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RESULTADOS DO 1T19 

LUCRO LÍQUIDO TOTALIZA R$548,5 MILHÕES NO 1T19 

Barueri, 23 de abril de 2019 – A Cielo S.A. (B3: CIEL3 / OTC – Nasdaq International: CIOXY) anuncia seus resultados do primeiro trimestre de 2019. As 
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia são apresentadas em Reais (R$), de acordo com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF) e práticas contábeis adotadas no Brasil. 

DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS 
 

 O volume financeiro ex-Agro capturado pela Cielo Brasil aumentou 3,0% no 

trimestre quando comparado ao mesmo período de 2018, acelerando frente ao 

trimestre anterior e refletindo o posicionamento estratégico mais competitivo 

adotado pela Cielo desde setembro de 2018; 

 A base ativa de equipamentos cresceu 20,1% e 8,0% em relação ao 1T18 e 

4T18, respectivamente, refletindo a adição de microempreendedores. Vale 

destacar que este é o maior crescimento apresentado pela Cielo nos últimos 

anos; 

 A receita líquida no trimestre foi de R$2.773,1 milhões, praticamente estável se 

comparada com o mesmo período de 2018. Este resultado reflete o aumento na 

captura de volume de 3,0% e da adequação do patamar de precificação da Cielo 

ao mercado em face da intensificação do ambiente competitivo, embora tal efeito 

tenha sido mitigado pelo maior volume de pagamento em dois dias;  

 Os gastos totais registraram R$2.189,3 milhões no 1T19, um aumento de 22,4% 

frente a 1T18 em virtude dos investimentos em campanhas de marketing e da 

contratação de colaboradores para reforçar o time comercial – ambos 

investimentos que poderão trazer ganhos operacionais à Companhia no futuro;  

 O lucro líquido consolidado da Cielo totalizou R$548,5 milhões no trimestre;  

 A Cielo anunciou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 

(proventos) relativos ao 1T19 e equivalentes a 70% do lucro líquido do período.   

 

Cotação CIEL3 

R$9,49 

Valor de mercado  

R$25,8 bilhões  

Lucro por ação no período 

R$0,20 

Lucro por ADR período 

USS$ 0,07 

P/E 

9,6x 

Informações referentes a 29/03/2019 

Contatos 

E-mail: ri@cielo.com.br  

Tel: +55 (11) 2596-8453 

Site: ri.cielo.com.br 

Teleconferência 1T19     

Data: quarta-feira, 24/04/2019 

Em Português 

Tradução simultânea para inglês 

Hora: 10h (Brasília) 

Tel: +55 11 4210-1803  

       +55 11 4118-4632 

Senha: Cielo 

Em Inglês 

Hora: 10h30 (EST) 

Tel: +1 412-317-6346 

       +1 844-204-8586 

Senha: Cielo 

 

 

Principais indicadores financeiros (R$ milhões) 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Volume financeiro de transações (ex-Agro) 155.780,5  151.264,2  3,0% 166.991,6  -6,7%

Receita operacional líquida 2.773,1      2.784,7      -0,4% 3.011,6      -7,9%

Resultado de Aquisição de recebíveis 302,0         463,3         -34,8% 312,6         -3,4%

% Aquisição de recebíveis sobre volume financeiro de crédito 17,6% 17,5% 0,1pp 15,9% 1,7pp

Gastos Totais (2.189,3)     (1.788,3)     22,4% (2.162,9)     1,2%

EBITDA 820,7         1.242,8      -34,0% 1.091,9      -24,8%

% Margem EBITDA 29,6% 44,6% -15,0pp 36,3% -6,7pp

Lucro líquido critério COSIF 548,5         995,7         -44,9% 757,7         -27,6%

Lucro líquido ajustado critério COSIF 548,5         920,5         -40,4% 757,7         -27,6%

% Margem líquida ajustada 19,8% 33,1% -13,3pp 25,2% -5,4pp

mailto:ri@cielo.com.br
http://www.cielo.com.br/ri
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RESULTADOS DO 1T19 

CIELO CONSOLIDADA 

DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

 
* Efeitos extraordinários: A redução da alíquota de imposto nos EUA gerou reconhecimento de ganhos de R$75,1 milhões em face da atualização, basicamente, 

de passivo diferido da Cielo USA constituído sobre os intangíveis alocados quando da aquisição da Me-S no 1T18.  

 

 

DRE

R$ milhões 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Receita operacional bruta 3.061,3        3.125,0        -2,0% 3.304,9        -7,4%

Impostos sobre serviços (288,2)          (340,3)          -15,3% (293,3)          -1,7%

Receita operacional líquida 2.773,1        2.784,7        -0,4% 3.011,6        -7,9%

Custo dos serviços prestados (1.467,3)       (1.215,9)       20,7% (1.409,5)       4,1%

Depreciações e amortizações (192,9)          (218,4)          -11,7% (219,2)          -12,0%

Lucro bruto 1.112,9        1.350,4        -17,6% 1.382,9        -19,5%

Despesas operacionais (487,0)          (333,6)          46,0% (511,4)          -4,8%

    Pessoal (187,4)          (126,2)          48,5% (163,8)          14,5%

    Gerais e administrativas (142,3)          (113,2)          25,7% (149,4)          -4,7%

    Vendas e Marketing (33,9)            (31,5)            7,5% (83,2)            -59,3%

    Outras despesas operacionais, líquidas (123,3)          (62,6)            97,0% (115,0)          7,2%

Depreciações e amortizações (42,1)            (20,4)            106,6% (22,8)            84,9%

Equivalência patrimonial 2,0               7,5               -73,7% 1,2               63,0%

Gastos totais (2.189,3)       (1.788,3)       22,4% (2.162,9)       1,2%

Lucro operacional 585,8           1.004,0        -41,7% 850,0           -31,1%

EBITDA 820,7           1.242,8        -34,0% 1.091,9        -24,8%

Margem EBITDA 29,6% 44,6% -15,0pp 36,3% -6,7pp

Resultado financeiro 248,1           382,0           -35,0% 302,1           -17,9%

Receitas f inanceiras 45,2             100,0           -54,8% 77,3             -41,6%

Despesas f inanceiras (146,7)          (157,7)          -6,9% (130,7)          12,3%

Aquisição de recebíveis, líquido 302,0           463,3           -34,8% 312,6           -3,4%

Variação cambial, líquida 47,6             (23,7)            n/a 42,9             11,1%

Lucro antes do IRPJ e CSLL 833,9           1.386,0        -39,8% 1.152,0        -27,6%

