquisa para co-

nhecer a satisfação geral dos clientes. Até 2012, 

a periodicidade era anual. A partir de 2013, a 

avaliação passou a ocorrer três vezes ao ano, para 

poder direcionar com mais agilidade ações ge-

renciais. Além disso, as entrevistas passaram a ser 

realizadas por telefone, propiciando amostras de 

maior abrangência geográfica, mantendo a qua-

lidade da coleta. A pesquisa tem margem de erro 

de 2,3 p.p. para um intervalo de confiança de 95%. 

64% dos clientes avaliaram a Cielo com  
notas 8, 9 ou 10, em uma escala de 0 a 10. 

Os resultados da análise fazem parte das metas 

anuais da Cielo. 

No final de 2013, a Companhia também instituiu 

outras avaliações, mais específicas, que mensu-

ram a satisfação dos clientes nas suas interações 

recentes com pontos de contato da Cielo, tais 

como a Ouvidoria, a Central de relacionamento, 

o Suporte Técnico e as visitas, entre outros. Nesses 

casos, a métrica utilizada é o índice de recomen-

dação, e a margem de erro é de 3,8 p.p. para um 

intervalo de confiança de 95%. A perspectiva é 

realizar essas análises quatro vezes ao ano. 

A partir dos resultados das pesquisas – apresen-

tados a todos os executivos –, são elaborados 

planos de ação para melhorar a percepção sobre 

pontos que ainda não atingiram os níveis de exce-

lência desejados. Os planos de ação são executa-

dos por comitês e grupos específicos. 

GRI pR5
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invesTidores e aCionisTas

Os investidores e acionistas integram um grupo 

relevante para o êxito do negócio, e, por isso, a 

Cielo mantém uma gestão estruturada de rela-

cionamento, baseada na transparência, na ética, 

na seriedade e na total acessibilidade da liderança 

da Companhia. 

incluindo também os analistas de mercado em 

geral, o diálogo e o relacionamento acontecem a 

partir de diferentes frentes. O website de relações 

com investidores (www.cielo.com.br/ri) traz con-

teúdos periodicamente atualizados e ferramentas 

exclusivas para o investidor. Como estabelece a 

legislação, a área de relações com investidores 

produz os comunicados ao mercado sobre os 

Em 2013, a Cielo participou de 
25 conferências com analistas 
e investidores e organizou sete 
roadshows em cinco países. 

resultados trimestrais da Companhia, fatos rele-

vantes e comunicados em geral. 

Existem, ainda, reuniões presenciais e via confe-

rence call com investidores, caso da reunião anual 

com a Associação dos Analistas e Profissionais de 

investimento do mercado de Capitais (Apimec); 

da participação em conferências; da realização 

de roadshows em diversos países; e da visita de 

grupos de investidores à sede da Cielo. 
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soCiedade

O relacionamento com a imprensa e com o merca-

do de publicidade e propaganda é de responsabili-

dade da área de marketing. As premissas de trabalho 

são a transparência, a excelência na informação 

prestada e a disponibilidade, especialmente dos 

membros da alta gestão. 

A Cielo é associada ao Código de Autorregulamen-

tação Publicitária (Conar), que, por sua vez, segue as 

recomendações das Câmaras de Comércio interna-

cionais (iCC), o que garante que todas as suas peças 

publicitárias estejam alinhadas com princípios éticos 

e transparentes. A gestão e a frequência da análise 

assegurando a conformidade com regulamentações 

relativas a comunicação e marketing, bem como 

leis e regulamentos relativos ao fornecimento e 

uso de produtos e serviços, são diárias. Quaisquer 

autuações, notificações e ações judiciais, indepen-

contribuir para o aperfeiçoamento de projetos de 

lei em tramitação são encaminhadas pela Abecs ao 

Poder Legislativo. GRI 4.13; so5

As ações de relacionamento com a sociedade civil são 

executadas pela área de Sustentabilidade, que atua na 

gestão de todo o investimento social da Cielo. No site 

da Companhia (seção Patrocínios) estão especificados 

os focos de investimento e as diretrizes para a inscri-

ção dos projetos, que podem ser provenientes de to-

das as regiões brasileiras. O fórum de Leis de incentivo 

é a instância que avalia e seleciona os projetos a serem 

apoiados pela Companhia. A escolha é feita com 

base nos critérios: alinhamento aos focos definidos 

de investimento; custo versus impacto sociocultural; 

e interesses da Cielo. Os focos de investimento e as 

ações apoiadas em 2013 estão no capítulo Desempe-

nho Integrado. GRI so1

A Cielo tem estruturas específicas 
para dialogar com a imprensa, órgãos 
governamentais, entidades de classe e 
sociedade civil.

» PúbLiCOS dE rELACiONAmENTO

dentemente da origem e/ou do órgão regulador, 

são gerenciadas pelo departamento jurídico, em 

conjunto com as áreas envolvidas. GRI pR6

A área de relações institucionais, por sua vez, realiza 

a interlocução com associações de classe e órgãos 

governamentais. No brasil, a entidade de classe 

que reúne representantes das credenciadoras, dos 

bancos emissores e das bandeiras de cartões é a 

Associação brasileira das Empresas de Cartões de 

Crédito e Serviços (Abecs). A Cielo participa ativa-

mente da associação – atualmente, o presidente 

da Companhia ocupa uma das diretorias e participa 

do Conselho de Ética e Autorregulação. É por meio 

da Abecs que a Companhia atua para influenciar 

positivamente a formulação de políticas públicas nos 

temas inerentes à natureza do negócio. Assim, quan-

do pertinentes, análises e notas técnicas que buscam 

voltar ao sumárioCiElo rElatÓrio DE sustENtaBiliDaDE 2013 ‹  48   ›



Desempenho 
integraDo

NESTE CAPÍTULO
 » PArA gErAr vALOr
 » DESEmPENhO ECONômiCO-fiNANCEirO
 » DESEmPENhO AmbiENTAL
 » DESEmPENhO SOCiAL

voltar ao sumárioCiElo rElatÓrio DE sustENtaBiliDaDE 2013 ‹  49   ›



Para gerar valor 
Consolidar uma gestão integrada 
pode contribuir para a perenidade 
do negócio. 

A CompAnhiA reConheCe A neCessidAde de busCAr 

ConsolidAr, A CAdA diA, umA gestão integrAdA do negóCio, 

que ConeCte os objetivos eConômiCo-finAnCeiros às 

metAs soCiAis e AmbientAis. 

por isso, A Cielo ACompAnhA, Além de dAdos finAnCeiros, 

seus impACtos no meio Ambiente e suA Contribuição 

Ao desenvolvimento do pAís. mAis que Contribuir 

pArA A perenidAde do negóCio, essA visão integrAdA 

pode impulsionAr A perCepção de vAlor de todos os 

públiCos de relACionAmento, não ApenAs os diretAmente 

impACtAdos pelo negóCio, CAso de ACionistAs, 

ColAborAdores e Clientes, mAs tAmbém forneCedores, 

ConCorrentes e todA A soCiedAde. 

o resultAdo dessA gestão, que já fAz pArte dA rotinA dA 

CompAnhiA, é ApresentAdo A seguir.
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DesemPenho  
econômico-financeiro
A indústria de meios eletrônicos de 
pagamentos registrou crescimento 
acima do previsto em 2013.

