


Guerra infinita

Por muito tempo, a Cielo 
navegou em mares tranquilos no 
setor de meios de pagamentos. 

Acostumada a atuar em um mer-
cado oligopolizado e com fortes 
barreiras de entrada, seus lucros 
eram invejáveis e em constante 
crescimento.

Porém, por volta de 2018, as 
coisas começaram a desandar 
para a Companhia. À medida 
que adquirentes menores começavam a ganhar market share e fintechs surgiam 
oferecendo a comodidade do digital e melhores preços para os clientes, seus lucros 
entraram em declínio.

A realidade da Cielo mudou. Agora, enfrenta um mercado em constante transforma-
ção, pressionado pelas novas tecnologias nos meios de pagamento, que tornam o 
ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo.

Diante do atual cenário e das incertezas acerca do futuro do setor, ainda vale 
a pena comprar as Ações da Cielo?
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O mercado de meios de pagamento começou com duas grandes empresas, funda-
das por grandes bancos para representar as duas principais bandeiras internacio-
nais de cartão de crédito no país — Visa e Mastercard.

De um lado, tínhamos os bancos Bradesco, Banco do Brasil e o antigo ABN (com-
prado pelo Santander), que fundaram a Visanet Brasil — que, posteriormente, seria 
rebatizada como Cielo —, atendendo à bandeira Visa. Do outro, a Redecard dos 
bancos Itaú, Unibanco (ainda antes da fusão destes) e Citibank, que representava a 
Mastercard. Juntas, essas duas Companhias dominavam mais de 90% do mercado 
de meios de pagamento no país. 

As primeiras mudanças no setor começaram quando o movimento multibandeira 
foi implementado, por volta de 2010. A partir dali, ambas adquirentes poderiam 
aceitar as bandeiras Visa e Mastercard e também as nacionais: Elo e Hipercard. 
Mesmo assim, o mercado ainda estava nas mãos da Cielo e Rede. 

Em 2013, o marco legal dos arranjos e instituições de pagamento trouxe, de fato, 
maior oportunidade para que concorrentes atuassem no segmento. 



Fonte: Banco Central do Brasil
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O Banco Central passou a estimular ativamente a competição em prol de um am-
biente mais eficiente e de baixo custo ao consumidor final. Foram realizadas diver-

sas alterações regulatórias 
para que os objetivos da 
autarquia fossem alcança-
dos.

A entrada de novos com-
petidores e um ambiente 
com maior avanço tecno-
lógico trouxe as fintechs 
para o mercado bancário. 
Além disso, o crescimento 
de startups no país, se deu 
principalmente no mercado 
de meios de pagamento.Fonte: Fintech Mining Report.

A guerra das maquininhas, movimento conhecido pela competição acirrada em pre-
ços no mercado das adquirentes, impulsionada pela chegada das fintechs, começou 
a commoditizar os serviços oferecidos pelas empresas tradicionais.



Com menores custos operacionais, os novos entrantes passaram a oferecer meno-
res taxas, além de prazos mais curtos na antecipação de recebíveis pelos comer-
ciantes, sem contar com todo o ecossistema digital que o cliente passou a ter na 
palma das mãos com a digitalização dos serviços.

Desta forma, empresas como Stone, Pagseguro, MercadoPago, entre outras come-
çaram a conquistar gradativamente maior participação de mercado.
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Os efeitos colaterais não 
poderiam ser outros para 
a Cielo: seus resultados 
passaram a apresentar 
severas quedas de mar-
gens; o lucro que em 
2017 era cerca de R$ 4 
bilhões, caiu para R$ 1,5 
bilhão em 2019 à medida 
que a Companhia passou 
a participar mais ativa-
mente da guerra de pre-
ços. Fonte: Bloomberg. Elaboração: Nord Research.



Da artilharia ao centro médico
O negócio da Cielo nunca mais será o mesmo — disso não temos dúvidas. A 
guerra das maquininhas colocou em xeque a principal fonte de faturamento da com-
panhia: as MDRs (Merchant Discount Rate — taxas cobradas do comerciante).

No negócio de adquirência — agora chamado de credenciamento — ganha-se di-
nheiro nas movimentações de débito e crédito junto aos comerciantes, pois cobra-se 
uma taxa para que a credenciadora intermedie as transações entre compradores, 
comerciantes, bancos e bandeiras dos cartões. Assim, quanto maior for o volume 
financeiro transacionado em suas maquininhas ou sistemas de pagamento (seja via 
QR code, aplicativo ou, ainda, de e-commerces que usem o sistema de pagamentos 
da credenciadora), maior é o seu faturamento.
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Exemplo de uma transação de compra no cartão de crédito. — Fonte: Cielo.