IRPJ e CSLL (244,6)          (340,4)          -28,1% (338,3)          -27,7%

Correntes (281,9)          (328,0)          -14,0% (366,7)          -23,1%

Diferidos 37,3             (12,4)            n/a 28,5             31,0%

Lucro líquido 589,3           1.045,6        -43,6% 813,8           -27,6%

Margem líquida 21,2% 37,5% -16,3pp 27,0% -5,8pp

Lucro atribuível aos controladores 548,5           995,7           -44,9% 757,7           -27,6%

Lucro atribuível a outros acionistas que não a Cielo 40,7             49,9             -18,4% 56,1             -27,4%

(-) Efeito extraordinário -                 75,1             n/a -                 n/a

Lucro ajustado atribuível aos controladores 548,5           920,5           -40,4% 757,7           -27,6%

Cielo Consolidada
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RESULTADOS DO 1T19 

Reconciliação Lucro Líquido  

 

  
 

 
 *Diferenças correspondem à amortização do ágio e ao efeito da variação cambial sobre o financiamento em moeda estrangeira (ten-year bonds) líquido de 

imposto. 

 

Evolução dos indicadores financeiros de desempenho  

(em R$ milhões) 

 

Receita Operacional Líquida 

 

EBITDA 

 

Lucro Líquido Ajustado 

 

Abertura por Unidade de Negócio 

                                    

     

   

 

                   

Lucro Líquido (R$ milhões) 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Lucro líquido ajustado critério COSIF 548,5           920,5           -40,4% 757,7           -27,6%

(+) 70% da amortização do ativo intangível da Cateno 67,5             67,5             0,0% 67,5             0,0%

Lucro líquido cash basis 616,0           988,0           -37,7% 825,2           -25,3%

Lucro Líquido (R$ milhões) 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Lucro líquido ajustado critério COSIF 548,5           920,5           -40,4% 757,7           -27,6%

(+) Diferenças entre práticas contábeis* 13,3             86,6             n.a (33,6)            -139,6%

Lucro líquido ajustado critério IFRS 561,8           1.007,1        -44,2% 724,1           -22,4%

Cielo 
Brasil
51%

Cateno
23%

Outras 
Controladas

26%

Cielo 
Brasil
64%

Cateno
34%

Outras 
Controladas

2%

Cielo 
Brasil
91%

Cateno
15%

Outras 
Controladas

-8%

920,5 

548,5 

1T18 1T19

2.784,7 

2.773,1 

1T18 1T19

1.242,8 

820,7 

1T18 1T19

-0,4% -34,0% -40,4% 

Receita Operacional Líquida 

 

Lucro Líquido Ajustado EBITDA 
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RESULTADOS DO 1T19 

Indicadores de Rentabilidade do período  

 

 

 

ROA: Lucro Líquido dos últimos doze meses dividido pelo total do ativo do trimestre. 
ROE: Lucro Líquido dos últimos doze meses dividido pelo Patrimônio Líquido atribuído aos acionistas controladores do trimestre. 
ROIC: Lucro Operacional EBIT (LAJIR) dos últimos doze meses dividido pela somatória do Patrimônio Líquido + Total de Empréstimos e Financiamentos. 

 
 
Liquidez e endividamento  
 
Em 31/03/2019, a Companhia registrava liquidez total (total de disponibilidades) de R$3.675,4 milhões, um 
aumento de R$772,4 milhões ou 26,6% frente a 31/12/2018, principalmente devido à emissão de linha de crédito 
de curto prazo para fazer frente à crescente demanda no volume de aquisição de recebíveis. 
 
Em 31/03/2019, a Companhia registrou um total de empréstimos, financiamentos e obrigações com quotas de 
fundos de investimentos de R$10.915,9 milhões, um aumento de R$917,8 milhões ou 9,2% quando comparado 
com o 4T18. A alavancagem ajustada (dívida líquida ajustada/EBITDA ajustado à aquisição de recebíveis) foi de 
1,95x ao final do período, contra 1,62x no 4T18.  
  

ROA 

3,2% 

ROE 

29,8% 

ROIC 

11,6% 
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RESULTADOS DO 1T19 

CIELO BRASIL 

DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

 
 

 

 

 

 

DRE

R$ milhões 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Receita operacional bruta 1.597,3        1.852,4        -13,8% 1.801,7        -11,3%

Impostos sobre serviços (174,8)          (227,1)          -23,0% (180,7)          -3,3%

Receita operacional líquida 1.422,5        1.625,3        -12,5% 1.621,0        -12,2%

Custo dos serviços prestados (578,7)          (519,0)          11,5% (544,6)          6,3%

Depreciações e amortizações (66,0)            (96,1)            -31,3% (92,5)            -28,6%

Lucro bruto 777,9           1.010,3        -23,0% 983,9           -20,9%

Despesas operacionais (319,0)          (217,2)          46,9% (364,2)          -12,4%

    Pessoal (136,1)          (87,3)            55,8% (120,3)          13,1%

    Gerais e administrativas (55,8)            (45,6)            22,2% (61,8)            -9,8%

    Vendas e Marketing (28,8)            (31,7)            -9,2% (76,9)            -62,6%

    Outras despesas operacionais, líquidas (98,4)            (52,6)            87,2% (105,1)          -6,4%

Depreciações e amortizações (8,6)              (8,6)              0,6% (8,6)              0,4%

Equivalência patrimonial 2,0               7,5               -73,7% 1,2               63,0%

Gastos totais (972,3)          (840,9)          15,6% (1.009,9)       -3,7%

Lucro operacional 452,2           792,0           -42,9% 612,4           -26,2%

EBITDA 526,8           896,7           -41,2% 713,4           -26,2%

Margem EBITDA 37,0% 55,2% -18,1pp 44,0% -7,0pp

Resultado financeiro 231,0           366,6           -37,0% 284,9           -18,9%

Receitas f inanceiras 6,0               58,7             -89,7% 22,7             -73,4%

Despesas financeiras (97,9)            (111,7)          -12,4% (80,3)            21,9%

Aquisição de recebíveis, líquido 275,3           443,3           -37,9% 299,7           -8,2%

Variação cambial, líquida 47,6             (23,7)            n/a 42,8             11,1%

Lucro antes do IRPJ e CSLL 683,2           1.158,6        -41,0% 897,3           -23,9%

IRPJ e CSLL (184,0)          (335,1)          -45,1% (251,3)          -26,8%

Correntes (202,5)          (328,8)          -38,4% (277,1)          -26,9%

Diferidos 18,6             (6,3)              n/a 25,8             -28,1%

Lucro líquido 499,2           823,6           -39,4% 645,9           -22,7%

Margem líquida 35,1% 50,7% -15,6pp 39,8% -4,8pp

Lucro ajustado atribuível aos controladores 499,2           823,6           -39,4% 645,9           -22,7%