O setOr

A economia mais aquecida em 2013 refletiu no 

resultado do Produto interno bruto (Pib), cal-

culado pelo instituto brasileiro de geografia e 

Estatística (ibgE), com crescimento de 2,3% em 

relação a 2012. A expansão do Pib resultou no 

aumento de 2,1% do valor adicionado a preços 

básicos e no crescimento de 3,3% nos impostos 

sobre produtos líquidos de subsídios. O resultado 

do valor adicionado nesse tipo de comparação 

impactou no desempenho positivo das três ativi-

dades que compõem o Pib: serviços (2%), nicho 

principal dos meios eletrônicos de pagamento, 

agropecuária (7%) e indústria (1,3%).

O aumento de 2% no setor de serviços repercutiu 

no desempenho da indústria de meios eletrôni-

cos de pagamentos, que registrou crescimento 

acima do previsto em 2013, basicamente em 

função do efeito da substituição do cheque e do 

dinheiro, fenômeno que continua sendo obser-

vado em todas as regiões do País, sobretudo no 

interior. Atualmente, os cartões representam, 

no brasil, 28% de tudo o que as famílias conso-

mem, e essa participação ainda tem potencial 

de crescimento.

Essa performance também é demonstrada nos 

dados da Associação brasileira das Empresas 

de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Em 

2013, o aumento do volume transacionado de 

cartões foi de 17,9%, em comparação a 2012, so-

mando r$ 837 bilhões. Desse montante, r$ 537 

bilhões  pertencem aos cartões de crédito, um 

aumento de 15,5%, e r$ 300 bilhões, aos cartões 

de débito, com alta de 22,5% em relação aos 

resultados de 2012.

» DESEmPENhO iNTEgrADO

Banco central
o Cenário regulAtório dA indústriA 

de CArtões, em 2013, gAnhou umA novA 

formAtAção, A pArtir dA quAl todos os 

pArtiCipAntes do setor pAssArAm A ser 

regidos pelo bAnCo CentrAl (bACen) 

e pelo Conselho monetário nACionAl 

(Cmn), por meio dA lei nº 12.865, 

AprovAdA em 9 de outubro de 2013.
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9,3 bilhões de transações foram registradas pelo setor em 2013, 
uma alta de 14,1% em relação a 2012. houve crescimento de 11,6% 
nos cartões de crédito (4,5 bilhões de transações) e de 16,4% nos 
cartões de débito (4,8 bilhões de transações).

DesempenhO Da CielO

A Cielo manteve a liderança em seu setor de atua-

ção em 2013 e seguiu investindo na diferenciação 

do portfólio de produtos e serviços. No cenário 

competitivo, o ano não apresentou rupturas e ainda 

contou com a entrada de novos players – ambiente 

salutar à evolução da indústria. A solidez dos fun-

damentos da Companhia reflete-se na consistência 

dos seus resultados.

A receita operacional líquida somou r$ 6,7 bilhões, 

aumento de 25% em comparação ao ano anterior. O 

lucro líquido totalizou r$ 2,674 bilhões, elevação de 

14,9% em relação a 2012, com margem de lucro líqui-

do de 39,7%, redução de 3,5 pontos percentuais.

nova política contábil

Em dezembro de 2013, foi comunicada ao mer-

cado a alteração na forma de contabilização das 

receitas de comissão decorrentes das vendas com 

cartão parceladas – os valores de receitas passam 

a ser reconhecidos na data da captura. A nova 

política contábil utilizada para reconhecimento de 

sua comissão sobre as transações parceladas traz 

mais transparência, maior aderência às práticas de 

mercado e, por consequência, maior facilidade na 

interpretação dos resultados por parte dos investi-

dores e agentes do mercado.

Volume financeiro de transações 

A Cielo capturou, em 2013, 4,902 bilhões de 

transações, crescimento de 13,9% em relação a 

2012. O volume financeiro de transações somou 

r$ 448,8 bilhões, o equivalente a 9,3% do Pib 

Nacional (considerando o valor acumulado do 

Pib no ano de 2013), com aumento de 17,1% em 

comparação ao ano anterior.

Especificamente com cartões de crédito, o volume 

financeiro de transações processadas totalizou r$ 

279,6 bilhões em 2013, alta de 14,1% em relação a 

2012. Com a modalidade débito, o volume finan-

ceiro de transações processadas somou r$ 169,1 

bilhões, aumento de 22,2% no período.
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receita líquida

A receita líquida da Companhia e de suas con-

troladas, proveniente da captura, transmissão, 

processamento e liquidação financeira das tran-

sações realizadas com cartões de crédito e dé-

bito, incluindo a subsidiária nos Estados Unidos 

– merchant e-Solutions –, aluguel de máquinas da 

Cielo e outras receitas, aumentou 25,0%, che-

gando a r$ 6.734,2 milhões. Esse aumento está 

relacionado substancialmente à consolidação das 

demonstrações financeiras da merchant e-Solu-

tions (meS), iniciada a partir do quarto trimestre 

de 2012, ao impacto da apreciação do dólar e à 

expansão dos negócios da Companhia.

Custo dos serviços prestados 

O custo dos serviços prestados somou r$ 2.549,6 

milhões, crescimento de 41,1%. Esse resultado reflete, 

principalmente, os seguintes fatores:

 › aumento de r$ 427,1 milhões pela alta dos cus-

tos das controladas, impactado principalmente 

pela consolidação da meS, que teve início no 

quarto trimestre de 2012; 

 › aumento de r$ 134,5 milhões referente ao acrés-

cimo dos fees pagos às bandeiras de cartões, 

dados o maior volume de transações em relação 

ao período anterior e a consolidação da meS; 

 › aumento de r$ 86,0 milhões, referente aos 

custos relacionados aos serviços de logística, 

processamento e, principalmente, manutenção e 

ativação de máquinas da Cielo, em função da tro-

ca de aparelhos descontinuados por novos, au-

mento dos equipamentos de tecnologia wireless, 

atualização das versões e aquisição de insumos 

de máquinas e central de relacionamento; 

 › aumento de r$ 57,5 milhões ocasionado pela 

alta nos custos de depreciações e amortizações, 

justificado, principalmente, pela amortização do 

intangível dada a consolidação da Cielo USA, 

renovação do parque instalado de máquinas 

e crescimento dos equipamentos de captura 

wireless na base total. 

