
RELATÓRIO ANUAL2019



SUMÁRIO

CONFIRA A SEGUIR 
OS PRINCIPAIS 
DESTAQUES DA CSU 
AO LONGO DE 2019

Mensagem da 
administração

Destaques  
de 2019

Sobre a CSU
A CSU

Missão, visão e valores

Governança 
corporativa

Estrutura de governança 

Condução ética dos negócios

Gestão de riscos  

Inovação e gestão 
estratégica

Modelo de negócios 

CSU CardSystem

CSU MarketSystem

CSU Contact

Relacionamentos  
de valor

Colaboradores 

Fornecedores e Parceiros 

Clientes

Sociedade

Gestão de 
impactos 

ambientais

Endereços  
e contatos 

Sobre o 
relatório

Desempenho  
dos negócios

Cenário macroeconômico  
e setorial

Desempenho 
econômico-financeiro

3 15 29

36 38
37

24
6

5 11



3

MENSAGEM DA  
ADMINISTRAÇÃO

o ano de 2019, a CSU avançou de forma consistente em seus indicado-
res operacionais e financeiros, inovando na oferta de produtos e serviços diferenciados, adi-
cionando e fortalecendo parcerias comerciais e atuando de forma diligente na geração de 
valor para seus acionistas.

A Companhia acredita que o mercado está em evolução e vem se preparando de forma a 
acompanhar as novas oportunidades e a atender os novos players em cada segmento em 
que atua. Mesmo em um cenário de negócios competitivos, a CSU, em 2019, conquistou no-
vos contratos em todas as suas frentes de negócios, capturando oportunidades de up-sell 
e cross-sell entre suas Divisões, e obtendo êxito nos processos de renovações contratuais. 
Ao longo do ano, foram firmados novos contratos com: Brascard, Caruana, Digimais, Valid 
Certificadora Digital, Santander, iFood, AirFox, Tok&Stok e Unidas.

Em 2019, lançamos novas soluções de forma a alavancar os resultados de nossos clientes 
e a atender às demandas de mercado por produtos inovadores e digitais. Na CardSystem, 
a Divisão segue ampliando o seu portfólio com produtos como os cartões digitais e virtu-
ais (sem necessidade de cartão físico), as wallets de pagamento — compatíveis com Sam-
sung Pay, Android Pay e também Apple Pay, implementada para a Porto Seguro no último 
trimestre — os dispositivos vestíveis de pagamento (wearables), além de produtos como os 
pagamentos via QR Code e os cartões contactless, suportados por plataformas que trazem 
a segurança e a confiança demandadas por nossos clientes. 

Para 2020, a Divisão vem investindo nas Contas de Pagamento e, posteriormente, no Paga-
mento Instantâneo. Na MarketSystem, aprimoramos o OPTe+ com a inclusão de 11 novos 
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Mensagem da administração

parceiros comerciais e de novas opções de resgates — abrangendo não só produtos, mas também ‘“ex-
periências” — de forma a diferenciar a nossa plataforma no segmento de fidelidade no mercado brasileiro.  
Na CSU.Contact, aprimoramos o posicionamento da Unidade no setor de contact center, oferecendo servi-
ços especializados para toda a jornada do cliente, com uma oferta de produtos que empregam tecnologia de 
ponta, robotização e atuação por diversos canais de atendimento, resultando em maior produtividade das 
operações e satisfação dos nossos clientes.

Em termos de resultados, mesmo com o impacto de R$ 4,1 milhões em despesas extraordinárias relaciona-
das à reestruturação do quadro de colaboradores, ocorridas ao longo de 2019, a Companhia encerrou o ano 
com um EBITDA Ajustado¹ de R$ 106,9 milhões (+31,2% YoY) e com um Lucro Líquido Ajustado¹ de R$ 29,5 
milhões (-9,9% YoY). Ainda, a baixa alavancagem da Companhia aliada à forte geração de caixa no período 
possibilitaram a realização de investimentos de cerca de R$ 51,0 milhões, focados no desenvolvimento de 
soluções e em implantações de novos clientes, além da distribuição de R$ 10,6 milhões na forma de Juros 
Sobre o Capital Próprio, ocorrida em 06 de janeiro de 2020, representando um payout de 39,3% sobre o Lu-
cro Líquido do exercício.

Também destacamos a conclusão da reestruturação organiza-
cional ocorrida em 2019, com a contratação de novos executivos 
para fortalecer o time comercial da Companhia. Estamos confian-
tes quanto à estratégia de negócios adotados pela Companhia e à 
alta qualidade dos serviços prestados em cada uma de suas Divi-
sões. Por meio dos novos contratos firmados e das novas soluções 
desenvolvidas ao longo de 2019, a CSU segue demonstrando sua 
capacidade no crescimento de seus negócios, comprovada pela 
consistente entrega de resultados nos últimos anos.

Por fim, ressaltamos o nosso otimismo em relação ao ano de 2020 
e agradecemos à confiança de nossos colaboradores, parceiros, 
clientes e acionistas.

CONSISTENTE EVOLUÇÃO 
DOS INDICADORES 
OPERACIONAIS E 
FINANCEIROS NO  
ANO DE 2019

Covid-19
As perspectivas para 2020 apresentadas no Relatório 
Anual 2019 não compreendem os impactos, ainda 
imprevisíveis, do Covid-19. Mais informações acerca  
do tema serão abordadas nas divulgações da CSU  
ao longo do ano.

!
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DESTAQUES DE 2019
Desempenho econômico-

financeiro

de Receita Líquida

milhões de Ebitda

de Lucro Líquido

R$ 433,7

R$ 102,8

R$ 26,8

milhões 

milhões 

milhões 

Valor para a sociedade  
e treinamentos

investidos por meio 
do Instituto CSU

vagas disponibilizadas

pessoas beneficiadas

turmas concluídas

R$ 94 mil

4.492

4.132

125

CSU CardSystem

de cartões cadastrados

22,8
milhões de Volume Financeiro 

Transacional (Opte+)

CSU MarketSystem

R$ 283,2
milhões 

CSU Contact

de atendimento  
(PAs) faturadas

2.183
posições

Gestão 
eficiente

colaboradores

de treinamento

 de redução no  
consumo de energia

5.816

119 mil

990.944 kWh

horas
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SOBRE A

CSU
om mais de 28 anos de história, a CSU é uma empresa de prestação de ser-
viços de alta tecnologia voltados ao consumo, relacionamento com clientes 
e processamento de transações eletrônicas. Com a inovação presente em 
seu DNA desde sua formação, atua por meio de três Divisões de Negócios 
com potencial sinérgico, que permitem atender as necessidades específicas 
de cada cliente. 

Entre as soluções oferecidas, estão processamento de cartões de crédito e 
meios de pagamento eletrônicos, gestão e terceirização de data center, solu-
ções customizadas de loyalty, e-commerce, vendas, cobrança, crédito, relacio-
namento com o cliente e Business Process Outsourcing (BPO). 

Ao final de 2019, a CSU contava com cerca de 5,8 mil colaboradores próprios, 
localizados nas regiões de Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Barueri, essen-
ciais para o desenvolvimento dos negócios. 

No período, o foco de atuação da Companhia passou a estar mais concentra-
do nas áreas com mais propensão de negócios, especialmente na Divisão de 
meios eletrônicos de pagamentos (CardSystem), estando menos atuante em 
outras atividades com menor valor agregado a curto prazo, como a Divisão ITS.

C



Oferece soluções de marketing 
de relacionamento, programas de 
fidelidade e incentivo. Também realiza o 
processamento de pontos por meio de 
um sistema próprio, o Loyalty System 
III, e com a plataforma própria de 
Marketplace Digital Opte+ disponibiliza 
catálogo de resgates dos programas 
de fidelidade e incentivo, com mais 
de 50 parcerias em todos segmentos 
varejistas do País, bem como atua na 
gestão do relacionamento ao longo  
de toda a jornada do cliente.

Sobre a CSU

Especializada em meios eletrônicos 
de pagamento, disponibiliza aos 
emissores o processamento e  
a administração de cartões de  
crédito, private labels e, cartões 
híbridos, cartões pré-pagos e  
contas de pagamentos, bem como  
a tecnologia para o processamento 
das transações do adquirente.  
Com a CSU Digital, oferece ainda 
consultoria especializada para o 
desenvolvimento de projetos de 
inovação com foco no lançamento  
de novos serviços digitais. 

Oferece soluções multicanais 
(telefone, redes sociais, aplicativos, 
chat, bot, WhatsApp, e-mail, SMS e 
vídeo chamada) para relacionamento 
e engajamento do consumidor em 
diversos segmentos de mercado. 
As soluções são customizadas para 
jornadas de interações em SAC, 
cobrança, vendas, back office  
e retenção.

7

DIVISÕES  
DE NEGÓCIOS

Mais informações sobre as Divisões 
em Inovação e Gestão Estratégica.
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Sobre a CSU

MAPA DE
ATUAÇÃO

Unidades Recife I e II
Operações Contact

Unidade Belo Horizonte
Desenvolvimento de sistemas
Processamento de dados
Segurança 
Suporte e TI
Certificação

Unidade Faria Lima
Comercial CardSystem 
Comercial MarketSystem 
Administrativo 
Relações com investidores

Unidade Barueri Alphaview
Comercial Contact 
Operações Contact 
Operações CardSystem 
Data Center Tier III 
Administrativo Instituto CSU
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história
anos 

de

Criação da 
CardSystem.  Início de operação das 

principais bandeiras 
internacionais (Visa, 
MasterCard, American 
Express) de forma 
pioneira no Brasil.