Lucro atribuível a outros acionistas que não a Cielo -                 -                 -                 -                 -

Cielo Brasil 



   
 

 
   

6 
 

RESULTADOS DO 1T19 

Evolução dos indicadores financeiros de desempenho  

(em R$ milhões) 

Receita Operacional Líquida                  EBITDA    Lucro Líquido Ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Líquida e Yield de Receita Líquida 

 

 

1T19 X 1T18 

O yield de receita líquida no trimestre ficou em 0,91% em comparação a 1,06% no 1T18. Importante destacar que 

o yield de receita líquida foi negativamente impactado pelo ajuste de preço em vista da atual conjuntura do 

mercado e pelo aumento da participação de clientes do segmento Grandes Contas – que naturalmente possuem 

taxas inferiores à média. Tais fatores foram parcialmente compensados pelo efeito no cap do intercâmbio do 

débito, do maior volume de pagamento em dois dias e pelo aumento da captura e processamento de outras 

bandeiras (ex.: Amex e Hiper).  

1T19 X 4T18 

O yield de receita no trimestre ficou em 0,91%, em comparação a 0,96% no 4T18. A redução é explicada pelo 

contínuo ajuste do patamar médio de preço em vista da atual conjuntura do mercado. Tal impacto foi parcialmente 

compensado pelo efeito no cap do intercâmbio do débito, do aumento da participação de clientes do segmento 

Varejo e pelo maior volume de pagamento em dois dias.  

  

1,17%

1,09% 1,09%

1,02%

1,06% 1,07%
1,01%

0,96%
0,91%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

yield de receita líquida

1.625,3 1.422,5 

1T18 1T19

896,7 
526,8 

1T18 1T19

823,6 
499,2 

1T18 1T19

-12,5% -41,2% -39,4% 
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RESULTADOS DO 1T19 

Pagamento em 2 dias  

No 1T19, o volume financeiro na modalidade de pagamento em 2 dias totalizou R$2.788,5 milhões, representando 

3,0% do volume financeiro de crédito e superior ao valor de R$1.279,9 milhões no 1T18.  

 

 

Custo dos Serviços Prestados 

1T19 X 1T18 

O custo dos serviços prestados totalizou R$578,7 milhões no 1T19, um aumento de 11,5% quando comparado 

aos R$519,0 milhões no mesmo trimestre do exercício anterior. O acréscimo ocorreu, principalmente, pelos 

seguintes eventos: 
 

 Aumento nos gastos com tarifas de bandeiras e maior volumetria; 
 

 Redução nos custos de depreciação devido à mudança na estimativa de vida útil dos equipamentos de 

captura de três para cinco anos, mitigada parcialmente pelo aumento em demais serviços de 

processamento. 

1T19 X 4T18 

Em relação ao 4T18, o aumento de R$34,1 milhões representa um crescimento de 6,3%. Dessa forma, destaca-

se: 
 

 Aumento nos custos das atividades de adquirência refere-se à redução do crédito tributário sobre 

insumos (PIS/Cofins) capturados no trimestre, do aumento nos gastos com tarifas de bandeiras, bem 

como do aumento nos custos com processamento de transações; 
 

 Redução nos custos de depreciação devido à mudança na estimativa de vida útil dos equipamentos de 

captura de três para cinco anos, bem como pela redução de demais serviços de processamento, mitigada 

parcialmente pelo aumento em manutenção de terminais e ativação de clientes. 

 

Despesas Operacionais 

1T19 X 1T18 

As despesas operacionais totalizaram R$319,0 milhões no 1T19, um aumento de 46,9% contra os R$217,2 

milhões no 1T18. O aumento de R$101,8 milhões ocorreu pelos seguintes fatores: 

 Despesas com pessoal: Aumento referente à contratação de colaboradores para reforço do time 

comercial e pelo reajuste salarial (acordo coletivo) aprovado no segundo semestre de 2018; 

 

 Despesas gerais e administrativas: Aumento da força de venda terceirizada no segmento de 

empreendedores; 
 

 Despesas de vendas e marketing: Redução decorre substancialmente de gastos ocorridos no 1T18 

com campanhas de marketing institucionais e de ações comerciais com menor incidência no 1T19; 
 

Pagamento em 2 dias (R$ milhões) 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

% do pagamento em 2 dias sobre volume financeiro de crédito 3,0% 1,5% 1,5pp 2,6% 0,4pp

Volume financeiro de pagamento em 2 dias 2.788,5   1.279,9   117,9% 2.512,7   11,0%
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RESULTADOS DO 1T19 

 Outras despesas operacionais líquidas: Acréscimo está relacionado ao aumento de perdas de créditos 

incobráveis. 
 

1T19 X 4T18 

Quando comparadas ao 4T18, as despesas operacionais reduziram R$45,2 milhões ou 12,4%, principalmente 

em razão dos seguintes fatores:  

 Despesas com pessoal: Aumento devido à contratação de colaboradores para reforçar o time comercial; 
 

 Despesas gerais e administrativas: Redução na contratação de serviços profissionais e consultorias; 
 

 Despesas de vendas e marketing: Redução decorre substancialmente de gastos ocorridos no 4T18 

com campanhas de marketing institucionais e de ações comerciais com menor incidência no 1T19;  
 

 Outras despesas operacionais líquidas: Redução está relacionada a menores perdas com baixa de 

equipamentos e ao menor volume provisionado de contingências. 

 

EBITDA 

O EBITDA do trimestre totalizou R$526,8 milhões com margem de 37,0%, representando uma redução de 41,2% 

em relação ao 1T18 e 26,2% frente ao 4T18.  

 

Resultado Financeiro 

1T19 X 1T18 

O resultado financeiro atingiu R$231,0 milhões no 1T19, sendo 37,0% inferior ao 1T18 e explicado pelos 

seguintes fatores:  

 Receitas e despesas financeiras: Decréscimo das receitas está relacionado à utilização do caixa para 

fomento da operação de aquisição de recebíveis no 1T19 que impactou o saldo médio de aplicação 

financeira no período. Já a redução das despesas refere-se ao menor endividamento médio com terceiros 

em virtude da amortização das debêntures públicas e FINAME ao longo do ano de 2018;  
 

 Aquisição de recebíveis líquida (ARV): Aquisição de recebíveis, antes do custo de capital próprio e de 

terceiros, líquida dos tributos e realizada pelos FIDCs, reduziu 37,9% em relação ao 1T18. O decréscimo 

está relacionado à redução da taxa média efetiva em decorrência do atual cenário competitivo na 

indústria, porém tal efeito foi compensado parcialmente pelo aumento do volume no período; 
 

 Variação cambial líquida: Ganho refere-se à variação cambial positiva sobre os bonds na comparação 

entre 31 de dezembro de 2018 (PTAX de R$3,8748) e 7 de janeiro de 2019 (PTAX de R$3,7062). Cabe 

destacar que a Companhia contratou uma proteção cambial (derivativo) em 07 de janeiro de 2019.  