Despesas operacionais 

As despesas operacionais registraram alta de 25,8%, 

totalizando r$ 1.000,6 milhão em 2013, compara-

dos aos r$ 795,7 milhões apresentados em 2012, 

aumento influenciado especialmente pela consoli-

dação da meS. Esse resultado inclui as despesas de 

pessoal; de vendas e marketing; de equivalência pa-

trimonial; e outras despesas operacionais líquidas.

resultado financeiro

Em 2013, o resultado financeiro somou r$ 854,6 

milhões, crescimento de 14,8% em relação a 2012. 

isso refletiu o desempenho dos itens que compõem 

o resultado financeiro:

 › as receitas financeiras diminuíram 11,0% em rela-

ção a 2012, fechando 2013 em r$ 20,1 milhões. 

Essa variação decorre da pequena redução no 

saldo médio de aplicações financeiras no ano;

 › as despesas financeiras cresceram 170,9% em 

2013, em comparação a 2012, somando r$ 273,4 

milhões. Esse resultado foi influenciado subs-

tancialmente pela apropriação dos juros sobre 

empréstimos e financiamentos relacionados à 

operação de emissão de bonds e a novos contra-

tos de financiamento de máquinas e Equipamen-

tos (finame), do bNDES, bem como do maior 

volume de operações de antecipações efetuadas 

com bancos emissores para fomentar a operação 

de antecipação de vendas;

 › a receita com antecipação de recebíveis líquida 

do ajuste a valor presente totalizou r$ 1.107,7 mi-

lhão em 2013, alta de 35,5% em relação a 2012. 

Essa elevação ocorreu, principalmente, pelo 

aumento no volume financeiro de operações de 

transações antecipadas em 2013 e a contínua 

expansão do produto.

InvestImento em  
máquInas da cIelo
A CompAnhiA investiu r$ 294,1 milhões nA 

Aquisição de máquinAs em 2013, montAnte 

finAnCiAdo por meio dA linhA de Crédito 

finAme, do bndes.
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eBitDa
A administração da Cielo utiliza o Ebitda como 

medida para demonstrar seu desempenho. Em 2013, 

totalizou r$ 3,575 bilhões, crescimento de 15,4% 

em relação a 2012. A margem Ebitda foi de 53,1%, 

redução de 4,4 p.p. em relação ao ano anterior.

O Ebitda corresponde ao lucro líquido, acrescido do 

imposto de renda e contribuição social, das despe-

sas de depreciação e amortização e do resultado 

financeiro. ressalta-se que, para o seu cálculo, ao 

lucro líquido da Controladora é acrescida a partici-

pação dos acionistas que não seja da Cielo S.A..

eBiTDa 2013
r$ 3.575,3 bilhões

eBiTDa 2012
r$ 3.097,9 bilhões

margem eBiTDa 

53,1%

margem eBiTDa 

57,5%

DemOnstraçãO DO ValOr 
aDiCiOnaDO (DVa)
O total do valor adicionado distribuído pela Cielo foi 

de r$ 5,4 bilhões, aumento de 18% em relação a 2012, 

sendo o maior percentual destinado ao governo e 

à sociedade (tributos), seguido pelos lucros retidos, 

acionistas, colaboradores e remuneração de capital de 

terceiros (juros e aluguéis). GrI ec1

DemonsTração Do valor aDicionaDo – resumiDo (r$ mil) GrI ec1

 2013 2012 2011

1 – receItas 7.365.665 5.949.649 4.677.296

2 – Insumos adquIrIdos de terceIros 2.684.158 1.888.148 1.479.335

3 – valor adIcIonado Bruto (1 - 2) 4.681.507 4.061.501 3.197.961

4 – retenções 391.211 315.881 237.792

5– valor adIcIonado líquIdo produzIdo pela empresa (3 - 4) 4.290.296 3.745.620 2.960.169

6 – valor adIcIonado receBIdo em transferêncIa 1.118.890 838.853 613.300

7 – valor adIcIonado total a dIstrIBuIr (5 + 6) 5.409.186 4.584.473 3.573.469

DemonsTração Do valor aDicionaDo (r$ mil) GrI ec1

 2013 2012 2011

acIonIstas (remuneração de capItal próprIo) 840.700 747.752 564.075
colaBoradores (remuneração, BenefícIos e  
encarGos para empreGados) 358.161 281.781 284.337

Governo (Impostos, taxas e contrIBuIções) 2.093.397 1.859.677 1.396.161

lucro retIdo/prejuízo do exercícIo 1.832.901 1.578.415 1.246.252

remuneração de capItal de terceIros (juros e aluGuéIs) 284.027 116.848 82.644
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DisTriBuição Do valor aDicionaDo – (%) GrI ec1

38,7

33,9

15,5

6,6
5,3

 governo e sociedade
 Lucros retidos 
 Acionistas
 Colaboradores
 remuneração de capital de terceiros

BenefíCiOs fisCais
Em 2013, a Cielo recebeu cerca de r$ 44 milhões 

em benefícios fiscais. Desse total, aproximadamente 

r$ 35,5 milhões se referem a incentivos fiscais da 

Lei do bem, da Lei rouanet e da Lei Desportiva para 

o fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Os outros r$ 8,5 milhões são referentes ao crédito 

recebido pelo finame, do bNDES, que conta com 

juros diferenciados. Caso o crédito fosse prove-

niente de uma instituição financeira de mercado, a 

estimativa é que o pagamento de juros alcançasse 

esse valor. GrI ec4

DesempenhO Das ações GrI 2.8

As ações da Cielo (ajustadas com proventos) acu-

mularam valorização de 44,1% em 2013, enquanto 

o ibovespa apresentou desvalorização de 15,5%. Em 

30 de dezembro de 2013, os papéis CiEL3 fecharam 

cotados a r$ 65,65/ação, representando um valor 

de mercado de r$ 51,6 bilhões.

