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Cielo (CIEL3 – Compra) 

Lucro ajustado do 3T18 em linha com o trimestre anterior  

A Cielo registrou no 3T18 um lucro líquido ajustado de R$ 812,8 milhões, com queda de 20,1% 

em relação ao 3T17 e baixa de 0,6% ante o 2T18, reflexo da queda de volume transacionado (em 

12 meses) que resultou num menor crescimento de receita líquida. Some-se uma maior evolução 

dos gastos totais, a redução do resultado de aquisição de recebíveis, num ambiente competitivo 

mais intenso que tem levado a uma maior pressão nos preços.  

Reiteramos que o ano de 2018 ainda é de ajuste, construção de valor e alteração do modelo de 

negócios. O cenário macroeconômico tem se mostrado mais desafiador do que o esperado e a 

companhia têm enfrentado o forte aumento da concorrência. A nova estratégia passa por 

maiores investimentos em ações de marketing e um reposicionamento competitivo comercial, 

dada a nova dinâmica de mercado e maior competição. O foco é a busca da liderança nos 

mercados nos quais a companhia começou a atuar mais recentemente e, ao mesmo tempo, 

defender a liderança nos mercados nos quais já é líder. 

Nesse contexto e considerando ainda o resultado deste ano, aliado à dinâmica atual de 

crescimento do volume financeiro, o incremento dos gastos totais e a elevação do custo de 

capital de 10,0% para 10,50%, reduzimos o preço justo de R$ 22,50/ação para R$ 18,00/ação e 

permanecemos com recomendação de COMPRA. 

• O volume financeiro ex-Agro capturado pela Cielo Brasil no 3T18 registrou alta de 2,0% 

em base trimestral, com aumento de 1,6% no crédito e crescimento de 2,7% no débito. 

Em 12 meses o volume caiu 2,8%, impactado principalmente pela migração do modelo 

multivan para adquirência plena e a desaceleração no produto Débito.  

• A base de POS cresceu pelo segundo trimestre consecutivo, deixando para traz a queda 

em 10 trimestres consecutivos, passando de alta de 0,5% no 2T18 para uma evolução de 

3,3% no 3T18, com destaque para o aumento de terminais LIO e Stelo instalados. 

• A receita líquida totalizou R$ 2,96 bilhões no 3T18, com alta de 1,1% em relação ao 3T17, 

com destaque para a controlada Cateno, o aumento da penetração do produto “Receba 

Rápido”, e a variação cambial na controlada Merchant e-Solutions. 

• Os gastos totais (custos e despesas) somaram R$ 2,04 bilhões no 3T18, aumento de 9,3% 

em relação ao 3T17, devido principalmente aos investimentos com campanhas de 

marketing e ações comerciais, além de maiores custos de fee de bandeira. 

• A companhia manteve a projeção de crescimento do volume financeiro, dos 

custos/despesas e de capex (compra de terminais de captura) para este ano.  

• Foram pagos R$ 1,75 bilhão em proventos fixos (dividendos e JCP). Restam duas parcelas, 

que totalizam R$ 3,5 bilhões referentes ao ano fiscal de 2018, com yield anual bruto 

estimado de 9,5%.  
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Alguns destaques do trimestre e da teleconferência de resultados  

A companhia possui um completo portfólio de produtos, serviços e bandeiras capturados da 

indústria brasileira, que se soma a uma robusta rede de distribuição, com grande capilaridade e 

presença em todos os municípios brasileiros. 

O varejo tem apresentado um movimento de retomada de crescimento, porém lenta e gradual. 

O segmento de bens não duráveis vem “puxando” a maior parte desta evolução, em contraponto 

a recuperação mais lenta dos Bens Duráveis. O consumidor brasileiro passou a priorizar as 

compras nas datas comemorativas, com destaque para o Dia das Mães, dos Pais, dos Namorados, 

que registraram altas acima do ritmo médio do mês nos quais ocorreram. A companhia aposta 

em algumas datas comemorativas até o final do ano: Black Friday e o Natal, os quais podem 

contribuir com a melhora do desempenho do varejo. 

