
 

 
 

Fato Relevante 

Anúncio de Renúncia do Diretor-Presidente 

 

 

A Cielo S.A. (“Companhia”) (BOVESPA: CIEL3 / OTC Nasdaq International: CIOXY), em atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei 

6.404/76 e na Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Sr. Eduardo Campozana Gouveia apresentou 

hoje, 13 de julho de 2018, a sua carta de renúncia ao cargo de Diretor-Presidente, que foi aceita pelo Conselho de Administração da 

Companhia em face dos motivos apresentados.  

Por questões de foro pessoal e familiar, o Sr. Eduardo Campozana Gouveia decidiu renunciar ao cargo de Diretor-Presidente após exercê-lo 

por um ano e meio, deixando, como marcas de sua gestão, uma empresa mais moderna e próxima de seus clientes, com uma estrutura de 

tomada de decisão mais ágil, maior capacidade de execução de projetos e ambiente de trabalho crescentemente orientado ao 

desenvolvimento dos potenciais individuais. Pautando sua gestão em quatro grandes pilares, “Cliente no Centro”, “Gente”, “Eficiência 

Operacional” e “Transformação Digital”, o Sr. Eduardo Campozana Gouveia promoveu o desenvolvimento de soluções no sentido de 

aproximar, ainda mais, aqueles que compram daqueles que vendem. Em um ambiente crescentemente competitivo, a Cielo não apenas 

preservou a sua posição de liderança, como também garantiu a oferta mais completa do mercado de produtos e serviços para seus clientes. 

Com um forte enfoque nas pessoas, foi capaz de promover o engajamento dos colaboradores, caracterizado por uma gestão sem barreiras, 

onde paredes foram derrubadas e níveis hierárquicos foram aproximados. A comunicação direta entre as mais diversas áreas da companhia 

permitiu a criação de um ambiente multidisciplinar. Com isso, foi possível fortalecer o compromisso dos colaboradores da companhia, 

obtendo níveis de eficiência operacional jamais atingidos, com o ano de 2017 sendo marcado pela queda dos gastos totais. Os resultados 

obtidos até aqui foram consequência da jornada contínua de transformação digital, que permite que a companhia esteja preparada, a cada 

dia que passa, para o futuro da indústria de pagamentos.  

“Minha passagem pela Cielo foi, certamente, uma das mais ricas de minha vida, no aspecto tanto profissional quanto pessoal. Sair foi a 

decisão mais difícil que já tomei. Demandou muito tempo e muita reflexão. Aqui na Cielo tive a oportunidade de fazer parte de um time de 

altíssima qualidade e desempenho, vivenciando um dos momentos de maior transformação da indústria de meios de pagamento. Tenho 

certeza de que os esforços que empreendemos serão recompensados no futuro em face do compromisso da companhia com a geração de 

valor aos seus acionistas. Deixo um grupo de colaboradores que tenho como parte de uma grande família, da qual tive orgulho de pertencer. 

Saio com sentimento de missão cumprida por ter dado passos firmes na direção correta. ” – Eduardo Campozana Gouveia.  

Na mesma data, o Conselho de Administração aprovou a eleição do Sr. Clovis Poggetti Junior, atual Vice-Presidente Executivo de Finanças e 

Diretor de Relações com Investidores, para ocupar, interinamente, a posição anteriormente desempenhada pelo Sr. Eduardo Campozana 

Gouveia até que novo nome seja apresentado. O Sr. Clóvis Poggetti Junior ingressou na companhia em 2007, após carreira em finanças na 

indústria de eletrônicos. Na Cielo, atuou até 2009 como Diretor de Controladoria, e, posteriormente, até final de 2010 como Diretor de 

Finanças. Desde então, ocupa a posição de Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores, sendo, ao mesmo 

tempo, o membro de maior tempo na Diretoria Executiva e um dos mais reconhecidos pelo mercado. Nesse período, vivenciou os momentos 

mais importantes da companhia, como a abertura de capital, desenvolvimento regulatório e competitivo da indústria, atuando no processo 

de transformação digital e sendo responsável por disseminar uma cultura voltada à maior eficiência operacional.   