O volume médio diário negociado entre janeiro e 

dezembro de 2013 totalizou 1,3 milhão de ações, 

com um volume médio diário de r$ 113,9 milhões, 

representando 0,5% do free float. Desde a abertura 

de capital, o volume médio diário negociado foi de 

2,2 milhões de ações, representando um volume 

médio diário negociado de r$ 92 milhões, ou 0,4% 

do free float.
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DiViDenDOs 
A política de dividendos e juros da Cielo assegura 

a distribuição de dividendo mínimo de 50% sobre 

os lucros auferidos, após a constituição da reserva 

legal de 5% do lucro líquido do exercício, até que 

essa reserva atinja 20% do capital social. O eventual 

saldo remanescente de lucro líquido é destinado de 

acordo com a deliberação da Assembleia geral, que 

decidiu pela distribuição de 70% do lucro líquido em 

2013. O valor, pago em março e setembro, totalizou 

r$ 1.801.520,52, o que equivale a r$ 2,29 por ação.

 ciel3 - 31/12/2013

total de ações (‘000) 786.115,47

preço de fechamento (r$/ação) 65,65

Market cap (r$’000) 51.608.480,54

Free Float (‘000) 3.349.917,65

Free Float (r$’000) 219.922.093,72

adtv(1) (r$’000) 113.928,80

adtv(1)/Free Float 0,52%

proventos(3) (r$’000) 1.801.520,52

proventos(4)/lucro líquIdo(2) 70%

proventos por ação 2,29
 
fonte: relação com investidores da Cielo.
(1) Adtv = volume médio diário negociado no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013. 
(2) Após constituição de reserva legal (até 20% do capital 
social).
(3) proventos (dividendos + juros sobre capital próprio).
(4) Considera apenas os proventos referentes ao exercício 
de 2013.

» DESEmPENhO iNTEgrADO

perForMance Das ações – Base 100 (31/12/2013)

160
150
140
130
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110
100
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60

28/12/2012 28/03/2013 28/06/2013 28/09/2013 28/12/2013

-15,5%

44,1%

 CiEL3
 ibOv

fonte: Agência estado
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DesemPenho amBienTal
mais uma vez, as ações integraram a 
carteira do Índice de Carbono Eficiente 
da bm&fbovespa.

A Cielo monitora o impacto de suas atividades em 

relação à geração de resíduos, ao consumo de energia 

e de água e à emissão de gases de efeito estufa (gEE), 

além de implementar algumas iniciativas de mitigação. 

Em 2013, os gastos em proteção ambiental alcança-

ram r$ 68.386, valor gasto em duas obras de ecoefi-

ciência realizadas na sede da Companhia, em barueri 

(SP) – a primeira para eficiência energética e a outra 

para reduzir o consumo de água. GrI en30

inVentáriO De emissões GrI en16 

Esta é a terceira vez que a Cielo realiza seu inven-

tário de gases de efeito estufa (gEE). Assim como 

nos anos anteriores (2011 e 2012), os resultados do 

terceiro inventário (ano-base 2013) foram incluídos 

no registro Público de Emissões do Programa bra-

sileiro ghg Protocol (www.registropublicodeemis-

soes.com.br) e no Carbon Disclosure Project (CDP). 

Como no ano anterior, o inventário de 2013 passou 

por auditoria externa. 

mais uma vez, as emissões do escopo 3 (emissões 

provenientes de atividades terceirizadas) foram 

as mais expressivas do inventário e também as 

que experimentaram o maior crescimento em 

comparação com 2012 e 2011 (veja a evolução a 

seguir). isso se deve à presença da Companhia em 

todo o território nacional e ao transporte logístico 

decorrente dessa ampla rede. Atualmente, há dois 

operadores logísticos terceirizados responsáveis 

por todas as etapas de logística integrada (direta e 

reversa): recepção, triagem, estocagem e envio de 

» DESEmPENhO iNTEgrADO

máquinas e outros materiais aos clientes da Cielo 

em todo o brasil. Os equipamentos seguem dos 

centros de distribuição, localizados em barueri (SP) 

e Santana de Parnaíba (SP), aos postos de atendi-

mento do operador via modais rodoviário e aéreo e, 

posteriormente, são enviados aos estabelecimen-

tos credenciados por serviços de entrega rápida. 

Especificamente em relação às novas máquinas 

da Cielo, deve-se considerar também outra etapa, 

que abrange o transporte dos equipamentos até os 

centros de distribuição. GrI en29 

Em 2013, o parque de máquinas da Cielo se expan-

diu 9%, e o número de chamados atendidos pelos 

operadores logísticos teve aumento de 11%, acarre-

tando o crescimento das emissões do escopo 3. 

voltar ao sumárioCiElo rElatÓrio DE sustENtaBiliDaDE 2013 ‹  57   ›

https://www.registropublicodeemissoes.com.br/
https://www.registropublicodeemissoes.com.br/


caTegorias
emissões DesagregaDas Por 

caTegoria (em tco
2
e)

escoPo 1 2011 2012 2013

comBustão estacIonárIa 7,82 4,25 3,20

comBustão móvel 611,14 1.559,43 1.380,43

fuGItIvas 0,50 0,49 0,30

total escopo 1 619,46 1.564,17 1.383,93

escoPo 2

aquIsIção de enerGIa elétrIca 91,91 285,49 287,4

total escopo 2 91,91 285,49 287,4

escoPo 3*

transporte e dIstrIBuIção (upstreaM) 6.281,73 8.474,89 9.201,82

resíduos Gerados nas operações** 0 0 0

vIaGens a neGócIos 711,57 1.388,92 1.663,53

deslocamento de funcIonárIos (casa-traBalho)*** 2.190,09 1.752,67 2.033,78

total escopo 3 9.183,39 11.616,48 12.899,13

aBranGêncIa do InventárIo de Gee**** cIelo e servInet

cIelo, servInet, 
BraspaG, 

multIdIsplay, 
orIzon e paGGo

cIelo, servInet, 
BraspaG e 

multIdIsplay

* nos anos 2011 e 2012, os fretados utilizados pelos colaboradores eram considerados na categoria transporte e 
distribuição (upstream). no ano de 2013, o item foi incluído na categoria deslocamento de funcionários (casa-trabalho).
** seguindo as premissas do programa brasileiro ghg protocol, o metano recuperado (queima em flare) é transformado 
em Co

2
 de biomassa.

*** Aprimoramento de cálculo ao longo dos anos.
**** para o inventário de gee de 2013, foram consideradas somente a sede, servinet, braspag e multidisplay em 
decorrência da aplicação de novas normas contábeis.

» DESEmPENhO iNTEgrADO

registrO púBliCO GrI en16, en17 e en29 gestãO De resíDuOs

O principal trabalho desenvolvido pela Companhia 

se refere ao descarte das máquinas obsoletas. Em 

2013, foram encaminhadas 171.804 máquinas des-

continuadas para coprocessamento, processo que 

obedece às exigências do Certificado de movimen-

tação de resíduos de interesse Ambiental (Cadri), 

emitido pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (Cetesb), com validade até julho de 

2018. Seguindo as normas de segurança da Cielo, 

a empresa parceira realiza a descaracterização do 

material no próprio dia de recebimento.

houve, ainda, o descarte de cabos e fontes, en-

viados a outro parceiro, que recicla os metais que 

podem ser reutilizados na fabricação de novos 

equipamentos eletrônicos.

No ano, a Cielo também devolveu baterias de 

terminais general Packet radio Services (gPrS, 

ou Serviços gerais de Pacote por rádio) ao fabri-

cante, segundo prevê a Política Nacional de resí-

duos Sólidos.

