
Macro-áreas Descrição Cursos

Gestão de Pessoas - 

Endomarketing

Área responsável por atuar no 

contínuo desenvolvimento e 

monitoramento da estratégia de  

comunicação da Cielo, contribuindo 

com a liderança no reforço da 

cultura organizacional e no 

fortalecimento da meritocracia, por 

meio de modelos consistentes e 

inovadores. 

Administração 

(Marketing), Jornalismo, 

Marketing, Publicidade e 

Propaganda e Relações 

Públicas. 

Compras

Área responsável por entender as 

necessidades da Organização e com 

base no conhecimento do Mercado 

Fornecedor, propor a melhor 

solução na contratação de 

fornecedores buscando 

competitividade, qualidade e 

velocidade. Alem disso, fazer a 

gestão do Relacionamento com 

Fornecedores garantindo segurança 

de fornecimento, além de estimular 

a responsabilidade socioambiental e 

inovação.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior, Estratégica, 

Finanças, Gestão de 

Projetos, Logística, 

Mercadológica, Negócios e  

Sistemas de Informação), 

Ciências Contábeis, 

Ciências Econômicas, 

Comércio Exterior e 

Engenharia (Aeronáutica, 

Civil, da Computação, de 

Controle e Automação, de 

Produção, de 

Telecomunicações, 

Elétrica, Eletrônica, 

Industrial, Mecânica, 

Mecatrônica, Metalúrgica 

e Naval).
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Projetos 

Estratégicos

Esta área é responsável por garantir 

o alinhamento dos projetos aos 

objetivos estratégicos da Cia. Além 

disso, garante disponibilidade de 

informações para as áreas internas 

de interfacce, de forma que 

possibilite o acompanhamento, a 

análise e a avaliação dos dados para 

a tomada de decisão no decorrer do 

projeto.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e Sistemas de 

Informação), Ciências 

Atuariais, Ciências 

Contábeis, Ciência da 

Computação, Ciências 

Econômicas,  Engenharias 

(Aeronáutica, Civil, da 

Computação, de Controle 

e Automação, de 

Produção, de 

Telecomunicações, 

Elétrica, Eletrônica, 

Industrial, Mecânica, 

Mecatrônica, Metalúrgica 

e Naval),  Estatística, 

Matemática e Sistema de 

Informação.



Risco e Controle - 

Intercâmbio 

Especial

A gerência de Intercâmbio pertence 

a Diretoria de Risco da Cielo, é uma 

área específica do mercado de 

meios de pagamento eletrônicos, é 

dinâmica e trata os processos de 

exceção das transações, que 

tiveram algum tipo de 

“controvérsia”, e de alguma forma 

em primeira instância não serão 

cobradas/pagas pelos portadores. 

Tem a estratégia voltada para 

redução de perdas financeiras, 

utilizando conhecimento  técnico e 

relacionamento com as Bandeiras, 

Bancos Emissores e os 

estabelecimentos comerciais 

credenciados.

A área recebeu prêmio global de 

qualidade da bandeira Visa em 2009 

e é reconhecida por ser precursora 

em melhores práticas.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e  Sistemas de 

Informação), Ciências 

Contábeis, Ciências 

Econômicas, Direito, 

Estatística e Matemática.



Planejamento 

Estratégico - 

Business Analytics

Área responsável por Estudos e 

Modelos quantitativos, com foco em 

gerar insights de negócios para os 

executivos internos, bem como 

pelas Pesquisas de Mercado da 

companhia. Além disso, é 

responsável pelos Serviços de 

Informação (MIS, Mining, Big Data) 

oferecidos pela Cielo a parceiros e 

clientes externos.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e  Sistemas de 

Informação), Ciência da 

Computação, Ciências 

Econômicas, Engenharias 

(Aeronáutica, Civil, da 

Computação, de Controle 

e Automação, de 

Produção, de 

Telecomunicações, 

Elétrica, Eletrônica, 

Industrial, Mecânica, 

Mecatrônica, Metalúrgica 

e Naval), Estatística, 

Matemática e Sistemas de 

Informação.

Estratégia e 

Planejamento 

Comercial

Responsável pela criação, definição 

e implantação das estratégias da 

área comercial (grandes clientes). A 

área tem um papel muito 

importante, pois desenvolve os 

planos de ação que visam a 

fidelização dos clientes, incremento 

de faturamento e receita além do 

acompanhamento dos indicadores 

de performance.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e  Sistemas de 

Informação), Ciências 

Atuariais, Ciências 

Econômicas, Comunicação 

Social (Publicidade e 

Propaganda e Relações 

Públicas), Estatística, 

Marketing, Matemática e 

Relações Internacionais.



Tecnologia 

Área que desenvolve, avalia e 

implementa projetos inovadores e 

tecnológicos na Cielo, de acordo 

com demandas internas e de 

mercado. O objetivo desta área é o 

de garantir a adequação da rede, 

infraestrutura e sistemas às 

necessidades corporativas e do 

negócio. 

Ciência da Computação, 

Engenharias (da 

Computação, de 

Telecomunicações, 

Elétrica, Industrial,  

Mecânica e Metalúrgica) e 

Sistema de informação.

Arquitetura de 

Soluções de TI

Área que analisa e  transforma 

contextos e requisitos de negócios 

em arquiteturas de solução; 

Desenvolve “Road Maps” de 

soluções empresariais do estado 

atual para o estado futuro; Define 

modelos de governança incluindo 

padrões arquiteturais de solução 

tecnológica, ou de serviços, para 

orientar as decisões de soluções 

tecnológicas da empresa; Participa 

de atividades de governança 

associadas ao cumprimento da 

arquitetura empresarial.