O que ocorreu com a Cielo foi que, mesmo com a pressão da concorrência, a 
Companhia não perdeu volume financeiro transacionado com seus clientes. 
Porém, a queda dos resultados reflete a competição nas taxas que fizeram com que 
seu yield de receita fosse caindo gradativamente ao longo dos últimos anos.
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Companhia não perdeu volume financeiro transacionado com seus clientes. 
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Fonte: Cielo. Elaboração Nord Research.

Fonte: Cielo. 
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Diante do novo cenário, a Cateno — joint venture da Cielo com o Banco do Brasil que 
presta serviços de gestão de cartões de débito e crédito para o banco — passou a 
ter maior relevância na lucratividade da Companhia, mostrando que o modelo de 
negócio atual precisa de novos meios de se rentabilizar.

Desde o 2T18 a companhia vem sofrendo quedas no yield de receita por conta da 
queda de preços. Só no 1T20 houve uma melhora no indicador, que refletiu em 
melhores condições de custos com o novo contrato de incentivos (taxa de rebate 
paga pela Cielo aos bancos controladores sobre o faturamento com clientes da base 
bancária), adequando-se ao novo cenário de mercado. Ainda é cedo para sabermos 
se essa tendência continuará.



Fonte: Cielo. Elaboração: Nord Research.

O tempos mudaram para a Cielo. Hoje, com menor faturamento e maiores gastos 
com pessoal e marketing para continuar defendendo seu market share, a Companhia 
precisa constantemente se reinventar e abrir mão da sua rentabilidade do passado 
para continuar na linha de frente desta guerra.
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De volta ao campo de batalha
Ao contrário do que muitos pensam, a Companhia não está parada observando 
tudo de maneira inerte. Desde 2018, sob a liderança de Paulo Cafarelli como CEO, 
temos observado diversas frentes de atuação para combater a concorrência.

Parcerias e novos serviços vêm sendo adicionados ao ecossistema da Cielo. O pro-
blema é que existem limitações para uma total liberdade e agressividade da Cielo 
para oferecer mais serviços, como os bancários, por exemplo. Isso porque a Compa-
nhia é controlada por dois grandes bancos, o Banco do Brasil e o Bradesco.

Quais as implicações de uma empresa de adquirência pertencente ao um ban-
co? Limitação na oferta de serviços para a rentabilização do negócio é a principal 
delas. Haja vista que as adquirentes se tornaram um meio de captação de clientes 
para o ecossistema dos bancos. Para eles, vale a pena oferecer serviços a preços 
extremamente competitivos em troca de ampliar sua abertura de contas e ofertar 
seus serviços bancários.

Na Cielo acontece um pouco diferente. A Companhia ainda é aberta e precisa gerar 



valor para os seus acionistas. Por isso, ainda não foi agressiva como a Rede, que se 
assumiu meio e não fim para captação de clientes do Itaú. Assim como não conse-
guiu a liberdade adequada para atuar como uma plataforma financeira completa, 
dado que seus acionistas controladores colaboram e também usufruem da base de 
clientes.

Com uma estrutura ainda indefinida, a administração da Companhia vem fazendo o 
que pode. Iniciativas como o reforço ao time de vendas para brigar pelo market share 
e, no front digital, com a Cielo Pay oferecendo serviços de carteira digital, emissão de 
cartão de crédito, conta de pagamento e ferramentas de suporte ao varejista, 
trouxeram uma cara mais tech para a Companhia.

Recentemente a Companhia conseguiu autorização do Banco Central para atuar 
como emissora de moeda eletrônica, o que traz a liberdade da Cielo em atuar nos 
mesmos serviços que a Cateno, além de poder realizar transações como transferên-
cias no Cielo Pay, sem precisar da sua subsidiária, que é mais direcionada ao Banco 
do Brasil.

Parcerias vêm sendo feitas, como a aceitação dos pagamentos por QR Code da Ame 
— aplicativo de pagamentos da rede B2W — nas maquininhas da Cielo, além da 
mais recente, com o Facebook, para viabilizar a função de pagamentos no aplicativo 
Whatsapp.

A Companhia conseguiu manter o crescimento no volume financeiro transacionado 
trimestre a trimestre e sua base ativa de clientes também cresceu — o destaque foi 
para os clientes de Varejo e Empreendedores, segmento no qual as concorrentes 
mais atacam a Cielo.
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Fonte: Cielo. 