Na sede da Companhia, o resíduo reciclável é 

encaminhado à cooperativa dos profissionais de 

reciclagem de lixo de barueri e região. Uma em-

presa especializada realiza a descontaminação das 

lâmpadas por meio de um sistema a vácuo, que 

separa o mercúrio, com alto risco de contamina-

ção, de outros componentes (cobre, pó fosfórico, 

vidro e alumínio) que ainda podem ser reutilizados. 
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» DESEmPENhO iNTEgrADO

Acontece também a coleta dos resíduos orgânicos 

e sua disposição final em aterros sanitários, com 

controle de emissões. 

efiCiênCia energétiCa 

Ao longo de 2013, algumas medidas de eficiência 

energética realizadas na matriz, em barueri, signifi-

caram uma economia de 1.221,26 gJ para a Compa-

nhia. Além da instalação de lâmpadas LED na fachada 

da sede, foram instalados sensores de presença nos 

halls dos elevadores, nas escadas de emergência 

e na garagem do subsolo, entre outros locais. foi 

estabelecido que, a partir das 19h, caso não haja 

mais colaboradores no pavimento, a iluminação e o 

ar-condicionado sejam imediatamente desligados. 

O desligamento dos circuitos, a partir do horário 

sinalizado, ocorre de forma setorizada, de acordo 

com a ocupação do andar. Essas ações contribuíram 

para a economia de energia indireta. GrI en5

O consumo de energia direta registrou queda de 

6,13% (24.872,39 gJ em 2013 ante 26.496,39 gJ em 

2012). Embora tenha havido redução no consumo 

de gasolina, referente aos deslocamentos das frotas 

própria e alugada e dos colaboradores em visita a 

clientes e parceiros de negócio (sistema de reem-

bolso), verificou-se aumento no consumo de óleo 

diesel, que alimenta os geradores localizados na sede, 

acionados em casos de interrupção de energia. O 

total de energia indireta utilizado em 2013 chegou a 

8.915,61 gJ, redução de 20,55% em comparação com 

2012, quando totalizou 11.222 gJ. GrI en3; en4

energia DireTa 2013 2012 2011 variação 2013/2012 (%)

óleo dIesel1 45,09 24,85 94,8 81,43%

GasolIna 24.827,30 26.471,54 11.246,57 -6,21%

total de enerGIa não renovável 24.872,39 26.496,39 11.341,37 -6,13%

energia inDireTa

total de enerGIa não renovável2 8.915,61 11.222,00 10.856,13 -20,55%

1   emissões relativas aos geradores da Cielo (escopo 1) não puderam ser verificadas, e os impactos associados foram 
estimados como não significativos (<0,25% das emissões totais do escopo 1).
2   toda a energia comprada pela Cielo é proveniente de concessionárias, e no brasil não há uma legislação que 
determine o fornecimento da fonte de energia utilizada pelas distribuidoras; assim, optamos por contabilizar a energia 
indireta utilizada como não renovável.

COnsumO De energia Direta e inDireta (gJ)   GrI en3; en4

consumo de áGua GrI en8

o monitorAmento do Consumo de águA (100% proveniente 

de ConCessionáriAs) nA sede dA Cielo é reAlizAdo 

mensAlmente. em 2013, o Aumento do número de 

ColAborAdores e visitAntes nA sede, loCAlizAdA em bArueri, 

Contribuiu pArA o CresCimento de 10,96% no Consumo totAl, 

que Chegou A 17.126 m³. em 2012, o Consumo Correspondeu A 

15.434 m³ e, em 2011, foi de 15.600 m³.  

no Ano, A CompAnhiA ConCluiu A instAlAção de umA 

CisternA Com três reservAtórios pArA CAptAção de águA 

dA ChuvA.
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DesemPenho social
Em 2013, os aportes em projetos 
sociais somaram r$ 2,4 milhões, 
valor 70% superior ao do ano anterior.

A Cielo dá prioridade aos investimentos em 

projetos sociais alinhados a políticas públicas 

que contribuam com a melhoria da educação de 

crianças e adolescentes; projetos de capacitação 

de jovens para o trabalho, contribuindo para a 

geração de renda e a inserção socioeconômica; 

projetos de promoção da saúde de crianças e 

adolescentes carentes, especialmente com foco 

na cura do câncer infantil e da cardiopatia grave; 

projetos de acessibilidade a produtos culturais 

para deficientes auditivos e visuais (cegos e 

portadores de baixa visão), contribuindo com sua 

inclusão sociocultural; projetos de estímulo à 

cultura – particularmente musicais –, preferen-

cialmente aqueles em capitais ou centros fora 

do eixo rio-São Paulo; projetos de patrocínio a 

esportes para crianças e adolescentes carentes; 

e, ainda, esportes de alto rendimento.

Em 2013, os aportes em projetos sociais somaram 

r$ 2,4 milhões, valor 70% superior ao total investi-

do no ano anterior (cerca de r$ 1,4 milhão). Desse 

total, r$ 210,7 mil são investimentos diretos, ou 

seja, não foram realizados vias leis de incentivo. 

A Companhia foi considerada a oitava maior apoia-

dora de projetos culturais via Lei rouanet – em 

2012, ocupou a 11ª posição. Além da Lei rouanet, 

outras leis de incentivo fiscal utilizadas pela Cielo 

são a Lei de incentivo ao Esporte e os fundos da 

infância e Adolescência (fiA). GrI so1; ec1; ec4
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PrinciPais iniciaTivas 2013 GrI so1

ProjeTo invesTimenTo ToTal (r$) oBjeTivos imPacTos TiPo De Doação

hospItal Graacc – Grupo 
de apoIo ao adolescente e 
à crIança com câncer 

443.108,00 Compra de equipamentos para a ampliação do hospital
aumento da capacidade de atendimento 
do hospital

Financeira –  Lei de 
incentivo (Fia)

hospItal pequeno príncIpe 
– hospItal Geral pedIátrIco

370.000,00
Compra de equipamentos para ampliação de 
atendimentos

melhoria do atendimento de crianças
Financeira – Lei de 
incentivo (Fia)

assocIação pInacoteca  
arte e cultura

350.000,00
investimento no programa educativo para  
públicos especiais (acessibilidade física e sensorial aos 
espaços expositivos da pinacoteca) 

atendimentos especializados a grupos e 
pessoas com deficiência, introduzindo-
os no universo da cultura 

Financeira – Lei de 
incentivo (rouanet)