Consolidação da 
CSU CardSystem 
como a maior 
processadora 
independente de 
cartões do País.

Abertura de capital 
no Novo Mercado 
da B3, sob o 
código CARD3

.

Mudança de razão social 
para CSU CardSystem 

S.A. e aquisição da  
UPSI Informática.

Fundação do 
Instituto CSU de 
responsabilidade social.

Mudança da razão social 
da TeleSystem para CSU.
Contact e inauguração  
do novo site Alphaview, 
em Barueri (SP).

Lançamento de novas 
frentes de negócios: 
OPTe+, ITS e C360.

Início das atividades 
da TeleSystem  
(atual CSU.Contact), 
com serviços de 
BPO de atendimento.

Entrada no mercado 
B2C com a expansão 

do OPTe+.

Lançamento de  
novas soluções em  
todas as Divisões. Lançamento de soluções 

wearables e ingresso da  
CSU.CardSystem no 
segmento de bancos digitais.

Desenvolvimento de novas 
soluções; atendimento de 

novos entrantes no mercado 
financeiro; expansão de 

contratos e preparação para 
certificação relacionada à Lei 

de Proteção de Dados.

Início das operações  
da CSU.MarketSystem,  
com foco em soluções  
de fidelidade.

1996

2005

2006

1997

2003 2010

2013
2001

2014

2017

2018

20192000

1992
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Sobre a CSU

MISSÃO, VISÃO
E VALORES

Missão
Desenvolver soluções completas, eficazes e criativas, por meio de produtos e 
serviços que proporcionem um atendimento de qualidade e gerem excelentes 
resultados, fidelizando os clientes.

Visão
Ser líder nos mercados em que atua, oferecendo soluções completas a seus 
clientes e ganhando o respeito, admiração e a confiança de seu público.

Valores
O comprometimento é um dos valores mais importantes para o crescimento 
e bom funcionamento da empresa. Por isso, é essencial que cada um aja e pen-
se como se fosse dono do negócio, partilhando responsabilidades, contribuindo 
com ideias e zelando para o aprimoramento e desenvolvimento de processos no 
dia a dia da Companhia.

A busca pela excelência é o que leva ao aperfeiçoamento constante dos in-
divíduos e das empresas. Por isso, a CSU acredita no incentivo permanente de 
seus colaboradores, para que eles possam sempre superar seus limites e vencer  
novos desafios.

A construção e o fortalecimento de relacionamentos duradouros com os 
seus principais públicos – colaboradores, clientes, comunidade e fornecedores – 
é a base para o crescimento e sustentação da CSU.

O dia a dia da Companhia é pautado nos mais consolidados princípios éticos e 
no respeito às pessoas, pois ela acredita na valorização e no respeito ao ser hu-
mano como evolução de seus negócios e da sociedade.

AS NOSSAS PREMISSAS 
CORPORATIVAS SÃO FOCADAS 
NOS CLIENTES, SEMPRE 
COM ÉTICA, EXCELÊNCIA, 
COMPROMETIMENTO  
E BOAS RELAÇÕES
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tica, transparência e equidade no acesso à informa-
ção formam a tríade da atuação da CSU na condu-
ção de seus negócios. Com ações negociadas no 
Novo Mercado da B

3
, a Companhia integra o Índice 

de Governança Corporativa Diferenciada (IGC); o 
Índice de Governança Corporativa – Novo Merca-
do (IG-NM); e o Índice de Ações com Tag Along Di-
ferenciado (ITAG). 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

É

Composição acionária 

Composição do Conselho de Administração 
(Nome, cargo e indicação)

Antonio Kandir, Presidente do Conselho Independente, Controlador

Marcos Ribeiro Leite, Conselheiro, Controlador

Antonio Martins Fadiga, Conselheiro Independente, Controlador

Rubens Antonio Barbosa, Conselheiro Independente, Controlador

Paulo Sergio Caputo, Conselheiro Independente, Controlador

Quantidade de 
ações %Acionistas

Controlador

Greenville Delaware LLC

Marcos Ribeiro Leite

Free Float

Tesouraria

Total CARD
3

22.986.292

22.967.699

18.593

18.117.678

696.030

41.800.000

54,99

54,95

0,04

43,34

1,67

100,00

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
A estrutura de governança da CSU é composta por Conselho de 
Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal, cujas atribui-
ções são descritas na página seguinte.

Conselho de Administração (CA): é responsável por estabelecer 
políticas e diretrizes gerais dos negócios, incluindo estratégia de lon-
go prazo, bem como por eleger os membros da Diretoria Estatutária 
(DE) e fiscalizar suas atividades, entre outras atribuições. Pode ser 
composto por cinco a nove membros, eleitos em Assembleia Geral 
de Acionistas, com mandato unificado e duração de um ano, sendo 
permitida a reeleição.

Seu compromisso com a transparência está descrito em sua Política 
de Divulgação e também em sua Política de Negociação, disponíveis 
no site de Relações com Investidores (acesso pelo QR Code acima).

O capital social da CSU é constituído por 41.800.000 ações ordinárias 
(ON), das quais 43,34% estão livres para serem negociadas no merca-
do (free float). Ao final de 2019, o acionista controlador detinha 54,99% 
do capital e 1,67% das ações permaneciam em tesouraria.



12

Diretoria Estatutária (DE)
É responsável pela condução dos negócios e execução das delibera-
ções estabelecidas pelo Conselho de Administração. Entre seus mem-
bros, o Diretor-Presidente atua também como conselheiro do CA.

Composição da Diretoria Estatutária 
(Nome e cargo)

Composição do Conselho Fiscal  
(Nome e cargo)

Marcos Ribeiro Leite, Diretor-presidente

Sérgio Tuffy Sayeg, Conselheiro Titular

Sérgio Luiz da Silva Ribeiro, Conselheiro Suplente

João Carlos Matias, Diretor sem designação específica

Ivam Ricardo Peleias, Conselheiro Titular

Enio Luiz Delollo, Conselheiro Suplente

Ricardo José Ribeiro Leite, Diretor de Relações com Investidores

Luiz Alberto de Castro Falleiros, Conselheiro Titular

Eduardo Georges Chehab, Conselheiro Suplente

Conselho Fiscal
Tem como atribuições fiscalizar as ações praticadas pelos adminis-
tradores, ponderar sobre o relatório anual da administração e analisar 
trimestralmente as demonstrações financeiras elaboradas pela Com-
panhia. De caráter não permanente, é instalado mediante convoca-
ção dos acionistas, de acordo com as disposições legais. Em 2019, o 
Conselho Fiscal foi instalado, conforme deliberado em AGO, ocorrida 
em 23 de abril de 2019.

CONDUÇÃO ÉTICA DOS NEGÓCIOS
Os valores da CSU e os comportamentos esperados na condução dos negócios e relaciona-
mentos são apresentados em seu Código de Ética e Conduta, disponível a todos no site de Re-
lações com Investidores. O documento apresenta princípios éticos e diretrizes sobre tópicos 
como confidencialidade, Cultura CSU e relacionamentos com clientes, fornecedores, acionis-
tas, entre outros. 

Para casos que violem as diretrizes expressas no Código ou para esclarecimentos de dúvidas, 
a CSU conta com um Canal Íntegro, alinhado à Lei Anticorrupção brasileira. Por meio da ferra-
menta é possível relatar, de forma sigilosa, qualquer irregularidade ou infração, como corrupção, 
fraude, assédio, discriminação, entre outros. O canal também é público e está disponível aqui.

Com relação às tratativas, denúncias relativas a assédio moral, por exemplo, são tratadas com 
apoio da área de Recursos Humanos, com foco educacional e por meio de feedbacks, a fim de re-
duzir ou reparar tais comportamentos. As denúncias mais graves são tratadas de forma separada, 
com apuração por parte da área de Compliance e aplicação das medidas cabíveis para cada caso. 

Conformidade e 
combate à corrupção
Em 2019, a CSU deu início à estruturação de 
um Programa de Compliance robusto, cuja 
estrutura deverá ser concluída em 2020.  Nes-
se cenário, a CSU observou uma evolução na 
gestão de aspectos de conformidade no ano, 
com a implementação da Política Anticorrup-
ção, aprovada no período pelo Conselho de 
Administração em fevereiro de 2019. 

O documento foi construído com base na 
Lei n.º 12.846/2013 de Anticorrupção e nas 
melhores práticas de governança no Brasil 
e no mundo. Entre suas premissas estão di-
retrizes sobre brindes e presentes, entrete-
nimento e benefícios de hospitalidade, do-

 https://ri.csu.com.br/governanca/codigo-de-etica
https://www.canalintegro.com.br/csu
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ações e contribuições políticas, contribuições sociais e patrocínios. 
Acesse o documento aqui.

A política foi disseminada a todos os colaboradores por meio da Intra-
net e de planos de comunicação da Companhia. O próximo passo en-
volverá treinamentos acerca do tema. Para os fornecedores da CSU, 
além da divulgação da política, foi elaborado um processo ainda mais 
robusto para homologação dos contratos. Além da análise comercial, 
questões jurídicas e reputacionais passaram a ser consideradas. 

Para os principais tópicos de Compliance, a Companhia conta com o 
amparo da área Jurídica, envolvida tanto na análise de contratos, quan-
to nas tratativas de possíveis inconformidades. Para essas questões, 
também há grupos de trabalho com as áreas envolvidas de Relações 
com Investidores, Segurança da Informação, Jurídico e Compliance. 