Em relação à Cielo Pay, no primeiro trimestre de 2020 foi reportado aumento de 
+50% a/a no uso dos canais digitais, com 4 milhões de acessos por mês.

Diante da mudança de postura da Companhia, o ano de 2020 tinha tudo para refle-
tir os avanços operacionais alcançados, mas não contávamos com uma pandemia 
ao final de março, que atingiu fortemente o varejo no país.
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No meio do caminho tinha um vírus…
Os reflexos do início de uma reação precisaram esperar. A pandemia da COVID-19 
desencadeou um estado de quarentena Brasil afora e causou forte retração no va-
rejo. 

Segundo dados do ICVA (Índice Cielo do Varejo Ampliado), o declínio das vendas 
teve seu início em março, quando apresentou retração de -11,7% (descontado da 
inflação) na comparação contra o mesmo mês do ano anterior e se agravou em abril 

com uma que-
da de -36,5% a/a. 
Porém, com o re-
laxamento das 
quarentenas pelo 
país ao longo dos 
meses de maio e 
junho, o varejo co-
meçou a apresen-
tar quedas me-
nores, indicando 
recuperação gra-
dativa das ativida-
des.

Fonte: Cielo. 



Portanto, devemos observar a partir do 2T20 impactos relevantes no volume finan-
ceiro transacionado, por conta de menores vendas no varejo e, também, uma possí-
vel perda de clientes vinda de pequenos e médios negócios que fecharam as portas 
durante a crise.

À medida que as coisas voltam ao normal, esperamos que a curva continue apre-
sentando melhora e a Cielo, ao menos, volte a apresentar resultados nos patamares 
do 1T20.
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Cielo e Facebook
Momentos de crise também costumam trazer oportunidades. Com o varejo forçado 
a realizar vendas on-line, pequenos negócios que não tinham nenhuma plataforma 
de e-commerce passaram a utilizar aplicativos de mensagens, como o Whatsapp do 
grupo Facebook, para fazer vendas.

Em junho, a Cielo comunicou que havia iniciado uma parceria com o Facebook para 
realização da função de pagamentos por meio do seu principal aplicativo de men-
sagens.

O negócio começou grande e contando com líderes em todas as áreas de atuação. 
De um lado, o Whatsapp com 120 milhões de usuários como potenciais pontos de 
transação com os comerciantes. 

Fonte: Mobile Time
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Vale a pena comprar Cielo?

Do lado bancário, conta com a participação do Banco do Brasil, um dos 5 maiores 
bancos do país; Nubank, com forte atuação e liderança na inovação representando 
as fintechs; e Sicredi, que é líder das cooperativas de crédito. Representando as cre-
denciadoras havia a Cielo, com 40% do varejo do país na sua base de clientes.

Estava nítido que uma parceria desse porte, que começou sem aviso prévio aos 
órgãos reguladores e com alto potencial de concentração de mercado, chamaria a 
atenção do Banco Central e do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômi-
ca), que suspenderam temporariamente o funcionamento do negócio que já estava 
operando no seu lançamento, em 15 de junho.

Após questionamentos, o CADE liberou a plataforma para o funcionamento, con-
cluindo que não há exclusividade do Facebook com a Cielo e, até o momento, não 
há danos à livre competição. Contudo, para que o negócio siga em frente, o BC tam-
bém precisa dar seu aval.

O Banco Central olha com cuidado a ideia. Isso porque está a ponto de lançar o PIX 
— seu próprio sistema de pagamentos instantâneos — em novembro de 2020. E o 
órgão quer justamente evitar o que ocorreu na China, onde superapps como Alipay 
e Wechat criaram um ambiente gigantesco, porém fechado ao controle do Banco 
Central de lá. O Whatsapp já informou que poderá incluir o PIX como meio de paga-
mento no aplicativo. 

Em nosso entendimento, a funcionalidade do BC, a ser adotada por praticamente 
todas as instituições financeiras, deve concorrer diretamente com os pagamentos 
feitos no cartão de débito. Isso porque o PIX é uma forma de pagamento instantâ-
neo, que funcionará 24 horas nos 7 dias da semana, com liquidação imediata para o 
consumidor e varejista, além de ter um custo menor do que transações tradicionais 
como TED, DOC e cartão de débito.

Apesar do advento do PIX, enxergamos um ótimo potencial para a Cielo com a par-
ceria com o Facebook, que pode impulsionar o faturamento com cartão de crédito. 
O sucesso da funcionalidade ainda depende da aceitação do varejo às vendas via 
aplicativo, do comportamento do consumidor e claro, da bênção do Banco Central.