InstItuto janeth arcaIn 325.000,00
ensino de basquetebol para crianças e jovens de baixa 
renda no estado de são paulo

socialização de crianças e jovens por 
meio do esporte

Financeira – Lei de 
incentivo (esporte)

fundação dorIna nowIll 
para ceGos – leItura em 
todos os sentIdos 

161.782,00

acesso ao mundo da leitura para pessoas cegas e com 
baixa visão, por meio da produção e distribuição de 150 
mil livros nos formatos braille, falado (áudio mp3), digital 
acessível e fonte ampliada 

Disponibilização em escolas e bibliotecas 
públicas de todo o país 

Financeira – Lei de 
incentivo (rouanet)

escola estadual dona marIa 
alIce crIssIuma mesquIta 

155.783,70
investimento, por meio da ong parceiros da educação, 
na capacitação de professores e em 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

InstItuto tecnolóGIco  
e vocacIonal avançado – 
Iteva

150.000,00
Capacitação de jovens de baixa renda (comunicação 
digital e variantes)

inclusão e capacitação de jovens 
Financeira – Lei de 
incentivo (Fia)

projeto Bola dentro 130.000,00
ensino de tênis a jovens de baixa renda da região oeste da 
capital paulista

socialização e desenvolvimento  
esportivo de jovens

Financeira – Lei de 
incentivo (esporte)

fundação dorIna nowIll 
para ceGos – BraIllInho 
taGarela

119.755,82

produção e distribuição de 1.000 exemplares  
da coleção Braillinho tagarela, composta por  
dez títulos de literatura infantil em formato tinta-braille, 
acompanhados por uma caneta com audiodescrição das 
ilustrações dos livros

Disponibilização em bibliotecas e  
escolas públicas

Financeira – Lei de 
incentivo (rouanet)

santa casa de mIserIcórdIa  
da BahIa

100.000,00
Compra de equipamentos para ampliação do  
número de cirurgias pediátricas

aumento da capacidade e melhoria do 
atendimento

Financeira – Lei de 
incentivo (Fia)

InstItuto ayrton senna 55.000,00 melhoria da educação no ensino fundamental melhoria nos indicadores escolares Financeira

InstItuto anelo 30.000,00 ensino de música para jovens de baixa renda
inclusão e socialização de jovens da 
periferia de Campinas

Financeira – Lei de 
incentivo (Fia)
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soBre o relaTório
Este é o segundo relatório da Cielo 
feito segundo as diretrizes da gri.

A Cielo apresenta o seu segundo relatório de Sus-

tentabilidade, elaborado de acordo com as diretrizes 

da global reporting initiative (gri), versão g3.1, que 

atende aos requisitos para o nível b+ de aplicação. 

Este documento traz 36 indicadores, que comunicam 

os resultados das operações relacionadas aos aspec-

tos social, ambiental e econômico. Neste relatório, 

não serão divulgadas as informações referentes aos 

indicadores EC8, EC9, EN18 e EN22, pois estes foram 

excluídos por não atenderem ao princípio da comple-

tude. GrI 3.3; 3.11

Também foram considerados os padrões e melho-

res 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 tornou signatária em 2011 e ao qual 

reafirmou sua adesão em 2012 e 2013.

Este relato abrange as operações da Cielo S.A. (matriz 

em barueri) e da Servinet Serviços Ltda. (filiais), no 

período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013. 

reformulações de informações fornecidas em 

relatórios anteriores ou mudanças significativas de 

escopo, limite ou métodos de medição aplicados 

estão discriminadas nos próprios indicadores. Esta 

publicação foi auditada pela Deloitte brasil Audi-

tores independentes Ltda., bem como os dados 

referentes ao inventário de gases de efeito estufa 

(gEE), exceto os dados financeiros, cuja auditoria 

responsável foi a KPmg Auditores independentes. 

GrI 2.3; 3.1; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.13

A Companhia não realizou um processo formal 

de materialidade1 e identificou os indicadores e 

os temas que seriam reportados por meio da sua 

gerência de Sustentabilidade, bem como um estudo 

de benchmark, assim como ocorreu no ano ante-

rior. Nesse processo, os principais temas escolhidos 

foram gestão de Pessoas, governança, impactos 

Ambientais (particularmente a emissão de gases 

de efeito estufa) e riscos, abordados nos capítulos 

governança corporativa, Estratégia do negócio, Pú-

blicos de relacionamento e no subcapítulo Desem-

penho ambiental. Este relatório é disponibilizado 

publicamente para os stakeholders da Cielo: asso-

ciações e entidades de classe, clientes, colaborado-

res, concorrentes, fornecedores, governo e órgãos 

reguladores, imprensa, investidores e acionistas, 

parceiros comerciais, sociedade e usuários de meios 

eletrônicos de pagamento. GrI 3.5; 3.8; 4.17

Em 2014, a Cielo iniciou seu processo de materia-

lidade1, cuja matriz deverá nortear o próximo ciclo 

de relato da Companhia. GrI 4.17

Sugestões e dúvidas sobre o relatório de Susten-

tabilidade 2013 devem ser encaminhadas para o 

e-mail sustentabilidade@cielo.com.br. GrI 3.4

» O rELATóriO

1 materialidade é nome técnico dado ao processo de levantamen-

to dos temas mais relevantes para uma empresa, nos pilares eco-

nômico, social e ambiental, conforme os impactos nos públicos 

com que a empresa se relaciona.

voltar ao sumárioCiElo rElatÓrio DE sustENtaBiliDaDE 2013 ‹  62   ›



ÍnDice gri
Este relatório atende aos requisitos 
para o nível b+ de aplicação gri, de 
acordo com os parâmetros ressaltados 
na tabela a seguir.

c c+ B B+ a a+

c
o

n
T

e
ú

D
o

 D
o

 r
e

la
T

ó
r

io

perfIl da G3
responder aos itens:
1.1; 
2.1-2.10; 
3.1-3.8; 3.10-3.12; 
4.1-4.4; 4.14-4.15

c
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m
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x
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a

todos os indicadores 
de perfil e 
governança: 1.1-4.17

c
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todos os indicadores 
de perfil e 
governança: 1.1-4.17

c
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ã
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 e
x

T
e

r
n

a

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.
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1. Estratégia E análisE

indicador dEscrição rEportado página/rEsposta

1.1 Mensagem do presidente Completo 3, 4, 5 e 6

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades Completo 3, 4, 5 e 6

2. pErfil organizacional

indicador dEscrição rEportado página/rEsposta

2.1 Nome da organização Completo 10

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços Completo 10, 11 e 13

2.3 Estrutura operacional da organização Completo 11, 12 e 62

2.4 Localização da sede da organização Completo 10

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

Completo 10

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade Completo 10

2.7 Mercados atendidos Completo 10

2.8 Porte da organização Completo 11 e 55

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório Completo
Não houve nenhuma operação de constituição, aquisição ou 
alienação de participação societária em 2013.