Para 2020, estão em desenvolvimento outras políticas relacionadas a 
Compliance, que passarão por aprovação do Conselho de Adminis-
tração. Também estão em desenvolvimento iniciativas para promover 
ainda mais segurança, como plano de auditoria contínua e ações de 
eficiência dos processos de Compliance.

GESTÃO DE RISCOS
A fim de estabelecer diretrizes para a mitigação de riscos que possam 
impactar o atingimento de seus objetivos, a CSU conta com uma polí-
tica específica de gerenciamento de riscos, cuja última versão foi revi-
sada e aprovada em 2018. 

Nesse contexto, a Companhia realiza a autoavaliação de riscos por 
meio de um documento formalizado, a Cartografia de Riscos e de 

Controles Internos, em que são registrados e acompanhados todos 
os riscos identificados nos mapeamentos dos processos, bem como 
os controles para mitigação dos riscos. Também são acompanhados 
periodicamente os planos de ação para a implantação de controles 
necessários com este intuito.

Estrutura de gestão de riscos
A estrutura de gestão de riscos é formada pela Diretoria 
Executiva, que responde ao Conselho de Administração, 
e é responsável pelas diretrizes relacionadas aos Riscos e 
Controles Internos. Cabe à Diretoria Jurídica e de Compliance 
atender tais diretrizes por meio da área de Riscos e Controles 
Internos, que é responsável, entre outras ações, por:

  promover a cultura de riscos;

  criar e executar Plano de Auditoria Interna com  
      foco em controles internos e adequação às leis  
      e políticas da Companhia;

  acompanhar os planos de ação dos  
      relatórios de Auditoria Interna e Externa;

  revisar e publicar as políticas e procedimentos; 

  mapear os riscos do negócio;

  auxiliar na implantação de planos de ação; e

  reportar tempestivamente à administração  
     os resultados da gestão de riscos.

https://ri.csu.com.br/governanca/estatuto-social-e-politicas/politica-anticorrupcao/
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Principais fatores de risco
A CSU compreende como principais 
fatores de risco para os negócios os riscos 
operacionais, financeiros, de crédito e os 
relacionados a fatores macroeconômicos  
e de tecnologia, conforme apresentado  
a seguir. Também conta com uma Política 
Formalizada de Gerenciamento de Riscos 
de Mercado, a fim de estabelecer medidas 
que busquem mitigar riscos decorrentes  
do mercado. 

Mais informações estão disponíveis no Formulário de Referência da CSU.

Riscos de tecnologia
Para garantir disponibilidade e segurança, além de simulações nos sistemas, para a identificação e 
contingência de possíveis falhas e evolução de processos operacionais, a Companhia conta com 
certificações alinhadas aos mais altos padrões de segurança. Mais informações em Proteção de Dados.

Riscos operacionais
Engloba processos e projetos que possam apresentar riscos, como compra de software e equipamentos. 
As áreas de Auditoria Interna e Compliance, além de monitorar os possíveis riscos, executam a gestão diligente 
para a obtenção e manutenção de certificados que asseguram as operações da Companhia, como o PCI DSS 
e a certificação TIER III.

Riscos financeiros
Entre as iniciativas de mitigação, a CSU conta com uma política de negociação ativa de limites operacionais 
disponíveis com instituições financeiras de pelo menos 1,2 vez o faturamento médio mensal. Além disso, a área  
de Tesouraria monitora diariamente os desembolsos e recebimentos futuros a fim de garantir a liquidez de caixa.

Riscos de crédito
Previsto na política de vendas da Companhia, é mitigado por meio da seletividade de clientes, acompanhamento 
rigoroso dos prazos de financiamento de vendas por Divisão de Negócio e limites individuais de posição.

Riscos relacionados a fatores macroeconômicos
A fim de mitigar riscos provenientes de situações adversas de mercado, a CSU realiza o 
acompanhamento dos principais indicadores de desempenho, apresentados na Matriz de Risco 
Corporativa, bem como promove a diversificação das fontes de receita em suas Divisões de Negócios.

https://ri.csu.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/formulario-de-referencia
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A fim de maximizar seus resultados e se consolidar como uma 
empresa única, líder no mercado brasileiro na prestação de ser-
viços de alta tecnologia voltados ao consumo, relacionamen-
to com clientes e processamento de transações eletrônicas,  
a CSU conta com uma estratégia pautada em quatro pilares 
(veja abaixo).

Com base no modelo full service, a Companhia busca ampliar ra-
pidamente suas principais operações por meio da intensificação 

das atividades para os clientes que já estão em sua base, ofere-
cendo soluções adicionais e capturando oportunidades de cross 
selling entre as suas Divisões de Negócios.

Adicionalmente, com seu DBA de inovação desde sua criação, a 
CSU avalia constantemente novas oportunidades e diversifica-
ção das fontes de receitas, por meio de investimentos em novas 
tecnologias que permitam o rápido desenvolvimento de know 
how e o alcance de novos patamares de crescimento.

INOVAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Especialização
Oferta serviços 
adaptados a cada cliente, 
fundamentados no know 
how e na expertise da 
Empresa, ampliando 
seus relacionamentos 
comerciais.

Independência
Não possui vínculo 
societário ou de 
exclusividade com  
qualquer de seus clientes.

Diversificação
Oferece um portfólio  
amplo, com diferentes,  
mas complementares, frentes 
de atuação, de forma a criar 
vantagens para vender 
serviços que reduzam custos e 
diversifiquem o risco gerando 
novas chances de ampliar a base 
de clientes e o market share.

Tecnologia
Realiza os investimentos 
necessários para posicionar-
-se sempre na vanguarda em 
relação a produtos, qualidade 
e segurança.

Pilares estratégicos
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MODELO DE NEGÓCIOS
O modelo de negócios da CSU é estruturado de forma a gerar valor a seus públicos de 

relacionamento, bem como a garantir a sustentabilidade da Empresa no longo prazo. 

CSU
CSU.MarketSystem

CSU.Contact 

CSU.CardSystem

Capital financeiro

Capital manufaturado

Capital intelectual

• R$ 257,3 milhões de patrimônio líquido
• R$ 433,7 milhões de receita líquida
• R$ 50,1 milhões de 
   investimentos realizados

Data center com certificação TIER III  
do Uptime Professional Institute, em linha 
com os mais altos padrões de segurança

• R$ 8,6 milhões de investimentos 
   em inovação 
• Time focado em soluções inovadoras

Capital humano

Capital social

Capital natural

• 5.816 mil colaboradores
• 118.567:00:00 horas de treinamentos  

entre Formação Inicial e Reciclagem

• R$ 94 mil investidos por  
meio do Instituto CSU

• 4 campanhas realizadas
• Aproximadamente 1.500  

pessoas beneficiadas

• 990.944 kWh de redução  
no consumo de energia

• R$ 244.274 de redução  
no consumo de água
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A Divisão CardSystem oferece soluções tecnológicas que 
garantem segurança e confiabilidade em toda a cadeia de 
meios eletrônicos de pagamento. Para os emissores de car-
tões, oferece serviços que compreendem todo o ciclo de 
vida de um cartão de crédito, desde a originação até a gestão 
de back office, visando minimizar o impacto operacional. Para 
o adquirente, dispõe de toda a tecnologia para o processa-
mento e autorização das transações, atendendo a todos os 
requerimentos das bandeiras. 

A CSU desenvolveu no decorrer de sua história expertise 
em definir, implantar e operacionalizar complexas ações de 
administração e processamento de meios eletrônicos de 
pagamento. Tanto as empresas tradicionais como os novos 
atores do sistema financeiro podem contar com a experi-
ência da CSU para lançar seus serviços financeiros de ma-
neira rápida e confiável. A Divisão CardSystem oferece ao 
mercado um modelo de gestão full service, que permite aos 
clientes trabalharem com estruturas enxutas e com pesso-
as dedicadas às questões estratégicas do produto. Ao final 
de 2019, a CSU CardSystem atingiu o total de 22,7 milhões 
de cartões cadastrados.

Serviços aos Emissores (Bancos, Varejistas e Fintechs)

• Processamento 
• Cartão de crédito
• Cartão pré-pago
• Wearables
• Embossing de cartões
• Prevenção à fraude 
• Conta 100% digital 
• Contact center 
• Sem cartão, sem fatura 
• Back office 
• Plataforma aberta (APIs)
• Invoice Expedition 
• Originação (front, online ou batch)

Serviços aos adquirentes
• Gestão de operação 
• Gestão de rede 
• Processamento 
• Charge back 
• Prevenção à fraude
 

Serviços às Fintechs
• Processamento
• Prevenção à fraude 
• Contact center 
• Conta digital 
• Cartão pré-pago
• Plataforma aberta (APIs)

Bandeiras/ 
Aprovação

Emissores 
(bancos e 
varejistas)

Portadores 
de cartão

Dinheiro/
Cartão/Fatura

Transações 
comerciais

Estabelecimentos

Dinheiro/Captura 
de transações 

eletrônicas

Adquirentes

Dinheiro/Solicitação 
da aprovação

Dinheiro/Solicitação 
da aprovação



CSU.DIGITAL
Por meio da CSU.Digital, lançada em 2017, a CSU.CardSystem oferta soluções digitais em uma 
única plataforma. Totalmente modular, para atender as necessidades específicas de cada 
emissor, permite a integração com diversas plataformas (crédito, VisionPLUS by FDR, loyalty, 
OPTe+ e do emissor) e é compatível com modernas formas de pagamento atualmente dispo-
níveis (Samsung Pay, Android Pay, Apple Pay e e-commerce).