 

1T19 X 4T18 

Quando comparado com o 4T18, o resultado financeiro do trimestre foi 18,9% ou R$53,9 milhões menor e 

explicado pelos seguintes fatores:  

 Receitas e despesas financeiras: Decréscimo das receitas está relacionado à utilização do caixa para 

fomento do pagamento em dois dias no 1T19 que impactou o saldo médio de aplicação financeira. O 

acréscimo das despesas está relacionado ao aumento do saldo médio de endividamento devido à maior 

utilização do caixa para fomento da operação de aquisição de recebíveis no 1T19; 
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RESULTADOS DO 1T19 

 Aquisição de recebíveis líquida (ARV): Aquisição de recebíveis, antes do custo de capital próprio e de 

terceiros, líquida dos tributos e realizada pelos FIDCs, reduziu 8,2% em relação ao 4T18. O decréscimo 

está relacionado à redução do volume de crédito seguindo a sazonalidade do negócio, bem como pela 

redução da taxa média efetiva em decorrência do atual cenário competitivo na indústria; 
 

 Variação cambial líquida: Ganho refere-se à variação cambial positiva sobre os bonds na comparação 

entre 31 de dezembro de 2018 (PTAX de R$3,8748) e 7 de janeiro de 2019 (PTAX de R$3,7062). Cabe 

destacar que a Companhia contratou uma proteção cambial (derivativo) em 07 de janeiro de 2019. 

 

Aquisição de Recebíveis 

 

 
*Assumindo o custo de 104% do CDI no Volume Financeiro de Aquisição de Recebíveis. 
 

A receita referente à aquisição de recebíveis líquida (ARV), depois dos tributos, totalizou R$302,0 milhões no 

1T19, que se compara com os R$463,3 milhões no 1T18 e R$ 312,6 milhões no 4T18. O decréscimo está 

substancialmente relacionado à maior concentração de volumes no segmento Grandes Contas que possui uma 

taxa média efetiva inferior ao do segmento Varejo.  

O ticket médio destas operações ao longo do 1T19 ficou em R$ 5,4 mil, um crescimento de 122,2% com relação 

ao ticket médio de R$2,4 mil do 1T18, e 31,6% com relação ao ticket médio de R$4,1 mil no 4T18. O aumento 

ocorre devido à maior participação do segmento Grandes Contas – que naturalmente tem ticket médio mais 

elevado frente ao Varejo.  

Em um exercício gerencial, verificamos que a aquisição de recebíveis com custo de captação proforma, 

assumindo um financiamento de 100% do volume com terceiros, a uma taxa de 104% do CDI (Certificados de 

Depósito Interbancário), seria de R$164,8 milhões, o que representa uma redução de 49,0% e 7,2% em relação 

ao 1T18 e 4T18, respectivamente.  

 

Lucro Líquido  

No 1T19 o lucro líquido registrou R$499,2 milhões com margem de 35,1%, representando uma redução de 39,4% 

e 15,6 p.p frente ao 1T18, respectivamente. Em relação ao trimestre anterior, o lucro líquido reduziu 22,7% e a 

margem recuou 4,8 p.p.    

  

Aquisição de recebíveis 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

% Aquisição sobre volume financeiro de crédito 17,6% 17,5% 0,1pp 15,9% 1,7pp

Volume financeiro de aquisição de recebíveis (R$ milhões) 16.417,3 15.312,0 7,2% 15.609,0 5,2%

Prazo médio (dias corridos) 48,8        53,0        (4,2)        51,1        (2,3)        

Prazo médio (dias úteis) 33,3        36,1        (2,8)        34,3        (1,0)        

Aquisição de recebíveis (R$ milhões) 315,5      484,9      -34,9% 327,2      -3,6%

PIS / COFINS (R$ milhões) (13,4)      (21,6)      -37,9% (14,6)      -8,2%

Aquisição de recebíveis líquida sem custo de captação (R$ milhões) 302,0      463,3      -34,8% 312,6      -3,4%

Exercício gerencial (R$ milhões) 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Aquisição de recebíveis líquida 302,0      463,3      -34,8% 312,6      -3,4%

Custo de captação gerencial* (137,2)    (140,3)    -2,2% (134,9)    1,7%

Aquisição de recebíveis com custo de captação pro-forma  164,8      323,0      -49,0% 177,7      -7,2%
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RESULTADOS DO 1T19 

DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

Volume Financeiro de Transações 

 

 

Evolução do Volume Financeiro (ex-Agro)  
(em R$ milhões) 

 

 

 
 

Volume financeiro e transações 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Cartões de Crédito e Débito sem Agro

Volume Financeiro de transações (R$ milhões) 155.780,5 151.264,2 3,0% 166.991,6 -6,7%

Quantidade de transações (milhões) 1.706,4     1.744,6     -2,2% 1.814,4     -6,0%

Cartões de Crédito e Débito

Volume Financeiro de transações (R$ milhões) 156.789,3 152.678,4 2,7% 168.841,0 -7,1%

Quantidade de transações (milhões) 1.706,4     1.744,7     -2,2% 1.814,5     -6,0%

Cartões de Crédito

Volume Financeiro de transações (R$ milhões) 93.240,2   87.645,3   6,4% 98.115,8   -5,0%

Quantidade de transações (milhões) 771,7        736,6        4,8% 798,6        -3,4%

Cartões de Débito

Volume Financeiro de transações (R$ milhões) 63.549,1   65.033,1   -2,3% 70.725,2   -10,1%

Quantidade de transações (milhões) 934,8        1.008,1     -7,3% 1.015,8     -8,0%

Produto Agro 0 0

Volume Financeiro de transações (R$ milhões) 1.008,8     1.414,2     -28,7% 1.849,4     -45,5%

Quantidade de transações (milhões) 0,01          0,02          -39,8% 0,03          -49,3%

Débito sem Agro

Volume Financeiro de transações (R$ milhões) 62.540,3   63.618,9   -1,7% 68.875,8   -9,2%

Quantidade de transações (milhões) 934,7        1.008,1     -7,3% 1.015,8     -8,0%
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RESULTADOS DO 1T19 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
¹ Com o objetivo de fornecer ao mercado informações mais precisas e claras, atualizamos o critério no 1T19 para a divulgação do número de 
estabelecimentos ativos bem como da base de equipamentos na modalidade “venda”, sendo o critério o mesmo utilizado na modalidade 
“aluguel”, ou seja, uma transação realizada nos últimos 30 dias do fechamento do trimestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.244

1.060 1.004 974 949

1
41 108 215 262

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Aluguel Venda

1.594 1.554 1.550 1.552 1.643 

1 42 
111 

223 
273 

1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

# POS Aluguel ('000) # POS Venda ('000)

Base ativa de clientes¹ 

A base ativa de clientes aumentou 5,7% em 

relação ao 1T18 e 1,9% em relação ao 4T18. 