2.10 Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório Completo 8

Informações de PerfIl

» O relatóriO

GrI 3.12

ÍndicE gri
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3. Parâmetros Para o relatório

indicador descrição rePortado Página/resPosta

3.1 Período coberto pelo relatório para as informações apresentadas Completo 62

3.2 Data do relatório anterior mais recente Completo 2012

3.3 Ciclo de emissão de relatórios Completo 62 / Anual

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

Completo 62

3.5 Processo para definição do conteúdo do relatório Parcial

62 / Em 2013, não houve processo de engajamento de stakeholders 
e também nenhum processo formal de identificação de temas 
materiais; no entanto, em 2013, a Cielo iniciou seu processo de 
materialidade, cujo resultado irá nortear o próximo ciclo de relato 
da Companhia.

3.6 Limite do relatório Completo 62

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

Completo 62

3.8 Base para a elaboração do relatório Completo 62

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos Completo 62

3.10 Reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores Completo 62

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

Completo 62

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório Completo 64 a 72

3.13
Política e prática atual relativa à busca de verificação externa 
para o relatório

Completo 62 e 73

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 17 a 20

4.2 Presidência do mais alto órgão de governança Completo 19

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

Completo 19

4.4
Mecanismos para que acionistas e empregados façam 
recomendações 

Completo 18
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4.5
Relação entre a remuneração e o desempenho da organização 
(incluindo social e ambiental)

Completo

Em 2013, 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 23 e 31

4.7 Qualificações dos membros do mais alto órgão de governança Completo 19

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

Completo 2 e 22

4.9
Responsabilidades pela implementação das políticas econômicas, 
ambientais e sociais

Completo 19 e 20

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

Completo

Desde 2013, os membros do Conselho de Administração da 
Companhia estão sujeitos a um processo de autoavaliação de 
desempenho colegiada e individual. A análise não considera os 
aspectos econômicos, ambientais e sociais, uma vez que está 
focada no desempenho dos indivíduos.

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

Completo
As atividades da Cielo não possuem impacto significativo no meio 
ambiente e, portanto, a gestão de riscos cobre aspectos que não 
estão diretamente alinhados com o princípio da precaução.

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente Completo 27

4.13
Participação em associações e/ou organismos nacionais/
internacionais 

Completo 48

4.14 Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização Completo 31

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

Completo 31

4.16 Abordagens para o engajamento dos stakeholders Parcial

31 / A Cielo possui diversos canais de relacionamento com as suas 
partes interessadas, que estão sempre disponíveis para recebimento 
de contatos. No entanto, ainda não existe um processo estruturado, 
formal e periódico de diálogo com esses stakeholders. Em 2013, a 
Cielo iniciou seu processo de materialidade, que contou com etapas 
de consultas aos stakeholders; no entanto, os resultados desse 
processo somente serão utilizados para nortear o conteúdo do 
relatório do próximo ciclo.

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

Não reportado

62 / Em 2013, não houve processo de engajamento de stakeholders 
e também nenhum processo formal de identificação de temas 
materiais; no entanto, em 2013, a Cielo iniciou seu processo de 
materialidade, cujo resultado irá nortear o próximo ciclo de relato 
da Companhia.
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IndIcadores de desemPenho

indicador dEscrição rEportado página/rEsposta
pacto 
global

indicadorEs dE dEsEmpEnHo – EconÔmico

dEsEmpEnHo EconÔmico

Forma de gestão Completo 17, 19, 20, 25, 54, 55 e 60

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 54, 55 e 60

ec4 Ajuda financeira significativa recebida do governo Completo 21, 55 e 60

prEsEnça no mErcado

Forma de gestão Completo 19, 20, 25 e 42

ec5
Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por gênero, comparado 
ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes

Completo 42 1

indicadorEs dE dEsEmpEnHo – ambiEntal

EnErgia

Forma de gestão Completo 19, 20, 27, 57, 58 e 59

en3 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária Completo 59 8

en4 Consumo de energia indireta discriminado por fonte primária Parcial

59 / Toda a energia comprada pela 
Cielo é proveniente de concessionárias, 
e no Brasil não há uma legislação que 
determine o fornecimento da fonte de 
energia utilizada pelas distribuidoras. 
Assim, optamos por contabilizar a energia 
utilizada como não renovável.

8 e 9

en5 Energia economizada em virtude de melhorias em conservação e eficiência Completo 59 8 e 9

água

Forma de gestão Completo 19, 20, 27, 57, 58 e 59

en8 Total de água retirada, por fonte Completo 59 8 e 9
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indicador dEscrição rEportado página/rEsposta
pacto 
global

EmissõEs, EfluEntEs E rEsÍduos

Forma de gestão Completo 19, 20, 27, 57, 58 e 59

en16 Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso Completo 57 e 58 8

en17 Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa Completo 58 8

conformidadE

Forma de gestão Completo 19, 20, 27, 57, 58 e 59

en28
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos ambientais

Completo
Em 2013, não foram registradas 
multas ou sanções ambientais.

8

transportE

Forma de gestão Completo 19, 20, 27, 57, 58 e 59

en29
Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros bens  e 
materiais utilizados nas operações da organização, bem como do transporte de 
trabalhadores

Completo 57 e 58 8

gEral

Forma de gestão Completo 19, 20, 27, 57, 58 e 59

en30 Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo Completo 57 7, 8 e 9

indicadorEs dE dEsEmpEnHo social – práticas trabalHistas E trabalHo dEcEntE 

EmprEgo

Forma de gestão Completo 32, 36, 40 e 43

la1
Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região, 
discriminado por gênero

Completo 33 e 34

la2
Número total e taxa de novas contratações de funcionários e de rotatividade de 
empregos, por faixa etária, gênero e região

Completo 37 a 40 6

la3
Comparação entre benefícios a empregados de tempo integral e temporários, por 
unidades operacionais significativas

Completo 43
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indicador dEscrição rEportado página/rEsposta
pacto 
global

rElaçõEs EntrE o trabalHo E a govErnança

Forma de gestão Completo

22, 32, 36, 40, 43 e 44 / A Cielo segue a 
legislação trabalhista e a representatividade 
sindical correspondente à sua atividade 
principal. A companhia conta com uma 
equipe interna que faz o acompanhamento 
dos acordos e convenções por região e 
ainda propõe para os sindicatos acordos que 
sempre buscam beneficiar os colaboradores.

la4 Percentual de empregados abrangidos por acordo de negociação coletiva Completo
100% dos colaboradores são abrangidos 
por acordos de negociação coletiva.