Opções adicionais, 
contestação, alteração 

de limite, inclusão de 
adicional, alteração de 

senha app e cartão, 
gestão programa  

de fidelidade.

Diferenciais da CSU.Digital

 Solução de cartão 
virtual com experiência 

100% digital, sem 
necessidade de envio 

do cartão físico.

Aviso viagem por 
período e região

Opções de filtro das 
transações financeiras 
por período, ramo de 
atividade, cartão titular/
adicional ou por tipo 
presencial/e-commerce.

Bloqueio e 
desbloqueio on-line 
segmentados por 
meio físico, virtual 
ou saque.

Fatura digital, geração de 
código de barras, débito 

automático e opção  
de parcelamento.

Entre as soluções oferecidas, vale destacar os wearables, dispositivos vestíveis inteli-
gentes para meios de pagamento, que permitem uma experiência de pagamento mo-
derna, totalmente digital e de rápida implementação. Atualmente disponível nas ver-
sões pulseira, sticker (adesivo) e relógio, o wearable é integrado e 100% gerenciável pelo 
aplicativo mobile da CSU.Digital e permite a customização e personalização de acordo 
com o perfil do emissor. Também vale mencionar os cartões virtuais e digitais, que re-
presentam uma parte relevante da base da divisão, com mais de 300 mil unidades.

Em linha com as novas tendências do setor bancário, em que os clientes demandam 
cada vez mais transparência, conveniência e disponibilidade, a Divisão segue amplian-
do o seu portfólio com produtos como os cartões digitais e virtuais (sem necessidade 
de cartão físico), as wallets de pagamento – compatíveis com Samsung Pay, Android 
Pay e também Apple Pay – os dispositivos vestíveis de pagamento (wearables), além de 
produtos como os pagamento via QR Code e os cartões contactless, suportados por 
plataformas que trazem a segurança e a confiança demandadas por nossos clientes. 

Adicionalmente, são ofertados dois aplicativos ambos adaptáveis às necessidades da 
empresa contratante: o app de Originação, que possibilita a abertura de conta de uma 
forma totalmente digital; e o app de Manutenção, que permite a gestão da conta, com 
ferramentas para controle do limite do cartão, aviso viagem e escolha do meio de paga-
mento. Em 2019, o app de Originação passou pela fase de consolidação, com mais 192 
mil usuários. 

Números de destaque em 2019

0,5 bilhão de transações 
processadas, equivalentes 

a R$ 142,0 bilhões

107 milhões
de faturas geradas

1,6 milhão
de tratamento 

de fraudes

2 mil
SLAs medidas

Cerca de 150 projetos 
implementados  

em clientes 

+ 1 bilhão
de APIs consumidos

300 mil
cartões virtuais utilizados 

pelos clientes

BLACKFRIDAY

SEMANA  
DO NATAL

Quase 2 milhões  
de transações autorizadas 

no dia (média de  
4 milhões ao mês)

9 milhões de transições 
processadas

ENTRE AS SOLUÇÕES 
OFERECIDAS PELA 
DIVISÃO, VALE DESTACAR 
OS WEARABLES,  
OS CARTÕES DIGITAIS E 
VIRTUAIS E AS WALLETS 
DE PAGAMENTO

23 87
5
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Em linha com as 
tendências de mercado
O ano de 2019 foi marcado pela intensificação 
da entrada de novos bancos e players, não so-
mente no mercado de serviços financeiros, 
mas também no mercado de meios de paga-
mentos, bem como pelo foco na experiência 
do usuário, desde o primeiro contato do cliente. 

Com isso, além de intensificar seu foco no 
atendimento desta abertura de mercado, a 
CSU.CardSystem investiu em tecnologias e 
participou ativamente das discussões acer-
ca de temas diretamente relacionados à 
melhoria da experiência do usuário. Entre os 
principais focos estão a conta de pagamen-
to, o Sistema de Pagamentos Instantâneos 
e soluções de débito, iniciativas regulatórias 
para melhoria da experiência do cliente (mais 
informações em Cenário Regulatório). Adi-
cionalmente, para 2020, realizou a reorgani-
zação de sua liderança, com profissionais ex-
perientes para garantir o acompanhamento 
deste mercado dinâmico.

Por estar atenta às tendências de mercado, e 
por sua sólida experiência sobre as diversas 
ondas vividas pelo mercado financeiro, em 
2019 a Divisão celebrou novos contratos para 
processamento dos cartões do Digital Banks 
da Brascard e da Caruana. Ainda, obteve 
sucesso na ampliação dos serviços digitais 
contratados pelo Banestes e com o Banrisul.
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A Divisão MarketSystem é especializada na oferta de so-
luções completas para marketing de relacionamento, pro-
grama de fidelidade e incentivo. Por meio da plataforma 
OPTe+, dispõe de solução de premiação para programas 
de fidelidade e oportunidade para que empresas lancem 
seus próprios shoppings corporativos, além de solução 
B2C, um shopping on-line próprio voltado para o consumi-
dor final, com programa de fidelidade próprio. 

Adicionalmente, a Divisão disponibiliza todo o suporte es-
tratégico, tático e financeiro de campanhas on-line e off-line. 
Com isso, contribui para que empresas engajem, reconhe-
çam e premiem seus clientes e colaboradores.

Catálogo de prêmios
• Viagem

• Produtos

• Moda

• Vale-combustível

• Serviços digitais

• Cashback

• Pagamento de contas

• Entretenimento

• Micro recompensas  

Diferenciais da CSU.MarketSystem

Soluções
• Consultoria para  

criação de programas  
de fidelidade

• Régua de comunicação

• Campanha de incentivo 
Business to Business

• Gestão de parceiros 
do Marketplace

• Full-Service para  
Fidelidade e Incentivo

• Gestão especializada: 
equipe de atendimento  
e backoffice exclusivo

Ferramentas
• Motor de pontos: 

plataforma própria para 
acúmulo e resgate de 
pontos com regras  
100% parametrizáveis  
e personalizadas a cada 
um dos programas

• Plataforma Opte+: 
catálogo de prêmios 
customizado (white label)

• Analytics: informações 
em tempo real para 
gestão de campanhas

Alinhada ao fortalecimento da plataforma OPTe+, no pe-
ríodo de 2019, a MarketSystem adicionou à plataforma 
novos parceiros comerciais, entre elas LEGO, Grupo Ma-
risol, Victorinox, Renner e Camicado, ampliando a oferta 
de produtos disponíveis e a atratividade. 

As prioridades de investimento da Divisão foram efici-
ência operacional, a fim de promover melhorias na ex-
periência de resgate, e lançamento de novos produtos, 
como Clube de Vantagens — em que o cliente paga 
uma mensalidade e recebe pontos todo mês, bem 
como benefícios diferenciados — compra de pontos 
e cashback. 
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Ao longo do ano, reafirmando a caracterís-
tica do modelo de negócio da CSU como 
uma prestadora de serviços one-stop-shop 
e as oportunidades capturadas de up-sell e 
cross-sell entre as suas frentes de atuação, 
a MarketSystem firmou contratos com o Di-
gimais — para realizar a gestão integral do 
programa de recompensa dos portadores de 
cartão de crédito do banco — e com a Caru-
ana, para auxiliar em sua estratégia de comu-
nicação e relacionamento, com foco em ati-
vação e aumento na recorrência do uso dos 
cartões da sua base. Ambos já eram clientes 
da Divisão CardSystem.

Com relação à aplicação das soluções aos 
clientes, entre os destaques está a implanta-
ção da plataforma OPTe+ no Sicredi, no Ban-
co Volkswagen e para os cartões empresariais 
do Banrisul, passando a processar o programa 
de fidelidade dos cartões de seus clientes. Em 
2019, também implantamos a régua de ativa-
ção de cadastros e resgates na Electrolux.

Por conta de sua estratégia de geração de 
valor, a MarketSystem vem sendo cada vez 
mais representativa nos resultados da CSU. 
Em 2019, o volume financeiro transacionado 
pela Divisão obteve um crescimento aproxi-
mado de 16,0%, especialmente pela expan-

são de campanhas de incentivo. Nesse sen-
tido, mais do que uma Divisão complementar 
na CSU, a MarketSystem passa a se posicio-
nar no mercado como empresa de soluções 
e serviços modulares para loyalty, de forma 
a atender não só os clientes que já constam 
na base da Companhia, mas também outras 
empresas no mercado brasileiro em geral que 
buscam soluções de fidelidade e incentivo.

Em 2020, a Divisão continuará a investir na 
evolução de novos produtos, novas parce-
rias com o varejo e otimização de os diferen-
ciais na Plataforma de Viagens — ampliando 
o foco em passagens aéreas para soluções 
completas de turismo, como aluguel de carro, 
ingressos e hotéis — e Clube de Vantagens. 
Também estão previstas a continuidade da 
análise comportamental da base de clientes 
e implementação de microrrecompensas, 
para atender o segmento de bancos digitais. 