O acréscimo refere-se ao aumento dos clientes 

do segmento de microempreendedores. 

 

Base ativa de equipamentos¹ 

A base ativa de equipamentos aumentou 20,1% 

em relação ao 1T18 e 8,0% em relação ao 4T18. 

O acréscimo está relacionado ao aumento dos 

clientes do segmento de microempreendedores.  

 

1.101 

1.595 1.661 

1.774 

1.597 

1.211 
1.112 

1.189 1.146 1.916 
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RESULTADOS DO 1T19 

CATENO 

DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

DRE

R$ milhões 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Receita operacional bruta 724,7           717,4           1,0% 788,3           -8,1%

Impostos sobre serviços (80,2)            (96,7)            -17,1% (87,2)            -8,1%

Receita operacional líquida 644,5           620,7           3,8% 701,1           -8,1%

Custo dos serviços prestados (319,2)          (271,2)          17,7% (318,4)          0,3%

Depreciações e amortizações (96,4)            (96,4)            0,0% (96,4)            0,0%

Lucro bruto 228,9           253,1           -9,6% 286,3           -20,1%

Despesas operacionais (50,4)            (27,8)            81,7% (37,0)            36,2%

    Pessoal (17,8)            (15,7)            13,3% (17,7)            0,7%

    Gerais e administrativas (11,7)            (3,8)              n/a (8,2)              43,2%

    Vendas e Marketing (0,8)              (0,3)              128,9% (2,1)              -62,0%

    Outras despesas operacionais, líquidas (20,1)            (7,9)              155,9% (9,1)              120,8%

Depreciações e amortizações (0,3)              (0,1)              185,4% (0,3)              5,8%

Equivalência patrimonial -                 -                 n/a -                 n/a

Gastos totais (466,3)          (395,5)          17,9% (452,1)          3,2%

Lucro operacional 178,2           225,2           -20,9% 249,0           -28,4%

EBITDA 274,9           321,8           -14,6% 345,7           -20,5%

Margem EBITDA 42,7% 51,8% -9,2pp 49,3% -6,7pp

Resultado financeiro 29,2             25,6             13,8% 28,3             3,0%

Receitas f inanceiras 29,7             25,9             14,7% 28,8             3,1%

Despesas financeiras (0,6)              (0,3)              85,1% (0,5)              9,4%

Aquisição de recebíveis, líquido -                 -                 n/a -                 n/a

Variação cambial, líquida -                 -                 n/a 0,0               n/a

Lucro antes do IRPJ e CSLL 207,3           250,8           -17,3% 277,3           -25,2%

IRPJ e CSLL (72,9)            (85,3)            -14,5% (92,1)            -20,9%

Correntes (73,6)            (77,1)            -4,6% (92,3)            -20,3%

Diferidos 0,7               (8,2)              -108,3% 0,2               n/a

Lucro líquido 134,4           165,6           -18,8% 185,2           -27,4%

Margem líquida 20,9% 26,7% -5,8pp 26,4% -5,6pp

Lucro atribuível aos controladores 94,1             115,9           -18,8% 129,6           -27,4%

Lucro atribuível a outros acionistas que não a Cielo 40,3             49,7             -18,8% 55,6             -27,4%

Cateno
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RESULTADOS DO 1T19 

Evolução dos indicadores financeiros de desempenho  

 (em R$ milhões) 

 

Receita Operacional Líquida                                EBITDA                                              Lucro Líquido 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita Líquida 

A receita líquida da Cateno totalizou R$644,5 milhões no 1T19 frente aos R$620,7 milhões no 1T18, 

representando um aumento de 3,8%. A variação positiva ocorreu mesmo com a redução da taxa média do 

intercâmbio do débito para todos os emissores que passou a ter limite médio máximo de 0,50% a partir de outubro 

de 2018. Em relação ao 4T18, houve uma redução de 8,1%, reflexo do efeito sazonal da Black Friday e do Natal.  

 

Custo dos Serviços Prestados 

O custo dos serviços prestados totalizou R$319,2 milhões no 1T19, um aumento de 17,7% em relação ao 1T18 

e 0,3% frente ao 4T18. Os principais fatores que contribuíram para o acréscimo no período são: aumento nos 

custos vinculados à gestão de contas de pagamento do Arranjo Ourocard em virtude do crescimento orgânico do 

negócio em 2019 e pela variação cambial refletida nos custos com as bandeiras, porém o aumento foi 

parcialmente compensado por ações de eficiência operacional nas linhas de custos com impressão e postagem 

de faturas e documentos, bem como pela postagem de cartões. 

 

Despesas Operacionais 

No 1T19, as despesas operacionais atingiram R$50,4 milhões, superior em 81,7% frente ao 1T18 e 36,2% em 

relação ao 4T18. O aumento decorre dos seguintes fatores:  
 

 Despesas com pessoal: Aumento refere-se a contratação de colaboradores;  
 

 Despesas gerais e administrativas: Aumento devido às campanhas de incentivo comercial, gastos com 

desenvolvimento da plataforma do pré-pago e projetos na área de segurança da informação; 
 

 Outras despesas operacionais, líquidas: Aumento no volume de contestações finalizados em 2019 

após extinguir todas as possibilidades de recuperação dos processos envolvendo emissor, adquirentes 

e bandeiras.  

 

620,7 
644,5 

1T18 1T19

321,8 274,9 

1T18 1T19

115,9 94,1 

1T18 1T19

3,8% -14,6% 
-18,8% 
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RESULTADOS DO 1T19 

Resultado Financeiro 

O resultado financeiro atingiu R$29,2 milhões no trimestre, um aumento de 13,8% frente ao 1T18 e 3,0% frente 

ao 4T18, refletindo o aumento no saldo médio de investimentos. 

