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Cielo (CIEL3)

| Destaques

Os resultados da Cielo ainda demonstram um cenário desafiador e de maior competição no

setor. Do lado positivo, vemos uma leve retomada no volume financeiro capturado, aumento na

base de clientes ativos e crescimento da receita líquida com relação ao trimestre anterior,

revertendo a tendência de queda dos últimos resultados, mas ainda de forma tímida. Esses

resultados são fruto da estratégia da companhia de recuperação da participação de mercado e

foco no crescimento da participação da receita no varejo e empreendedores.

Por outro lado, com o aumento da competição, a Cielo vem reduzindo seu yield de receita

líquida para conseguir competir com os preços mais agressivos dos outros players, e

aumentando as despesas na equipe de vendas e campanhas de marketing para aquisição de

novos clientes. O aumento das despesas vem acontecendo em ritmo superior ao aumento da

receita.

O management reafirmou a posição mais agressiva da companhia em um momento de maior

competição do setor. A estratégia da companhia está focada no médio e longo prazo, com

objetivo de aumento da participação de mercado em detrimento de preço. Além disso a empresa

espera aumentar a participação da sua receita em clientes do varejo e empreendedores que

hoje representa 40% da receita para cerca de 65%, onde a companhia consegue preços mais

atrativos comparado as grandes empresas, que hoje representam 60% da receita. Reafirmaram

ainda uma perspectiva de estabilização nos yelds, em virtude do crescimento da carteira de

clientes do varejo, que em Junho atingiu o mesmo crescimento da carteira de grandes clientes.

Apesar da companhia mostrar os primeiros resultados da nova estratégia de recuperação de

mercado, ainda permanecemos céticos com uma retomada mais forte e permanecemos com

uma visão neutra para o papel. A estabilização do yield e uma retomada mais robusta da receita

podem ser indicadores para uma volta ao case.

| Tese de Investimento

(i) Cenário competitivo desafiador

(ii) Volume financeiro capturado mostra evolução

(iii) Nova estratégia comercial ainda em estágio inicial

Preço Alvo: R$ 7,00
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