Destaques em 2019

Expansão da base de parceiros 
da plataforma OPTe+, superando 

mais de 50 parcerias

Celebração de 
novos contratos 

e projetos 

R$ 283,2 milhões de volume 
de resgates recorde na 

plataforma (Opte+) 

OFERECEMOS SOLUÇÕES  
B2B E SERVIÇOS MODULARES 
PARA O RELACIONAMENTO DA 
EMPRESA COM OS CLIENTES
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Especializada no segmento de contact center, a CSU.Contact atua 24 
horas por dia, sete dias por semana, na gestão de múltiplos canais de 
relacionamento com o consumidor e desenvolve soluções modulares 
que compreendem toda a jornada do cliente. Entre seus diferenciais, 
atua com plataformas de última geração, inteligência artificial, machine 
learning, monitoramento de redes sociais, vídeo chamadas e atendi-
mento home office. Conta com parcerias estratégicas de tecnologias 
inovadoras e garante a continuidade dos serviços prestados e a inte-
gridade dos dados durante possíveis interrupções, por meio de seu 
plano de contingência, revisto mensalmente. 

Possibilita ao contratante atuar com 
múltiplos canais digitais acoplados 
em uma plataforma omnichannel.  

Contempla interações por telefone, 
SMS, WhatsApp, e-mail, chat, 

monitoramento de redes  
sociais e geração de leads  

para novos negócios.

Plataforma para 
relacionamento com 
clientes por meio de 
multicanais digitais.

Processos e interações 
de menor complexidade 

com aplicações 
automatizadas.

Gestão integrada  
da jornada de crédito  

e cobrança.

Plataforma multicanal  
de acionamentos proativos  

para rentabilizar todo  
ciclo de vida do cliente.

Solução analítica das 
interações de todos os 

canais para aprimorar a 
experiência do cliente.

Evolução do relacionamento 2.0, 
atendendo canais com recursos 

integrados para compreender  
as necessidades  

dos clientes.

Transforma os atendimentos 
telefônicos em interações 

digitais em tempo real.

Disponibiliza ao 
consumidor a opção de se 
relacionar digitalmente por 
meio de imagem de vídeo 

simultaneamente com  
a interação por voz.

Realiza interações 
humanizadas com o 

consumidor em todas as 
mídias sociais, além de 

canais Fale Conosco  
e WhatsApp.

Oferece ao contratante 
segurança nas interações com 

o consumidor, equipe preparada 
para atuar e gerir remotamente 

em real time (vídeo), autenticação 
biométrica, VPN criptografada, 

geolocalização e homologação 
do local de trabalho.

Em 2019, as prioridades de 
investimento da Divisão en-
volveram tecnologias como 
robotização, inteligência ar-
tificial e cognitiva e machi-
ne learning, aplicadas com 
foco em promover a me-
lhor experiência ao longo 
da jornada dos usuários, de 
forma a contribuir para oti-
mização de custos, ganho 
de eficiência e geração de 
valor para seus clientes. 

Além disso, foi criada a área 
Contact Experience, que 
atua como consultoria para 
apoiar no desenho da jor-
nada do usuário e melhor 
uso de ferramentas e auto-
matização, em linha com a 
complexidade do público 
de cada cliente. 

Dessa forma, os produtos 
ofertados foram reavalia-
dos para melhor atender às 
necessidades dos clientes 
de forma ainda mais ativa. 
Como resultado dessas 
ações, além da expansão 
das operações da Natura 
e Claro Brasil, a CSU.Con-
tact celebrou novos contra-
tos com empresas como 
Tok&Stok, Santander, Air-
fox, iFood e a Valid Certifi-
cadora Digital.

Diferenciais 
CSU.Contact

 SAC e 
relacionamento

Vendas e  
retenção 

Cobrança  
e crédito

Backoffice

A CSU.CONTACT ATUA NA GESTÃO DE MÚLTIPLOS 
CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Soluções



PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
Pela qualidade de seus serviços e solidez no mercado, por mais um ano, a Contact e seus clien-
tes foram reconhecidos por premiações relevantes no mercado em relação ao atendimento 
aos clientes. Em 2019, vale destacar o case da Natura, cuja Divisão é responsável por todo o 
contact center, conforme apresentado a seguir.

Prêmio ABT 2019

Prêmio ABT 2019

Prêmio Best Performance

TROFÉU OURO 

TROFÉU OURO 

TROFÉU PRATA 

TROFÉU BRONZE

Categoria: Operações de 
Atendimento (Terceirizada)

Categoria: Excelência em  
Cobrança Digital — Aplicação de 
plataformas digitais/auto negociação

Categoria: Excelência em Televendas

Categoria: Inovação em Processos (Terceirizada)

Categoria: Gestão de Pessoas (Terceirizada)

Categoria: Inovação e Soluções 
Tecnológicas (Terceirizada)

Case: Inteligência Artificial mais Inteligência 
Humana: Transformando Resultados

Case: Natura - Cobrança 5.0: Um jeito 
natural de recuperar o crédito e o cliente

Case: Banco Volkswagen-VW 
Consórcio Inteligência Artificial 
mais Inteligência Humana: 
Transformando resultados

Case: RH - Novato Hands on - é fazendo  
que se aprende

Case: Boas Vindas... Porque a primeira 
impressão é a que fica!

Case: Natura - Cobrança 5.0 - Um jeito 
natural de recuperar o crédito e o cliente

OS PRÊMIOS RECEBIDOS 
DEMONSTRAM A SOLIDEZ DA 
COMPANHIA PERANTE O MERCADO  
E OS CLIENTES
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Prêmio Smart Customer 2019

TROFÉU OURO 

Case: Natura - Cobrança 5.0: Um jeito  
natural de recuperar o crédito e o cliente

Categoria: Tecnologia para Relacionamento

TROFÉU PRATA 
Categoria: Relacionamento Digital
Case: Banco Volkswagen - VW Consórcio 
Inteligência Artificial mais Inteligência 
Humana: Transformando resultados

2º

2º

2º

1º

1º 3º

1º

1º
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DESEMPENHO  
DOS NEGÓCIOS
CENÁRIO MACROECONÔMICO E SETORIAL
No ano de 2019, foi observada uma leve melhoria no cenário macroeconômico brasileiro, com 
avanço no Produto Interno Bruto (PIB) em 1,0% nos nove primeiros meses do ano. Com relação 
à inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou o período em 
4,31%, acima da meta para o ano de 4,25% e também dos 3,75% registrados em 2018. Já a taxa 
básica de juros (Selic) foi de 4,5%, o que representa uma redução frente aos 6,50% a.a. registra-
dos em 2018. 

O saldo de postos de trabalho formais avançou 2,47% (+948,3 mil) nos 11 primeiros meses de 2019, 
segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com maior contribuição 
positiva do setor de serviços, sendo geradas 495.577 vagas de emprego formal.

Cenário setorial
O mercado financeiro tem vivido uma expansão, nos últimos anos, com a criação de fintechs, ban-
cos digitais e serviços financeiros oferecidos por empresas de diversos setores. Em 2019, os prin-
cipais temas que permearam as discussões no setor foram:

Sistema de Pagamentos Instantâneos
Há algum tempo, o Banco Central vem criando um movimento de democratização e desbu-
rocratização do sistema de transferência de reservas. Por essa perspectiva, está em tramita-
ção a implantação de um Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), que deverá substituir as 
transações com dinheiro em espécie ou por meio de transferências bancárias e débitos por 
transações entre pessoas. Segundo o Bacen, com o sistema, os pagamentos instantâneos se-
rão feitos em alguns segundos e funcionarão por 24h todos os dias da semana.
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Desempenho nos negócios

Durante 2019, diversos Grupos de Trabalho foram criados, reunindo os 
principais players do mercado, para discussão da especificação téc-
nica e regulatória do sistema, cuja implementação está prevista para 
2020. Nesse contexto, a CSU participou ativamente do Grupo de Tra-
balho criado pela Bacen para deliberação do tema. 

Novos players
As ações que o Banco Central apresentou nos últimos anos geraram, 
em 2019, um crescimento expressivo no número de novos players 
em diversos segmentos do mercado de meios eletrônicos de paga-
mentos. Os novos entrantes buscam resolver ineficiências em gran-
de escala, como atender necessidades específicas de determinados 
nichos. Ao mesmo tempo, os players tradicionais se atualizam rapida-
mente para acompanhar essa evolução constante.

Inovações nas experiências de pagamento e e-commerce
Os pagamentos por aproximação (NFC) — seja pelo cartão, pelo ce-
lular ou por wearables — ganham relevância a cada ano, inclusive com 
integração em alguns sistemas de transporte. Ao mesmo tempo, di-
versas carteiras digitais são lançadas apresentando a experiência de 
compras por QR Code. Adicionalmente, a tokenização, pensada ini-
cialmente para dar segurança às carteiras de pagamentos de cartão 
presente, vem ganhando escala no e-commerce em compras de car-

tão não-presente, aumentando as taxas de aprovação e auxiliando na 
prevenção de fraudes.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
A nova regulamentação de proteção aos dados trouxe ao mercado 
grande movimentação para adaptação no tratamento das informa-
ções dos clientes, de forma segura, por parte das instituições financei-
ras. A Lei Geral de Proteção de Dados, que deverá ser implementada 
até agosto de 2020, tem como objetivo proteger as informações dos 
clientes do uso não permitido, bem como definir os limites de respon-
sabilidade das instituições envolvidas. Mais informações no quadro 
Proteção de Dados.

Open Banking
Em 2019, o Banco Central abriu consulta pública para definição das 
regras para implementação do Sistema Financeiro Aberto no País, o 
chamado “Open Banking”. A novidade consiste em um conjunto de re-
gras para organizar o compartilhamento de dados e serviços do siste-
ma financeiro por meio de abertura e integração das informações. O 
tema tem sido amplamente discutido por grandes instituições, como a 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Associação Brasileira 
das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), fintechs e 
bancos tradicionais.    