Estimar o valor da Cielo hoje é uma tarefa delicada. Olhar para os resultados do 
passado e esperar o mesmo comportamento apresentado em tempos de calmaria 
já não faz mais sentido.

O preço das Ações da Companhia vem refletindo a queda dos lucros desde 2018. 
A despeito da retração, Cielo não apresenta prejuízo — seus lucros, hoje, estão em 
linha com os apresentados pelas concorrentes.
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Fonte: Bloomberg. CIEL3 (branco) e Lucro líquido dos últimos 12 meses (azul).

Fonte: Bloomberg. Lucro líquido últimos 12 meses: Cielo (azul), Pagseguro (laranja) e Stone (verde).



Com base na expectativa de normalização dos resultados em 2021 — sem impactos 
da COVID-19 —, CIEL3 negocia a 13 vezes os lucros. Quando comparamos com seus 
pares negociados em bolsa, observamos um severo desconto, já que Stone e Pagse-
guro negociam, respectivamente, a 45 e 30 vezes lucros.

Fica claro que o mercado embute nos preços das concorrentes a capacidade de 
crescimento ante à estagnação recente da Cielo. Para se manter no jogo e voltar a 
rentabilizar sua base de clientes, a Companhia precisa seguir o mesmo caminho das 
fintechs.

Em uma pesquisa da Distrito Fintech Reports, que elaborou uma nuvem de palavras a 
partir da descrição das startups financeiras em suas redes sociais, os principais des-
taques foram: crédito, plataforma, serviços, digital, conta, on-line e simples. Ou seja, o 
caminho está praticamente dado.

A Cielo vem se reinventando e, aos poucos, mudando sua estrutura de produtos 
e serviços, oferecendo um maior ecossistema aos seus clientes. Não duvidamos 
da capacidade tecnológica da Companhia e 
do seu vantajoso market share, que oferece o 
que as fintechs ainda buscam: escala. Porém, 
com um mercado cada vez mais dinâmico, as 
mudanças estruturais precisam ser um pouco 
mais rápidas.

Recomendamos COMPRAR Cielo (CIEL3), 
pelos seguintes fatores:

i) Há muito a ganhar se a Companhia seguir o 
caminho das concorrentes para transformar-
-se em um banco digital. Entendemos que para 
isso, movimentos societários podem aconte-
cer para dar maior liberdade à Cielo;

ii) Bem administrada, com custos e despesas controlados e baixo endividamento, 
possui a capacidade de enfrentar momentos de crise, como o atual, e ainda oportu-
nidade de se capitalizar para bancar novos projetos.

iv) possibilidade de M&A (fusões e aquisições) caso algum banco desfaça sua parti-
cipação.

Vale também alertar aos principais riscos: 

i) Cenário onde os controladores prefiram fechar capital, no qual um valuation não 
seria muito atrativo;
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ii) Advento do PIX pode retirar faturamento com cartão de débito. Entendemos que 
é um movimento que pode ser gradativo e de longo prazo;

iii) Taxas de MDR (taxa de desconto do lojista) continuarem caindo com a competi-
ção no setor.

Fazemos o acompanhamento constante desta recomendação em nossa série Nord 
Deep Value. Lá buscamos oportunidades com alto potencial de retorno, porém as-
sumimos maiores riscos e por isso aconselhamos que não reservem parte relevante 
do seu patrimônio total direcionado à renda variável neste tipo de estratégia.

Um abraço,
Matheus Amaral, CNPI

Em observância aos Artigos 20 e 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o Analista Matheus Amaral declara:
Que é o responsável principal pelo conteúdo do presente Relatório de Análise;
Que as recomendações constantes no presente Relatório de Análise refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e
foram elaboradas de forma independente, inclusive com relação à Nord Research;
Em observância ao Artigo 22 da Instrução CVM nº 598/2018, a Nord Research esclarece:
   1. Que oferece produtos contendo recomendações de investimento pautadas por diferentes estratégias e/ou elaborados por
diferentes Analistas. Dessa forma, é possível que um mesmo valor mobiliário encontre recomendações distintas em diferentes
produtos por nós oferecidos. As indicações do presente Relatório de Análise, portanto, devem ser sempre consideradas
no contexto da estratégia que o norteia.
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https://loja.nordresearch.com.br/DeepValue/?utm_source=pdfcielo2020&utm_medium=relatorio&utm_campaign=nrd-me-pdfcielo2020-20200727-devck-txt
https://loja.nordresearch.com.br/DeepValue/?utm_source=pdfcielo2020&utm_medium=relatorio&utm_campaign=nrd-me-pdfcielo2020-20200727-devck-txt