 

Lucro Líquido  

O lucro líquido da Cateno atribuível à Cielo foi de R$94,1 milhões no 1T19, o que representa uma redução de 

18,8% frente ao 1T18 e de 27,4% frente ao 4T18.  

 

Na visão gerencial, considerando as despesas financeiras relacionadas às dívidas contratadas pela Cielo Brasil 

para criação da Cateno como parte da própria Cateno, o lucro líquido gerencial da Cateno no 1T19 atingiu 

R$124,6 milhões, conforme apresentado a seguir: 

 

 

DESEMPENHO OPERACIONAL 

Volume Financeiro 

 
*Representa o volume de transações com Ourocard Agronegócios, Cartão BNDES e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

DRE

R$ milhões 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Receita operacional líquida 644,5           620,7           3,8% 701,1           -8,1%

Gasto total (ex amortização) (369,9)          (299,0)          23,7% (355,7)          4,0%

Resultado operacional 274,6           321,6           -14,6% 345,4           -20,5%

Resultado financeiro 29,2             25,6             13,8% 28,3             3,0%

Lucro antes do IRPJ e CSLL 303,8           347,3           -12,5% 373,7           -18,7%

IRPJ e CSLL ajustados com efeito sobre amotização (72,9)            (85,3)            -14,5% (92,1)            -20,9%

Lucro líquido 230,9           262,0           -11,9% 281,6           -18,0%

Participação Cielo 70% 161,6           183,4           -11,9% 197,1           -18,0%

(-) Despesas financeiras líquida de impostos (37,0)            (56,9)            -34,9% (37,4)            -1,1%

Lucro líquido ajustado (cash basis) 124,6           126,5           -1,5% 159,7           -22,0%

Cateno Gerencial

Volume financeiro (R$ milhões) 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Volume financeiro total 65.615,1   59.429,8   10,4% 72.556,4   -9,6%

Volume de crédito 34.710,2   31.123,1   11,5% 37.149,0   -6,6%

Volume de débito 30.904,9   28.306,7   9,2% 35.407,4   -12,7%

Volume financeiro total excluindo segmentos específicos* 64.643,7   58.488,2   10,5% 70.266,8   -8,0%



   
 

 
   

15 
 

RESULTADOS DO 1T19 

OUTRAS CONTROLADAS 

DESEMPENHO FINANCEIRO 

 
Consideramos as seguintes controladas nos números: Multidisplay, Braspag, Cielo USA, Aliança (Stelo), Merchant E-Solutions e M4Produtos. 

 

Evolução dos indicadores financeiros de desempenho  

 (em R$ milhões) 

Receita Operacional Líquida EBITDA Resultado Líquido

 

 

 

 

 

 

 

DRE

R$ milhões 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Receita operacional bruta 739,3           555,2           33,2% 714,8           3,4%

Impostos sobre serviços (33,3)            (16,5)            101,0% (25,3)            31,3%

Receita operacional líquida 706,1           538,7           31,1% 689,5           2,4%

Custo dos serviços prestados (569,5)          (425,8)          33,8% (546,5)          4,2%

Depreciações e amortizações (30,5)            (25,9)            17,7% (30,3)            0,6%

Lucro bruto 106,1           87,0             21,9% 112,7           -5,8%

Despesas operacionais (117,6)          (88,6)            32,7% (110,2)          6,7%

Depreciações e amortizações (33,2)            (11,7)            183,9% (13,9)            138,8%

Equivalência patrimonial -                 -                 n/a -                 n/a

Gastos totais (750,7)          (551,9)          36,0% (700,9)          7,1%

Lucro operacional (44,6)            (13,2)            n/a (11,4)            n/a

EBITDA 19,0             24,3             -21,8% 32,8             -42,0%

Margem EBITDA 2,7% 4,5% -1,8pp 4,8% -2,1pp

Resultado financeiro (12,1)            (10,3)            17,4% (11,1)            8,3%

Lucro antes do IRPJ e CSLL (56,7)            (23,5)            141,1% (22,5)            151,4%

IRPJ e CSLL 12,3             80,0             -84,6% 5,2               136,5%

Resultado líquido (44,4)            56,5             -178,6% (17,3)            155,9%

Margem líquida -6,3% 10,5% -16,8pp -2,5% -3,8pp

Resultado atribuível aos controladores (44,8)            56,2             -179,7% (17,9)            150,5%

Resultado atribuível a outros acionistas que não a Cielo 0,4               0,3               45,3% 0,5               -25,0%

Outras Controladas 

538,7 

706,1 

1T18 1T19

24,3 19,0 

1T18 1T19

56,2 

-44,8 

1T18 1T19

31,1%

% 

-21,8% 
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RESULTADOS DO 1T19 

ANEXOS 

FLUXO DE CAIXA – (R$ Mil) - PADRÃO COSIF 
 

 

Fluxo de caixa das atividades operacionais (R$ mil) 31.03.2019 31.03.2018

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 833.872      1.385.950  

Ajustes para conciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

Depreciações e amortizações 235.572        216.306        

Constituição (reversão) de provisão para perdas com imobilizado (6.575)           (4.304)           

Custo residual de imobilizado e intangível baixados 33.748          23.851          

Opções de ações outorgadas 6.880             5.663             

Perdas com créditos incobráveis e fraude 92.801          66.447          

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 39.564          (2.138)           

Variação cambial sobre juros de empréstimos e financiamentos captados no exterior 39.791          32.624          

Resultados não realizados com derivativos (4.065)           34.987          

Juros sobre empréstimos e financiamentos, incluindo ajuste de marcação a mercado 95.581          108.707        

Equivalência patrimonial (1.987)           (7.545)           

Rendimento de participação no FIDC -                   -                   

(Aumento) redução nos ativos operacionais:

Contas a receber de emissores (1.500.463)   5.099.794     

Contas a receber com partes relacionadas (400)               (10.074)         

Impostos antecipados e a recuperar 230.027        210.488        

Outros valores e bens (circulante e não circulante) (15.174)         (978)               

Rendas a receber (12.748)         14.683          

Créditos tributários (22.818)         15.331          

Devedores por depósitos em garantia (2.845)           (4.162)           

Diversos - Outros (107.041)       (6.277)           

Aumento (redução) nos passivos operacionais:

Contas a pagar a estabelecimentos 1.960.106     (4.712.893)   

Contas a pagar com partes relacionadas 1.339             -                   

Sociais e estatutárias 82.453          121.449        

Fiscais e previdenciárias (519.932)       (512.595)       

Outras obrigações - Diversas (102.667)       (43.954)         