Diante do cenário, a CSU avalia uma perspectiva favorável, em conjun-
to com processos de originação digitais e pela entrada do varejo no 
segmento de instituições de pagamento, o que contribui para maior 
inclusão de novos clientes ao ecossistema. Além disso, o lançamento 
de novas soluções de pagamento e o crescimento do uso de soluções 
já existentes, como do cartão pré-pago, resultam na previsão de au-
mento no volume de transações eletrônicas para 2020.

NOVOS PLAYERS, INOVAÇÕES E 
SOLUÇÕES DEVEM CONTRIBUIR PARA 
MUDANÇAS RELEVANTES NO SETOR
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Desempenho operacional

CSU.CardSystem
A CSU.CardSystem encerrou o ano de 2019 com 22,7 milhões de car-
tões cadastrados e 15,9 milhões de cartões faturados, crescimento 
de, respectivamente, 3,1 milhões (ou 15,8%) e 1,2 milhão (ou 8,3%) em 
relação a 2018. As variações refletem o aquecimento da operação de 
determinados clientes da base e o crescimento orgânico da Divisão.

CSU.MarketSystem
O volume financeiro transacional atingiu R$ 283,2 milhões em 2019, 
crescimento de 15,8% na comparação com 2018. O crescimento re-
flete a consistente evolução registrada pela Divisão ao longo dos últi-
mos anos, em linha com a mudança estrutural do mercado de fidelida-
de por meio do aumento da atratividade de resgates alternativos em 
produtos, serviços, viagens e cashback; e pelo amadurecimento dos 
contratos celebrados. 

CSU.Contact
A CSU.Contact encerrou o ano de 2019 com uma média de 2.183 posi-
ções de atendimento (PAs) faturadas, crescimento de 4,9% em relação 
a 2018, refletindo os novos contratos firmados no período e a expansão 
de operações voltadas ao digital, suportadas por inteligência artificial e 
analytics, com consequente ampliação da rentabilidade por PA.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Cartões faturados  
e cadastrados  
(milhões de unidade)

Cartões faturados

Opte+

Volume financeiro transa-
cional

Cartões cadastrados

Milhas e outros

Posições de 
atendimento
(média faturada 
unidade)

Volume financeiro  
transacional  
(milhões de reais)  
e evolução por tipo  
de resgate (base 100)

20182018 2018 2019

19,6
22,7

100 100

244,3

283,2

147

109
14,7 15,9

2019 2019

2.167 2.183
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Indicadores econômico-financeiros*

2019

22.739 

15.911 

2.183 

482.432 

433.703 

25,2%

102.809 

23,7%

26.832 

6,2%

50.749 

11,7% 

16.316 

0,2

2018

19.629

14.688

2.167

 

466.244

419.771

24,1%

81.483

19,4%

32.799

7,8%

51.403

12,2%

25.828

0,3

Variação %

15,8

8,3

4,9

 

3,5

3,3

1,1 p.p.

26,2

4,3 p.p.

-18,2

-1,6 p.p.

-1,3

-0,5 p.p.

-36,8

-0,2x

Destaques operacionais 
(em milhares)

Cartões cadastrados

Cartões faturados

Posições de atendimento

Destaques financeiros (em R$ milhares ou %)

Receita Bruta

Receita Líquida

Margem Bruta

EBITDA

Margem EBITDA

Lucro Líquido

Margem Líquida

Capex

Capex/Receita Líquida

Dívida Líquida

Dívida Líquida/EBITDA

*Em 1º de janeiro de 2019, a companhia adotou as normas do pronunciamento contábil CPC 06 
(IFRS 16) que elimina a distinção entre arrendamentos operacionais e arrendamentos financeiros.

Principais indicadores

Receita Bruta
Em 2019, a Receita Bruta da Companhia atingiu R$ 482,4 milhões, superior em R$ 16,2 milhões 
ou 3,5% em relação ao ano de 2018. As variações apresentadas refletem o amadurecimento 
dos contratos firmados pelas três Divisões de Negócios que compões os resultados da Com-
panhia, somado ao aumento do volume serviços digitais e de processamento de cartões da 
Divisão CardSystem e ao recorde de volume financeiro transacional, na Divisão MarketSys-
tem, que a cada trimestre amplia sua participação nos resultados da Companhia.

Custos
Em 2019, o Custo Consolidado da Companhia somou R$ 324,4 milhões, retração de 1,8% com 
relação ao ano de 2018. O resultado é reflexo de ações voltadas à melhoria operacional, como 
a reestruturação do quadro de colaboradores e as renegociações com fornecedores realiza-
das no período. 

Vale mencionar que o crescimento em Custos é inferior ao crescimento de Receitas, sinali-
zando os esforços da Companhia pela ampliação de seus resultados. Dessa forma, o Lucro 
Bruto alcançou o montante de R$ 109,3 milhões em 2019, superior em 8% a 2018. 

MELHORIAS OPERACIONAIS E RENEGOCIAÇÕES 
COM FORNECEDORES REFLETIRAM EM NOSSO 
CUSTO CONSOLIDADO EM 2019

Receita bruta
(em milhões de reais)

2017

2018

2019

540,3

466,2

482,4
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EBITDA
O EBITDA totalizou R$ 102,8 milhões em 2019, crescimento de 26,2% 
sobre o ano de 2018, com Margem EBITDA de 23,7%, 4,3 p.p. superior 
ao registrado no ano anterior.  Desconsiderando as despesas relacio-
nadas à reestruturação do quadro de colaboradores, a Companhia 
atingiria um EBITDA Ajustado de R$ 106,9 milhões no exercício, uma 
expansão de 31,0% frente a 2018. 

Resultado Financeiro Líquido
No ano, o Resultado Financeiro Líquido totalizou uma despesa de  
R$ 10,5 milhões, superior em R$ 7,0 milhões ao valor reportado em 
2018, refletindo as novas orientações da CVM quanto as orientações 
referentes ao uso taxa de desconto nominal. 

Lucro Líquido
A Companhia reportou Lucro Líquido de R$ 26,8 milhões no ano, infe-
rior em 18,2% em relação a 2018. Desconsiderando as despesas rela-
cionadas à reestruturação do quadro de colaboradores, a Companhia 
atingiria um Lucro Líquido Ajustado de R$ 29,5 milhões, redução de 
9,9% em relação a 2018.

Investimentos
No exercício, a CSU realizou investimentos no montante de R$ 50,7 
milhões, redução de 1,3% em relação ao ano de 2018. A prioridade 
de investimentos no ano seguiu com a Divisão CardSystem — com 
cerca de 73% do montante investido no trimestre — dada a maior ne-
cessidade de alocação de capital para a criação de novos produtos, 
customizações e desenvolvimento do software utilizado para o pro-
cessamento de cartões e, mais recentemente, no desenvolvimento e 
parametrização das plataformas CSU.Digital e CSU.Acquirer.

Endividamento
Ao final de 2019, o Endividamento Líquido da Companhia — que não 
contempla o impacto do IFRS 16 — totalizava R$ 16,3 milhões, redu-
ção de R$ 9,5 milhões em relação a 2018, reflexo da redução da Dívida 
Bruta no período. A Companhia segue com uma confortável relação 
Dívida Líquida sobre EBITDA e mantém uma gestão responsável de 
sua estrutura de capital, viabilizando o financiamento de seu CAPEX e 
preservando seu endividamento em patamares adequados. 

EBITDA (em milhões de reais)

Lucro líquido (em milhões de reais)

2017

2017

2018

2018

2019

2019
100,3

45,2

81,5

32,8

102,8

26,8
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RELACIONAMENTOS 
DE VALOR
COLABORADORES
Perfil de colaboradores CSU
As pessoas são o principal elo para o desenvolvimen-
to, na prática, da estratégia da CSU e para o alcance 
de resultados. Com 5.816 colaboradores em seu qua-
dro em 2019, além de estagiários, a Companhia pro-
move iniciativas relacionadas à atração, desenvolvi-
mento, valorização e retenção de colaboradores. 

Por gênero Por negócio

Colaboradores por localidade e categoria funcional

Em 2018

Em 2019
1.633

4.183 5.113

228

414
61

Localidade

São Paulo

Minas Gerais

Pernambuco

Total

Localidade

São Paulo

Minas Gerais

Pernambuco

Total

Administração

 223

 8

 22

253

Administração

201

7

20

228

Operação

 3.769

 184

 1.205

5.158

Operação

4.030

168

1.390

5.588

Total

3.992

192

1.227

5.411

Total

4.231

175

1.410

5.816

VALORIZAMOS NOSSAS PESSOAS — NOSSO 
MAIOR PATRIMÔNIO E A CHAVE PARA O 
ALCANCE DE BONS RESULTADOS SEMPRE

Masculino CardSystem

Corporativo

Feminino MarketSystem

Contact
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No período, a Companhia promoveu a reestruturação de seu quadro 
de colaboradores, em linha com sua estratégia e visão de futuro. Com 
maior foco em promover maior sinergia, algumas áreas deixaram de 
ser verticais e passaram a contar com gestão mais horizontal. Também 
foram criadas novas posições, para alavancar a estratégia de transfor-
mação digital da CSU (mais informações a seguir).

Valorização da diversidade
A CSU valoriza um ambiente diverso e inclusivo. Por isso, realiza ações 
para reter e intensificar a inclusão de pessoas com deficiência (PCD), 
como a participação pelo quarto ano consecutivo do “Dia D”, que visa 
à inclusão de PCDs e de reabilitados do INSS no mercado formal de 
trabalho, com um dia de atendimento exclusivo para esse público.