1, 2 e 3

saúdE E sEgurança no trabalHo

Forma de gestão Completo 32, 36, 40 e 43

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 43 1, 2 e 3

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 43 e 44 1

trEinamEnto E Educação

Forma de gestão Parcial
32, 36, 40, 43 e 44 / Na Cielo não há 
programas de apoio à transição para 
empregados que estão se aposentando.

la11
Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a 
continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira

Completo 37 e 40

la12
Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho 
e de desenvolvimento de carreira, discriminados por gênero

Completo 36 e 40

divErsidadE E igualdadE dE oportunidadEs

Forma de gestão Completo 19, 20, 32, 36, 40 e 43

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 19, 34, 35 e 36 1 e 3
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indicador dEscrição rEportado página/rEsposta
pacto 
global

rEmunEração igual EntrE HomEm E mulHEr

Forma de gestão Completo 32, 36, 40, 42 e 43

la14
Proporção de salário-base e remuneração entre homens e mulheres, discriminados 
por categoria funcional e por operações em locais significativos

Completo 42 1, 2 e 3

indicadorEs dE dEsEmpEnHo social – dirEitos Humanos

não discriminação

Forma de gestão Completo 19, 20, 22 e 45

hr4 Número total de casos de discriminação e as medidas corretivas tomadas Completo 22, 23 e 45 1, 2 e 3

indicadorEs dE dEsEmpEnHo social – sociEdadE

comunidadEs locais

Forma de gestão Completo 27, 48, 60 e 61

so1
Percentual de operações com programas implementados nas comunidades locais 
de avaliação de impacto, desenvolvimento e engajamento

Completo 48, 60 e 61

corrupção

Forma de gestão Completo 22, 27 e 29

so2
Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de 
riscos relacionados à corrupção

Completo

22 e 29 / Todos os colaboradores estão 
comprometidos por meio de adesão ao 
Código de Ética, que contempla o tema, o 
que implica todas as unidades submetidas.

10

so3 Percentual de empregados treinados em políticas e procedimentos anticorrupção Parcial 22 e 29 10

so4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção Completo Nenhum caso foi identificado em 2013. 10

polÍticas públicas

Forma de gestão Completo 22, 27 e 48

so5
Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies

Completo 48 10

so6
Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos políticos, políticos 
ou instituições relacionadas, discriminadas por país

Completo 22 10
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indicador dEscrição rEportado página/rEsposta
pacto 
global

concorrência dEslEal

Forma de gestão Completo

22 e 27 / A Cielo é contra e não 
compactua com quaisquer formas de 
corrupção e de formação de cartel. 
Tal conduta é explicitada em seu 
código de ética, disseminado a 100% 
dos colaboradores, que também são 
orientados em relação aos princípios 
básicos da legislação de defesa da 
concorrência na execução de suas 
atividades. A gestão de eventuais 
autuações, notificações e ações judiciais, 
independentemente da origem e/
ou do órgão regulador, é tratada pelo 
Departamento Jurídico, em conjunto 
com as áreas envolvidas/impactadas e 
escritórios de advocacia especializados.

so7
Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e 
monopólio e seus resultados

Completo

Existe apenas uma ação judicial, proposta 
em outubro/2009, em que se discute a 
adoção de práticas anticoncorrenciais no 
mercado de credenciamento pela Cielo e 
Redecard (atual Rede). A ação civil pública 
foi proposta pelo Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do Município 
do Rio de Janeiro (Sindrio), em face dessas 
empresas. Até o momento, não há sentença 
para o processo, sendo certo que a proposta 
de conciliação restou infrutífera. A liminar 
pleiteada no início da ação foi indeferida, 
e as duas empresas contestaram o pedido. 
Em síntese, alegam a falta de interesse 
de agir do Sindrio, especialmente após as 
mudanças do mercado de credenciamento, 
por conta do fim do credenciamento único, 
fato ocorrido em 1º de julho de 2010.
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indicador dEscrição rEportado página/rEsposta
pacto 
global

conformidadE

Forma de gestão Completo 19, 20, 27 e 29

so8
Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não 
monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos

Completo

22 / Não existem registros de multas ou 
sanções significativas aplicadas à Cielo 
provenientes de não conformidade com 
leis e regulamentos, como também não 
há casos movidos por mecanismos de 
arbitragem.

indicadorEs dE dEsEmpEnHo social – rEsponsabilidadE sobrE o produto

rotulagEm dE produtos E sErviços

Forma de gestão Completo 26 e 46

Pr5 Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas Completo 46

comunicaçõEs dE markEting

Forma de gestão Completo 48

Pr6
Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio

Completo 48

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 2013, a Companhia não foi alvo de 
nenhum questionamento sobre possível 
descumprimento dos preceitos do Conar.

privacidadE do cliEntE

Forma de gestão Completo 28 e 29

Pr8
Número total de reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e 
perda de dados de clientes

Completo 28 e 29

compliancE

Forma de gestão Completo 22, 28, 46 e 48

Pr9 Valor monetário de multas (significativas) por não conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

Completo

Em 2013, não houve multa relativa a não 
conformidade com leis e regulamentos 
quanto ao fornecimento e ao uso de 
produtos e serviços.
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CielO s.a.

CNPJ: 01.027.058/0001-91

Código Cvm: 02173-3

Niri: 35.300.144.112

seDe

Alameda grajaú, 219, Alphaville

CEP 06454-050 – barueri-SP – brasil

relações COm inVestiDOres

E-mail: ri@cielo.com.br

www.cielo.com.br/ri

equipe

roberta Noronha

Andre Cazotto

bruno Oliveira

Carolina martins

BanCO CustODiante

banco bradesco S.A.

Tel.: (11) 3684-9495

E-mail: 4010.acecustodia@bradesco.com.br

informações  
corPoraTivas

prOgrama De aDr CielO

Deutsche bank Trust Company Americas

C/o American Stock Transfer & Trust Company

Peck Slip Station

P.O. box 2050 – New York-NY 10272-2050 – EUA

E-mail: Db@amstock.com

Serviço de Assistência ao Acionista (grátis)

Tel.: (866) 249-2593

Serviço de Assistência ao Acionista (internacional)

Tel.: (718) 921-8137

Ticker: CiOXY

Código Cusip: 171778103

Código iSiN: US171778103

auDitOres inDepenDentes

KPmg Auditores independentes (dados financeiros)

Deloitte brasil Auditores independentes Ltda. (dados 

do relatório de sustentabilidade)

exPeDienTe

COOrDenaçãO geral

gerência de Sustentabilidade e  

responsabilidade Corporativa

COnsultOria gri, COOrDenaçãO  

eDitOrial e Design 

report Sustentabilidade

equipe: Ana Souza (gestão de projetos e 

relacionamento), Tatiana Lopes (consultoria 

gri), Adriana braz e Talita fusco (texto e edição), 

guilherme falcão (projeto gráfico) e flávia 

Ocaranza (diagramação).

revisão

Assertiva Produções Editoriais

fotos

banco de imagens Cielo

Data

Outubro de 2014

família tipográfica

museo, Jos buivenga, 2008.
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