Comunicado ao Mercado
A CIELO S.A. (“Companhia”) (B3: CIEL3 / OTC Nasdaq International: CIOXY), vem, por meio deste
Comunicado ao Mercado, prestar os devidos esclarecimentos solicitados pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, por meio do Ofício nº142/2020/CVM/SEP/GEA-1, datado de 29 de abril de 2020, cujo
teor é descrito a seguir (“Ofício”):

“Ofício nº 142/2020/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020.
Ao Senhor
Gustavo Henrique Santos de Sousa
Diretor de Relações com Investidores de Cielo S.A.
Alameda Xingu, 512, Alphaville, São Paulo - SP
CEP: 06455-030
E-mail: ri@cielo.com.br
c/c: emissores@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 28.04.2020, no jornal Valor Econômico, seção
Destaques, sob o título: "Cielo e Facebook" em que constam as seguintes afirmações:
A Cielo está em tratativas avançadas com o Facebook para
utilizar o Whatsapp como solução de pagamento, apurou o
Valor. Pressionada pela concorrência e por retração de
resultados, a estratégia digital é aposta da Cielo para retomar
mercado, conforme duas fontes. Até agora, a companhia só
consegue fazer uso de rede social para pagamento por envios
de links entre comerciantes e clientes. O novo modelo seria de
fato utilizar o Whatsapp para transações financeiras.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia,
e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante,
bem como comente outras informações consideradas importantes sobre o tema.

Esclarecimentos da Companhia
A Companhia, em atendimento ao Ofício e em conformidade ao disposto na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, esclarece aos seus acionistas e
ao mercado em geral que:

1.
O presente momento, tendo em vista não apenas o incremento da competição no segmento de
meios de pagamento, como ainda, a pandemia global do COVID-19, faz com que a Companhia busque
continuamente alternativas e soluções que incrementem suas atividades de credenciamento, seu core
business.
2.
A busca por novas alternativas e soluções tecnológicas envolve definição de condições técnicas,
estudos de viabilidade, testes mercadológicos, tratativas e discussões diversas internas e com players de
mercado, de forma a promover melhorias em sistemas e processos, permitindo o aperfeiçoamento dos
produtos e serviços oferecidos pela Cielo.
3.
Não obstante a notícia veiculada, a Companhia não lançou nenhum produto ou solução de
pagamento similar àquela mencionada no citado artigo.
4.
Considerando que a Companhia, de forma rotineira, busca aperfeiçoar seus produtos e serviços,
seja por meio de parcerias ou não, a administração entende que a informação veiculada pelo Valor
Econômico não seria objeto de fato relevante.
5.
Por fim, quando do efetivo lançamento de produtos e soluções ao mercado, a administração da
Companhia avalia, em cumprimento às regras aplicáveis e as suas políticas de divulgação de informações,
a relevância do referido produto, seus impactos na Companhia, seus reflexos e influencias no mercado e,
consequentemente, a eventual necessidade de divulgações ao mercado.
Diante do exposto e acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados no Ofício, a Companhia
se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Barueri, 30 de abril de 2020.
Gustavo Henrique Santos de Sousa
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