Por meio do Instituto CSU, em 2019 foi realizado um workshop em par-
ceria com a organização Inovar Inclusiva para o dia mundial dos PCDs. 
Participaram do evento 52 colaboradores PCDs e seus gestores. As 
palestras contaram com libras para deficientes visuais. Adicionalmen-
te, a CSU também apoia e participa da Corrida Pela Inclusão, organi-
zada pelo Instituto Olga Kos, e realiza encontros internos para valoriza-
ção e desenvolvimento desse público que já atua na Companhia.

Atração e transformação digital
Ademais da estratégia de negócios, a inovação pauta também a cul-
tura e gestão de pessoas na CSU. Nesse sentido, a Companhia conta 
com o RH Digital, que viabiliza o processo de seleção de colaborado-
res de forma digital, de forma a garantir uma melhor experiência para 
as partes envolvidas no processo. Iniciado em 2018 para CSU. Con-
tact, em 2019 a ferramenta foi ampliada para o restante da Companhia.

Por meio de mapeamento comportamental, avaliações on-line e vídeo 
recruiting, a plataforma contribui para maior assertividade no processo 
de recrutamento, promovendo ganho de 35% de eficiência na seleção 
e contratação para as vagas operacionais. 

Recrutamento interno otimizado
Em 2019, a ferramenta foi adotada também para processo de 
seleção interno. Com isso, o programa Crescer, que envolve 
a absorção interna de talentos da Companhia para áreas 
administrativas e operacionais, com a oferta de vagas acima 
do primeiro nível, a ferramenta digital promoveu redução de 
30% de dias para a contratações. Em 2019, 38% das vagas 
foram preenchidas internamente.

Cultura digital
Mais do que ferramentas digitais, a CSU acredita que a 
Transformação Digital é um processo cultural. Em função 
disso, em 2019 realizou a reestruturação da liderança  
de Recursos Humanos, com foco na aceleração desse 
processo e em diferentes formas de se trabalhar,  
em linha com metodologias ágeis. 

No ano, um dos destaques foi a ampliação do RH Digital para um canal 
de treinamentos e de comunicação direta com operadores. Por meio 
de um feed de notícias, são compartilhadas informações. Em 2019, o 
canal contava com 85% de operadores da CSU.Contact, com índice 
de engajamento de 29%. Para 2020, o canal será ampliado para 100% 
do quadro de colaboradores da CSU. 

Também no próximo ano, com uso de Inteligência Artificial, a platafor-
ma será alimentada por dados, de forma a recomendar profissionais 
em linha com o perfil esperado pela CSU, especialmente para a Divi-
são Contact, cujo contingente de colaboradores é maior. Nessa linha, 
vale ressaltar o aumento expressivo de contratações no segundo se-
mestre de 2019, em virtude da entrada de novos clientes — processo 
que foi otimizado pela digitalização.

Adicionalmente, está em desenvolvimento uma ferramenta de onbo-
arding, em que, após a seleção do candidato, o processo operacional 
de teste será automatizado, a fim de promover uma experiência digi-
tal até o ingresso do colaborador na Companhia. A novidade também 
deverá compreender um repositório de documentação dos colabora-
dores, de forma a garantir maior controle, eficiência e redução de uso 
de materiais, como papel.  
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Programa Jovens Talentos
Ainda no âmbito de atração e seleção de colaboradores, a CSU conta 
com o Programa Jovens Talentos, que compreende jovens para Está-
gio Corporativo (estudantes) e Trainees (recém-formados). Com foco 
no desenvolvimento de jovens profissionais para atuação estratégica 
nas Divisões de Negócios, são promovidas atividades desafiadoras 
que contribuam para seu desenvolvimento e estimulem o crescimen-
to profissional. 

Em 2019, a Companhia contava com 7 trainees e 11 estagiários. Os 
jovens recrutados dispõem de análises de desempenho trimestral, 
com avaliação de aspectos ligados ao negócio, como inovação, va-
lores e cultura da companhia. A CSU também fomenta a troca de ex-
periências, por meio de encontros bimestrais entre estagiários, trai-
nees e executivos. 

Desenvolvimento e sucessão
A CSU avalia seus colaboradores, bem como promove o desenvol-
vimento de seus colaboradores, estimula a cultura de feedback e 
mapeia candidatos sucessíveis à liderança. Com relação ao desen-
volvimento de todos os colaboradores, a Companhia conta com as 
seguintes iniciativas:

CSU Educa
Contempla cerca de 50 cursos on-line e 4 presenciais, com foco no 
autodesenvolvimento e em um processo de aprendizagem contínuo. 
Mais informações em Sociedade.

EM 2019, COMO RESULTADO DE SUAS PRÁTICAS 
DE DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES,  
A CSU.CONTACT FOI RECONHECIDA PELO 
PRÊMIO ABT COM MEDALHA DE PRATA

Desdobramento de metas
Entre os destaques de 2019 está a evolução acerca  
do desdobramento de metas, que passaram a ser mais 
claras, robustas e, principalmente, alinhadas ao negócio.  
A iniciativa deve contribuir para o mapeamento de pessoas 
que podem ocupar posições de liderança, com insumos 
para quais competências precisam ser desenvolvidas.  
Para 2020, a Companhia passará a utilizar a metodologia 
Nine Box para avaliação de desempenho com foco  
na sucessão. 

Academia de líderes 
Tem como objetivo formar e desenvolver a liderança da CSU.Con-
tact nos níveis de supervisão e coordenação operacional por meio 
de três módulos. Sendo assim, foi realizado, em 2019, o mapeamento 
de perfil de 100% da liderança para desenvolvimento do autoconhe-
cimento e capacitação. 

Também foi realizada a reestruturação do banco de talentos por ver-
tical de negócios, a fim de identificar os colaboradores com potencial 
para tornarem-se líderes. Para este público, é promovida a capacita-
ção continuada, com duração de cinco meses, que engloba pílulas co-
nhecimento e capacitação. 

Adicionalmente, todo semestre é promovida a Semana Universitária. 
Na ocasião, parceiros educacionais com preços diferenciados parti-
cipam com stands informativos e atendimento personalizado aos co-
laboradores. A ação tem como resultado, em média, 300 inscrições 
para vestibular em Alphaview e 200 nos sites de Recife.

Com relação ao reconhecimento de colaboradores, por meio do 
programa “Orgulho de Ser CSU”, a Companhia celebra o tempo de 
empresa dos colaboradores que completam 10, 15, 20 e 25 anos  
de atuação.
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Campanhas realizadas em 2019

Saúde e segurança
A CSU preza pela saúde e qualidade de vida 
de seus colaboradores. Além de seguir as 
normas de segurança relacionadas ao seu 
segmento, conta com um Programa de Saú-
de Ocupacional que visa promover a saúde e 
o bem-estar de seus colaboradores por meio 
de campanhas educativas de prevenção  
a doenças. 

Em seu site de Alphaview, dispõe de uma es-
trutura ambulatorial diferenciada, com clínico 
geral, ginecologista e consultório odontoló-
gico. Em 2019, uma das novidades foi a in-
clusão de massoterapia, disponível a todos 
os colaboradores. Em linha com a estratégia 
de inclusão de PCDs, foram contratados dois 
massoterapeutas com deficiência visual. 

No ano, dois colaboradores foram afastados 
por acidente típico ou doença ocupacional 
e houve aumento de 15% na quantidade de 
atestados apresentados em relação a 2018 e 
8% de aumento de dias perdidos.

Campanha da voz
Ações de conscientização e 
divulgação dos cuidados com a voz. 
Número de participantes: 468.

Programa de ginástica laboral
Atividades e orientações quanto à saúde e postura.
Número de participantes: 4,5 mil pessoas por mês,  
dentre eles colaboradores e ex-colaboradores da Companhia.

Planejamento familiar
Conscientização sobre a importância de planejamento  
para a manutenção do bem-estar econômico e social  
da família dos colaboradores.
Número de participantes: 389 colaboradoras.

Prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)
Informações sobre cuidados com a saúde e prevenção  
de DSTs, principalmente em períodos festivos.
Número de participantes: 743 durante campanha  
de Carnaval, Dezembro Vermelho e Sipat.

Exames oftalmológicos
Exames clínicos, consulta médica e  
prescrição de receitas, caso necessário.
Número de participantes: 297 consultas realizadas.

Programa de Controle Epidemiológico
Palestras ministradas por médicos, jogos lúdicos e 
informativos para promoção da saúde e prevenção de 
doenças epidemiológicas, crônicas e infectocontagiosas. 
Número de participantes: 5.735 participações  
nas campanhas de Saúde do ano 2019.

Vacinação contra a gripe
Campanha para colaboradores a baixo custo.
Número de participantes: 134 colaboradores.

Combate às drogas 
Campanha sobre riscos do consumo  
de álcool, tabaco e outras drogas.
Número de participantes: 227 (SIPAT).

Programa Gestação Saudável
Promoção do bem-estar das futuras mães, com informações 
desde o pré-natal e nascimento do bebê, até sua  
adaptação nos primeiros dias de vida e amamentação.
Número de participantes: 134 gestantes  
e 939 consultas ginecológicas.

Prevenção ao câncer de mama
Ações de prevenção e conscientização,  
bem como dicas de saúde, para mulheres.
Número de participantes:  
cerca de 150 colaboradoras.
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FORNECEDORES E PARCEIROS

Compliance e conduta ética 
A gestão de fornecedores contratados é pautada pela 
Política de Compras e pela Política de Compliance, bem 
como pelo Código de Ética e Conduta, documentos que 
determinam regras, papéis e responsabilidades de cada 
uma das partes. 