A receita cresceu um dígito baixo, mas o aumento dos gastos totais resultou na queda do 

EBITDA, da margem e do lucro em base de 12 meses. No 3T18 a receita operacional líquida 

totalizou R$ 2,96 bilhões, refletindo, principalmente, a contribuição das controladas Cateno e 

Merchant e-Solutions (pelo efeito de variação cambial), aliado ao aumento da penetração do 

Receba Rápido. Os gastos totais (custos e despesas) somaram R$ 2,04 bilhões no 3T18, aumento 

de 9,3% em relação ao 3T17, devido principalmente aos investimentos com campanhas de 

marketing e ações comerciais, além de maiores custos de fee de bandeira. Com isso o EBITDA 

caiu 11,2% em 12 meses para R$ 1,15 bilhão (margem de 38,9%). 

 

Aquisição de recebíveis (ARV) líquida dos tributos registrou queda de 38,8%, para R$ 351,7 

milhões no 3T18, comparado com os R$ 574,90 milhões no 3T17. Este decréscimo está 

principalmente relacionado à redução de volume adquirido, à redução da taxa de DI médio e do 

aumento da concentração em clientes do segmento Grandes Contas no 3T18. O ticket médio 

destas operações ao longo do 3T18 ficou em R$ 2,9 mil, apresentando crescimento de 61,0% com 

relação ao ticket médio de R$ 1,8 mil do 3T17, explicado pela maior participação de Grandes 

Contas frente ao Varejo. 
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Pontos de Venda Ativos. Os pontos de venda ativos da Cielo registraram queda de 15,7% em 12 

meses e leve alta de 0,1% no trimestre para 1.101 mil. Já a Base de Equipamentos instalada de 

POS, LIO e Stelo apresentou redução de 3,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 

aumento de 3,3% em relação ao 2T18, totalizando 1.659 mil. As máquinas sem fio (WiFi/GPRS) 

terminaram o 3T18 representando 79,4% da base instalada, após aumento de 6,2pp em relação 

ao 3T17 e de 2,1pp com relação ao 2T18. 

 

Manutenção das premissas do guidance para 2018. No 9M18 quando ajustado pelo efeito 

Mutivan, a companhia registrou uma expansão de 4,5% no volume financeiro capturado, abaixo 

do piso do intervalo esperado para o ano (crescimento entre 5% e 7%). A companhia segue 

comprometida com o rígido controle dos gastos totais, cujo número registrado no 9M18 sinaliza 

uma expansão de 1,2%, abaixo do intervalo entre 2% e 4% esperado para 2018.  

 

Por fim, a companhia espera cumprir sua expectativa de capex uma vez que já foram investidos 

cerca de R$ 205 milhões até o final de setembro. A Cielo espera atingir algo próximo da base do 

intervalo de R$ 300 a R$ 400 milhões previstos para o ano.  

Liquidez e endividamento. Ao final do 3T18 sua dívida líquida era de R$ 5,9 bilhões, com forte 

incremento em relação a R$ 3,7 bilhões do 2T18, principalmente explicado pelo pagamento de 

proventos no montante total de R$ 1,75 bilhão ocorrido em setembro. A alavancagem (dívida 

líquida/EBITDA ajustado à aquisição de recebíveis) passou de 0,8x no 2T18 para 0,9x no 3T18.  

Precificação. Considerando entre outros aspectos, o resultado dos 9M18, a dinâmica atual de 

crescimento do volume financeiro, o incremento dos gastos totais, as perspectivas de melhora de 

lucratividade a partir de 2019, aliado ao aumento de custo de capital de 10,0% para 10,5%, 

reduzimos o preço justo de R$ 22,50/ação para R$ 18,00/ação. 

 



 

Página | 4  
 

07 de novembro de 2018 

Análise de Investimentos 

Relatório de Análise 

Cielo  

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 5  
 

07 de novembro de 2018 

Análise de Investimentos 

Relatório de Análise 

Cielo  

 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 
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