Ciência da Computação, 

Engenharias (da 

Computação e de 

Telecomunicações), 

Estatística, Matemática e 

Sistema de Informação.

Operações e 

Logística

Área responsável por toda a cadeia 

logística da Cielo, incluindo o 

atendimento a clientes de todos os 

munícipios, gestão da cadeia 

logística direta e reversa, gestão de 

problemas e incidentes e suporte 

técnico a clientes.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e  Sistemas de 

Informação), Ciências 

Econômicas, Engenharias 

(Aeronáutica, Civil, da 

Computação, de Controle 

e Automação, de 

Produção, de 

Telecomunicações, 

Elétrica, Eletrônica, 

Industrial,  Mecânica, 

Mecatrônica, Metalúrgica 

e Naval), Estatística e 

Matemática.



Comercial 

Área que atua em diversas frentes 

voltadas à captação, rentabilização, 

fidelização e retenção de clientes, 

através de Campanhas 

Promocionais, Ações de Ativação, 

Comunicação e Sinalização. Essa 

importante área da empresa é 

responsável por divulgar e ofertar 

os diferenciais da Cielo, tanto 

serviços quanto produtos, a todos 

os seus clientes (varejo e grandes 

contas). Além do contato direto com 

o cliente, essa área também é 

responsável pelo relacionamento 

com parceiros como bancos e 

bandeiras de cartões de crédito. 

Área com alta interface e exposição 

com diversas áreas da empresa.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística, Marketing,

 Mercadológica, Negócios 

e  Sistemas de 

Informação), Ciências 

Atuariais, Ciências 

Econômicas, Comunicação 

Social (Publicidade e 

Propaganda e Relações 

Públicas), Estatística, 

Marketing, Matemática e 

Relações Internacionais.

Finanças

Responsável por realizar análises de 

indicadores, metas, objetivos e 

resultados de serviços financeiros. 

Atua em oportunidades de 

incorporação de novos serviços, 

acompanhamento da governança e 

implementação de melhoria 

contínua em todos os aspectos do 

uso dos recursos financeiros da Cia.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e  Sistemas de 

Informação), Ciências 

Atuariais, Ciências 

Contábeis, Ciências 

Econômicas, Engenharias 

(Aeronáutica, Civil, da 

Computação, de Controle 

e Automação, de 

Produção, de 

Telecomunicações, 

Elétrica, Eletrônica, 

Industrial, Mecânica, 

Mecatrônica, Metalúrgica 

e Naval), Estatística e 

Matemática.



Produtos e Negócios

Área responsável pela criação, 

desenvolvimento e gestão dos 

produtos e serviços da Cielo. Temos 

iniciativas para o mercados BtoB e 

BtoC, com foco em inovação e 

geração de novos negócios para a 

empresa. Nosso maior desafio é 

antever as mudanças no mercado 

de meios de pagamento e nas 

interfaces digitais, para formatar as 

melhores soluções para atender 

nossos clientes. As etapas de 

trabalho vão desde o entendimento 

do mercado, passando pela 

construção de cenários para 

business case, aprovação de 

investimentos e a gestão dos 

projetos. Também é 

responsabilidade de Produtos a 

estratégia de lançamentos e a 

GESTÃO dos produtos do ponto de 

vista de posicionamento de 

mercado, proposta de valor aos 

clientes, rentabilidade e roadmap de 

evoluções.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e  Sistemas de 

Informação), Ciências 

Atuariais, Ciência da 

Computação, Ciências 

Econômicas, Engenharias 

(Aeronáutica, Civil, da 

Computação, de Controle 

e Automação, de 

Produção, de 

Telecomunicações, 

Elétrica, Eletrônica,  

Industrial, Mecânica, 

Mecatrônica, Metalúrgica 

e Naval), Estatística, 

Matemática e  Sistema de 

Informação.



Desenvolvimento de 

Negócios

Área responsável pelo 

relacionamento com bancos, 

bandeiras e parceiros. Garante o 

alinhamento com a estratégia dos 

principais bancos do mercado para 

atingir objetivos comuns como 

faturamento e novos clientes. Com 

as bandeiras e vouchers, 

desenvolve parcerias em busca de 

ampla aceitabilidade e diferencial 

competitivo nos meios eletrônicos 

de pagamento.E negocia parcerias 

estratégicas para alavancar os 

resultados e reforçar o 

posicionamento da Cielo.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e Sistemas de 

Informação), Ciências 

Atuariais, Ciência da 

Computação, Ciências 

Econômicas e 

Engenharias (Aeronáutica, 

Civil, da Computação, de 

Controle e Automação, de 

Produção, de 

Telecomunicações, 

Elétrica, Eletrônica, 

Industrial, Mecânica, 

Mecatrônica, Metalúrgica 

e Naval).

Relações 

Institucionais

Área responsável em manter o 

Relacionamento Institucional entre a 

Cielo: Congresso Nacional, 

Governos

(Federal, Estadual e Municipal), 

Ministério da Fazenda, Banco 

Central do Brasil, Receita Federal do 

Brasil e 

Demais Órgãos Reguladores. 

Principal atividade, o 

monitoramento dos movimentos 

regulatórios da Indústria de Meios 

de Pagamentos, de forma articulada 

e organizada.

Administração (Análise de 

Sistemas,  Comércio 

Exterior,

Estratégica, Finanças, 

Gestão de Projetos, 

Logística,

 Mercadológica, Negócios 

e Sistemas de 

Informação) e Direito.