Em 2019, como parte da estruturação do Programa  
de Compliance, a CSU promoveu um novo processo 
de homologação de fornecedores, para certificação do 
cumprimento de suas normas e diretrizes. No período, foi 
realizada auditoria de todos os pedidos e contratos da área 
de Suprimentos, em que foram avaliados o cumprimento  
de todo o processo de cotações e concorrência. 

A CSU percebe seus fornecedores como 
parceiros de negócios, aptos a contribuírem 
para sua estratégia de oferta de soluções 
inovadoras. Ao final de 2019, a CSU contava 
com 854 fornecedores ativos, em sua maio-
ria, provedores de equipamentos, insumos, 
produtos e serviços.

 Os contratos seguem critérios técnicos e fi-
nanceiros, estando de acordo com a Norma 
S.A 8000, um padrão global de responsabili-
dade social que preza por condições decen-
tes de trabalho. Estão previstas na Norma a 
inibição de mão de obra infanto-juvenil ou tra-
balho forçado; a garantia de ambiente de tra-
balho seguro e saudável; a liberdade de asso-
ciação sindical e a não discriminação.

Em junção às diretrizes e análise prévia, é 
realizado o acompanhamento trimestral da 
saúde financeira dos principais fornecedores 
contratados. Semestralmente, indicadores 
de qualidade e prazo de entrega também são 
avaliados e, nos casos em que haja inconfor-
midades ou pontos de melhoria, é elaborado 
um plano de ação para correção. Para casos 
de quebra das condições determinadas, os 
contratos podem ser suspendidos.

Em 2019, assim como no período anterior, 
a CSU seguiu com as revisões nos contra-
tos de automatização de acompanhamento 
com histórico de negociações e leilão eletrô-
nico, a fim de garantir ganho de eficiência na 
gestão dos contratos. 

DEMOS SEQUÊNCIA AO  
NOSSO PROGRAMA DE  
COMPLIANCE EM 2019,  
QUE COMPREENDE NOVO 
PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE FORNECEDORES
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CLIENTES
Por meio de suas três Divisões de 
Negócios, que operam em sinergia 
ou de forma independente, a CSU 
oferece soluções personalizadas 
de acordo com as necessidades 
específicas de cada cliente. Em seu 
portfólio constam clientes como:
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SOCIEDADE
A fim de gerar valor para as comunidades onde está presente, a CSU 
desenvolve ações por meio do Instituto CSU, seu braço social há mais 
de 15 anos. Desde sua inauguração, o Instituto CSU promove não so-
mente ações de relacionamento com a comunidade, mas também a 
inclusão digital, por meio da capacitação, de jovens e de adultos que 
desejam entrar no mercado de trabalho.

Entre os destaques de 2019 está a qualificação de 4.132 pessoas por 
meio de cursos on-line e cursos presenciais de informática, como par-
te do programa CSU Educa. Vale ressaltar também que 35% das va-
gas em Barueri são preenchidas pela população local. 

Cursos oferecidos:
• Introdução à  

Informática & Digitação
• MS Word

• MS Excel Básico
• MS Excel Intermediário

• MS Excel Avançado
• MS PowerPoint

• MS Access

Projetos e Programas

Programa Fazer
Conta com cursos de informática voltados para pessoas que procu-
ram a inserção no mercado de trabalho. Também engloba o Programa 
Aprendiz CSU Jr e o Programa CSU de Inclusão de Pessoas com De-
ficiência. 

Programa Apoiar
Engloba o Projeto Crescendo com Você, que visa propiciar à comuni-
dade local, aos alunos ou ex-alunos do Instituto CSU novas oportuni-
dades de inserção no mercado de trabalho por meio de sua inclusão 
nos processos seletivos da CSU. Outra ação envolve o apoio à Creche 
Crescer Sorrindo, instituição situada em Belo Horizonte (MG), que ofe-
rece assistência às crianças de quatro meses a seis anos. 

Programa Ser
Envolve a promoção de campanhas de solidariedade que beneficiam 
inúmeras famílias e crianças ao longo do ano, com o suporte dos cola-
boradores, entre elas: 

Campanha do agasalho
1.007 peças arrecadadas e 350 peças 
novas doadas à Prefeitura de Barueri.

Arrecadação de alimentos
504 itens de alimentos não perecíveis e de higiene arrecadados.

Destaques de 2019  
do Instituto CSU 4.492 vagas 

disponibilizadas  
nos cursos  

(1.875 presencial  
e 2.617 on-line)

 125 turmas de 
capacitação 

concluídas 
(presencial)

4.132 pessoas 
desenvolvidas  

(1.515 presencial  
e 2.617 on-line)

A RESPONSABILIDADE SOCIAL TAMBÉM  
É DESTAQUE NA COMPANHIA E BUSCAMOS  
ATUAR CADA VEZ MAIS NA GERAÇÃO  
DE VALOR PARA A SOCIEDADE
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Gestão de impactos ambientais

GESTÃO DE IMPACTOS 

AMBIENTAIS
A CSU não oferece riscos ou impactos muito expres-
sivos ao meio ambiente, mas possui iniciativas de 
uso eficiente de recursos naturais e descarte apro-
priado de resíduos. As ações e o monitoramento de 
indicadores são conduzidos pela superintendência 
de Tecnologia da Informação e Infraestrutura, que 
consolida as informações e, mensalmente, reporta 
aos gestores. 

Como parte das iniciativas está a disseminação, pe-
los “Agentes de Infra”, de questões ligadas à infraes-
trutura e conscientização das equipes acerca do uso 
de recursos naturais. O time é formado por colabo-
radores de diversas áreas da Companhia que atuam 
como facilitadores e realizam rondas, registram cha-
mados e observam controles de disponibilidade elé-
trica, funcionalidade de catraca, entre outros itens, de 
forma a melhorar a gestão dos indicadores.

Iniciativas em 2019

Consumo de energia
Em 2019, a CSU reduziu 990.944 kWh no consumo de 
energia, por meio da troca de iluminação por lâmpadas 
Led. Adicionalmente, é realizada a manutenção preventiva 
periódica, para garantir o bom funcionamento das máquinas, 
o que também contribui para a eficiência energética.

Consumo de água
A Companhia realiza campanhas de conscientização contra 
o desperdício de água e faz uso de temporizadores nas 
torneiras, que contribuem para uso eficiente do recurso.

Uso de materiais
Os principais materiais utilizados pela CSU são papéis, 
produtos de limpeza e sabonetes.  Em função disso, existem 
campanhas internas de conscientização, e a Companhia 
possui um contrato unificado com prestadores de serviços 
de limpeza, manutenção e segurança, o que garante a 
otimização dos recursos, com consequente redução  
de custos e conscientização.

Gestão de resíduos
Além de realizar coleta seletiva, o descarte de lâmpadas 
e eletrônicos da CSU é encaminhado para companhias 
certificadas, que realizam a destinação adequada dos  
resíduos em linha com as leis ambientais.

ATUAMOS NA MITIGAÇÃO  
DE IMPACTOS AMBIENTAIS, 
BEM COMO NA OTIMIZAÇÃO 
DO USO DE RECURSOS
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SOBRE O
RELATÓRIO

CSU apresenta, pelo 9º  ano consecutivo, seu Relatório Anual. 
Inspirado nas orientações do International Integrated Repor-
ting Council (IIRC) para Relatório Integrado e da Global Repor-
ting Initiative (GRI), o documento traz informações levantadas 
internamente sobre governança e desempenho econômico, 
social e ambiental, bem como a forma de gestão da Compa-
nhia sobre seus aspectos mais relevantes.

Os dados apresentados referem-se à CSU CardSystem S.A. 
e são referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2019. As informações financeiras e operacionais são apre-
sentadas em base consolidada, exceto quando indicado o 
detalhamento das informações por cada segmento de negó-
cios da Companhia (CardSystem, MarketSystem e Contact), 
e foram auditadas pela PwC Auditores Independentes. Estão 
apresentadas em IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards) e em Reais (R$), exceto quando indicado o contrário, 
de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

A
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ENDEREÇOS 
E CONTATOS
Administração 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1306 - Pinheiros 
01451-914  |  São Paulo/SP  |  11) 2106 3700 

Unidade Barueri (Site Alphaview) 
Rua Piauí, 136 - Nova Aldeinha
06440-182  |  Barueri-SP  |  (11) 2627 8500 

Unidade Belo Horizonte 
Praça Hugo Werneck, 253 - Santa Efigênia   
30150-300  |  Belo Horizonte/MG  |  (31) 2103 3400 

Unidade Recife 
Avenida Conde da Boa Vista, 800 - Boa Vista
50060-004  |  Recife/PE  |  (81) 3202 5600 

Unidade Recife II 
Avenida Conde da Boa Vista, 150 - Boa Vista
50060-004  |  Recife/PE  |  (81) 2125 8107 

Relações com investidores 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1306 - Térreo - Pinheiros 
01451-914  |  São Paulo/SP  |  (11) 2106 3700 
ri@csu.com.br  |  www.csu.com.br/ri

CRÉDITOS
Coordenação geral: Relações com Investidores 
Redação, revisão e tradução: InspIR Group 
Projeto gráfico e diagramação: Ketchum
Fotografia: Ricardo Matsukawa e Getty Images
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