Pagamento de processos tributários, cíveis e trabalhistas (2.189)           (4.434)           -                   -                   

Caixa proveniente das operações 1.352.830     2.026.926     

Juros pagos (132.119)       (157.485)       

Imposto de renda e contribuição social pagos (292.294)       (301.991)       1.396.966 - 2.031.339 - 

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais 928.417        1.567.450     

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aumento/Integralização de capital -                   (55.106)         

Aquisição de cotas de FIDC -                   -                   

Resgate de cotas de FIDC -                   -                   

Dividendos recebidos de subsidiárias Adiantamento para futuro aumento de capital-                   Adiantamento para futuro aumento de capital -                   

Adições ao imobilizado e intangível (256.338)       (56.959)         

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento (256.338)       (112.065)       

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aquisição de ações em tesouraria (11.758)         (11.758)         

Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de ações -                   7.337             

Captação de empréstimos 920.000        -                   

Pagamento de principal de empréstimos, líquido de derivativos (5.639)           (167.003)       

Dividendos e juros sobre o capital próprio (924.421)       (1.426.406)   

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento (21.818)         (1.597.830)   

Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa de controlada no exterior (14.568)         (40.009)         

Aumento (Redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa 635.693        (182.454)       

Caixa e equivalentes de caixa

Saldo final 3.538.739     3.766.532     

Saldo inicial 2.903.046     3.948.986     

Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa 635.693        (182.454)       
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RESULTADOS DO 1T19 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 1T19 - (R$ Mil) - PADRÃO COSIF  

 

   

 

ATIVO 31.03.2019 31.12.2018

Circulante

Total de disponibilidades 3.675.407           2.903.046           

Disponibilidades 490.744              433.961              

Aplicações interfinanceiras de liquidez 207.365              236.173              

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos            2.977.298 2.232.912           

Outros créditos 64.857.295         63.501.559         

Rendas a receber 897.763              885.015              

Diversos 64.161.241         62.805.365         

Contas a receber de emissores 63.635.016         62.219.320         

Contas a receber com partes relacionadas 400                    -                        

Créditos tributários 189.466              90.166               

Impostos e contribuições a compensar/recuperar 162.948              392.975              

Outros 173.411              102.904              

Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa (201.709)             (188.821)             

Outros valores e bens 79.845               63.433               

Total do ativo circulante 68.612.547         66.468.038         

Realizável a longo prazo

Outros créditos 2.619.140           2.691.214           

Diversos 2.619.140           2.691.214           

Devedores por depósitos em garantia 1.640.222           1.637.377           

Créditos tributários 958.251              1.033.367           

Outros 20.667               20.470               

Outros valores e bens 118                    1.356                 

Permanente

Investimentos 118.989              119.055              

Imobilizado de uso 689.389              580.794              

Intangível 11.126.156         11.247.278         

Total do ativo realizável a longo prazo e permanente 14.553.792         14.639.697         

TOTAL DO ATIVO 83.166.339         81.107.735         

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.03.2019 31.12.2018

Circulante

Obrigações por empréstimos 1.937.348           1.033.618           

Instrumentos financeiros derivativos 132.603              75.692               

Outras obrigações 57.435.905         56.076.857         

Sociais e estatutárias 159.579              242.626              

Fiscais e previdenciárias 396.615              796.244              

Diversas 56.879.711         55.037.987         

Contas a pagar a estabelecimentos 55.591.693         53.631.587         

Contas a pagar com partes relacionadas -                        -                        

Outras 1.288.018           1.406.400           

Total do passivo circulante 59.505.856         57.186.167         

Exigível a longo prazo

Obrigações por empréstimos 6.843.624           6.829.359           

Outras obrigações 4.120.027           4.061.935           

Provisões para contingências 1.818.952           1.782.197           

Impostos e contribuições diferidos 108.230              115.246              

Obrigações com quotas de fundos de investimento e diversas 2.192.846           2.164.492           

Total do passivo exigível a longo prazo 10.963.651         10.891.294         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 5.700.000           5.700.000           

Reservas de capital 74.333               71.255               

Reservas de lucros 3.275.202           3.583.971           

Ajustes de avaliação patrimonial 49.129               59.622               

(-) Ações em tesouraria (58.534)              (50.578)              

Atribuído a:

Participação de acionistas controladores 9.040.130           9.364.270           

Acionistas não Controladores 3.656.702           3.666.004           

Total do patrimônio líquido 12.696.832         13.030.274         

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 83.166.339         81.107.735         
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RESULTADOS DO 1T19 

 

 

DESEMPENHO GERENCIAL 1T19 - (R$ Mi) - PADRÃO COSIF 

 

 

 

 

 

 

DRE

R$ milhões 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. % 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. % 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. % 1T19 1T18 Var. % 4T18 Var. %

Receita operacional bruta 1.597,3  1.852,4  -13,8% 1.801,7  -11,3% 724,7     717,4     1,0% 788,3     -8,1% 739,3     555,2     33,2% 714,8     3,4% 3.061,3  3.125,0  -2,0% 3.304,9  -7,4%

Impostos sobre serviços (174,8)    (227,1)    -23,0% (180,7)    -3,3% (80,2)      (96,7)      -17,1% (87,2)      -8,1% (33,3)      (16,5)      101,0% (25,3)      31,3% (288,2)    (340,3)    -15,3% (293,3)    -1,7%

Receita operacional líquida 1.422,5  1.625,3  -12,5% 1.621,0  -12,2% 644,5     620,7     3,8% 701,1     -8,1% 706,1     538,7     31,1% 689,5     2,4% 2.773,1  2.784,7  -0,4% 3.011,6  -7,9%

Custo dos serviços prestados (578,7)    (519,0)    11,5% (544,6)    6,3% (319,2)    (271,2)    17,7% (318,4)    0,3% (569,5)    (425,8)    33,8% (546,5)    4,2% (1.467,3) (1.215,9) 20,7% (1.409,5) 4,1%

Depreciações e amortizações (66,0)      (96,1)      -31,3% (92,5)      -28,6% (96,4)      (96,4)      0,0% (96,4)      0,0% (30,5)      (25,9)      17,7% (30,3)      0,6% (192,9)    (218,4)    -11,7% (219,2)    -12,0%

Lucro bruto 777,9     1.010,3  -23,0% 983,9     -20,9% 228,9     253,1     -9,6% 286,3     -20,1% 106,1     87,0       21,9% 112,7     -5,8% 1.112,9  1.350,4  -17,6% 1.382,9  -19,5%