Os conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pelo empenho, dedicação e enorme contribuição do Sr. Eduardo Campozana 

Gouveia, que atuará no processo de transição até sua saída no mês de agosto de 2018. Posteriormente, o Sr. Clovis Poggetti Junior auxiliará 

na transição até a posse efetiva do sucessor. 

 

Barueri, 13 de julho de 2018. 

 

MARCELO DE ARAÚJO NORONHA 

Presidente do Conselho de Administração da Cielo 



 

 
 

Material Fact  

Announcement of Chief Executive Officer’s Resignation 

 

 

Cielo S.A. (“Company”) (BOVESPA: CIEL3 / OTC Nasdaq International: CIOXY), pursuant to paragraph 4 of Article 157 of Law 6,404/76, and to 

CVM Instruction 358/02, hereby informs its shareholders, the market, and all stakeholders that Mr. Eduardo Campozana Gouveia presented 

today, July 13, 2018, his resignation letter as Cielo’s Chief Executive Officer, which was accepted by the Board of Directors of the Company 

in view of the reasons presented.  

Mr. Eduardo Campozana Gouveia has decided to resign as Chief Executive Officer due to personal and family matters, after a year and a half, 

leaving behind good examples of his management, a modern and closer company to its clients, with a faster decision-making structure, 

greater capacity to execute projects and workplace increasingly oriented to developing individual potentials. Guiding its office in four main 

pillars, "Customer in the Center", "People", "Operational Efficiency" and "Digital Transformation", Mr. Gouveia has driven the development 

of solutions in order to bring buyers and sellers even closer. In an increasingly competitive environment, Cielo has not only kept its leadership 

position, but also ensured the most complete offering of products and services to its customers. With a strong focus on people, he was able 

to foster employee engagement, by managing without obstacles, tearing down walls and reducing hierarchical levels. The direct  

communication among the most diverse areas of the Company allowed the creation of a multidisciplinary environment. With this, it was 

possible to strengthen the commitment of Cielo’s employees, achieving record operational efficiency levels, with 2017 being marked by the 

drop in total expenses. The results obtained have been a consequence of the continuous digital transformation process so far, which allows 

the Company to be prepared, with each passing day, for the future of the payment industry. 

"My time in Cielo was certainly one of the richest in my life, both professional and personal. Leaving the company was the most difficult 

decision I have ever made. It required time and reflection. Here at Cielo I had the opportunity to be part of a team of very high quality and 

performance, experiencing one of the moments of greater transformation of the payment industry. I am sure that the efforts we undertook  

will be rewarded in the future, due to the Company's commitment to generating value for its shareholders. I leave a group of employees that 

I have as part of a large family, of which I was proud to belong. I leave with a feeling of mission accomplished because I have made steady 

steps in the right direction." - Eduardo Campozana Gouveia. 

On the same day, the Board of Directors approved the election of Mr. Clovis Poggetti Junior, current Chief Financial and Investor Relations 

Officer, to occupy on an interim basis the position formerly held by Mr. Eduardo Campozana Gouveia until a new name is appointed. Mr. 

Clovis Poggetti Junior joined the company in 2007 after a career in finance in the electronics industry. In Cielo, he was Controlling Officer 

until 2009, and later, served as Finance Director until the end of 2010. Since then, he has held the position of Chief Financial and Investor 

Relations Officer, being at the same time the longest-serving member of the management team and one of the most recognized by the 

market. During this period, he experienced some of the Company’s most important moments, such as the IPO, the industry regulatory and 

competitive development, and the process of digital transformation, as well as being responsible for disseminating a culture aimed at greater 

operational efficiency.   

The Board members extend their thanks to Mr. Eduardo Campozana Gouveia for his commitment, dedication and contribution.  Mr. Gouveia 

will work closely to ensure a smooth transition until his departure in August 2018. Afterwards, Mr. Poggetti Jr. will work on the transition 

until a new CEO is appointed.  

 

Barueri, July 13th, 2018. 

 

MARCELO DE ARAÚJO NORONHA 

Chairman of the Board of Directors of Cielo 