Despesas operacionais (319,0)    (217,2)    46,9% (364,2)    -12,4% (50,4)      (27,8)      81,7% (37,0)      36,2% (117,6)    (88,6)      32,7% (110,2)    6,7% (487,0)    (333,6)    46,0% (511,4)    -4,8%

    Pessoal (136,1)    (87,3)      55,8% (120,3)    13,1% (17,8)      (15,7)      13,3% (17,7)      0,7% (33,6)      (23,2)      44,8% (25,8)      30,3% (187,4)    (126,2)    48,5% (163,8)    14,5%

    Gerais e administrativas (55,8)      (45,6)      22,2% (61,8)      -9,8% (11,7)      (3,8)        n/a (8,2)        43,2% (74,9)      (63,7)      17,4% (79,4)      -5,7% (142,3)    (113,2)    25,7% (149,4)    -4,7%

    Vendas e Marketing (28,8)      (31,7)      -9,2% (76,9)      -62,6% (0,8)        (0,3)        128,9% (2,1)        -62,0% (4,3)        0,5         n/a (4,3)        1,3% (33,9)      (31,5)      7,5% (83,2)      -59,3%

    Outras despesas operacionais, líquidas (98,4)      (52,6)      87,2% (105,1)    -6,4% (20,1)      (7,9)        155,9% (9,1)        120,8% (4,8)        (2,2)        122,1% (0,8)        n/a (123,3)    (62,6)      97,0% (115,0)    7,2%

Depreciações e amortizações (8,6)        (8,6)        0,6% (8,6)        0,4% (0,3)        (0,1)        185,4% (0,3)        5,8% (33,2)      (11,7)      183,9% (13,9)      138,8% (42,1)      (20,4)      106,6% (22,8)      84,9%

Equivalência patrimonial 2,0         7,5         -73,7% 1,2         63,0% -           -           n/a -           n/a -           -           n/a -           n/a 2,0         7,5         -73,7% 1,2         63,0%

Gastos totais (972,3)    (840,9)    15,6% (1.009,9) -3,7% (466,3)    (395,5)    17,9% (452,1)    3,2% (750,7)    (551,9)    36,0% (700,9)    7,1% (2.189,3) (1.788,3) 22,4% (2.162,9) 1,2%

Lucro operacional 452,2     792,0     -42,9% 612,4     -26,2% 178,2     225,2     -20,9% 249,0     -28,4% (44,6)      (13,2)      n/a (11,4)      n/a 585,8     1.004,0  -41,7% 850,0     -31,1%

EBITDA 526,8     896,7     -41,2% 713,4     -26,2% 274,9     321,8     -14,6% 345,7     -20,5% 19,0       24,3       -21,8% 32,8       -42,0% 820,7     1.242,8  -34,0% 1.091,9  -24,8%

M argem EBITDA 37,0% 55,2% -18,1pp 44,0% -7,0pp 42,7% 51,8% -9,2pp 49,3% -6,7pp 2,7% 4,5% -1,8pp 4,8% -2,1pp 29,6% 44,6% -15,0pp 36,3% -6,7pp

Resultado financeiro 231,0     366,6     -37,0% 284,9     -18,9% 29,2       25,6       13,8% 28,3       3,0% (12,1)      (10,3)      17,4% (11,1)      8,3% 248,1     382,0     -35,0% 302,1     -17,9%

Receitas f inanceiras 6,0         58,7       -89,7% 22,7       -73,4% 29,7       25,9       14,7% 28,8       3,1% 9,4         15,4       -38,8% 25,8       -63,5% 45,2       100,0     -54,8% 77,3       -41,6%

Despesas financeiras (97,9)      (111,7)    -12,4% (80,3)      21,9% (0,6)        (0,3)        85,1% (0,5)        9,4% (48,3)      (45,7)      5,7% (49,8)      -3,1% (146,7)    (157,7)    -6,9% (130,7)    12,3%

Aquisição de recebíveis, líquido 275,3     443,3     -37,9% 299,7     -8,2% -           -           n/a -           n/a 26,8       20,0       34,1% 12,9       108,2% 302,0     463,3     -34,8% 312,6     -3,4%

Variação cambial, líquida 47,6       (23,7)      n/a 42,8       11,1% 0,0         -           n/a 0,0         n/a 0,0         0,0         -78,9% (0,0)        n/a 47,6       (23,7)      n/a 42,9       11,1%

Lucro antes do IRPJ e CSLL 683,2     1.158,6  -41,0% 897,3     -23,9% 207,3     250,8     -17,3% 277,3     -25,2% (56,7)      (23,5)      141,1% (22,5)      151,4% 833,9     1.386,0  -39,8% 1.152,0  -27,6%

IRPJ e CSLL (184,0)    (335,1)    -45,1% (251,3)    -26,8% (72,9)      (85,3)      -14,5% (92,1)      -20,9% 12,3       80,0       -84,6% 5,2         136,5% (244,6)    (340,4)    -28,1% (338,3)    -27,7%

Correntes (202,5)    (328,8)    -38,4% (277,1)    -26,9% (73,6)      (77,1)      -4,6% (92,3)      -20,3% (5,8)        77,9       -107,4% 2,7         n/a (281,9)    (328,0)    -14,0% (366,7)    -23,1%

Diferidos 18,6       (6,3)        n/a 25,8       -28,1% 0,7         (8,2)        -108,3% 0,2         n/a 18,1       2,1         n/a 2,5         n/a 37,3       (12,4)      n/a 28,5       31,0%-           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Lucro líquido 499,2     823,6     -39,4% 645,9     -22,7% 134,4     165,6     -18,8% 185,2     -27,4% (44,4)      56,5       -178,6% (17,3)      155,9% 589,3     1.045,6  -43,6% 813,8     -27,6%

M argem líquida 35,1% 50,7% -15,6pp 39,8% -4,8pp 20,9% 26,7% -5,8pp 26,4% -5,6pp -6,3% 10,5% -16,8pp -2,5% -3,8pp 21,2% 37,5% -16,3pp 27,0% -5,8pp

Lucro atribuível aos controladores 499,2     823,6     -39,4% 645,9     -22,7% 94,1       115,9     -18,8% 129,6     -27,4% (44,8)      56,2       -179,7% (17,9)      150,5% 548,5     995,7     -44,9% 757,7     -27,6%

Lucro atribuível a outros acionistas que não a Cielo -           -           -           -           - 40,3       49,7       -18,8% 55,6       -27,4% 0,4         0,3         45,3% 0,5         -25,0% 40,7       49,9       -18,4% 56,1       -27,4%

Cateno - Contábil Outras Controladas Cielo ConsolidadaCielo Brasil 


