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Gerente de Inovação na Cielo, atualmente na frente 
do Garagem, Hub de Inovação da Cielo. Tenho mais de 10 
anos de experiência em Inovação e desenvolvimento de 
negócio em grandes empresas como Wayra - inovação 
aberta da Telefônica, Vivo e PwC. Formada em Marketing e 
pós-graduada em admiração estratégica pela FIA.

Ana Fusco
Head de Inovação na Cielo
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Cielo
Ecossistema de soluções
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Aproximadamente
7 bilhões de transações 

capturadas,
volume equivalente a 15% 
do consumo das famílias 

brasileiras
Capacidade de suportar 

picos de até
9 mil transações

por segundo

Liquidação diária de 
mais de

R$ 5 bilhões

Temos estrutura para 
impulsionar e simplificar
negócios para todos 



E hoje somos 
mais do que 

uma máquina!

Somos sinônimos de 
tecnologia de ponta
e serviços diferenciados 
para atender desde o 
varejo a grandes
parceiros e clientes.



E-commerce
Cielo Super Link 

API E-commerce Cielo
Checkout Cielo

Cielo SDK

Conta Digital com cartão virtual
Pagamento de Contas
Pagamento por link
Compras com QR Code
Transferências e outras funcionalidades

Cielo Pay

Inteligência

ICVA
Big Data

Cielo Farol
Conciliador
Anti Fraude

Produtos Financeiros
Conta Digital com cartão internacional

Recebimento em D+2
Antecipação de Recebíveis

Receba Mais

Soluções de 
Captura

Portfólio completo nas 
modalidades Aluguel, Venda 
e Comodato

Smart
Terminal
Pioneira no mercado, a Cielo LIO, 
é a solução que ajuda o lojista a 
digitalizar e simplificar o seu 
negócio

Venda Mais

Cielo QR Code™ Pay
Recarga
Conversor de Moedas
Parcelado Cliente
Crediário



E-comerce

Cielo Pay

Inteligência

Produtos Financeiros Soluções de Captura

Smart Terminal

Venda Mais

Cielo Super Link 
API E-commerce Cielo

Checkout Cielo
Cielo SDK



Plataforma completa para E-commerce
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Para clientes que desejam 
vender nas redes sociais 

ou por e-mail, sem a 
necessidade de montar 
uma loja online, com a 

facilidade de enviar 
pagamentos por meio de 

links ou QRcodes

Pagamento 
por link

Checkout
Cielo

Para clientes que já 
possuem um site, 

desejam integrar um 
meio de pagamento 

completo, seguro e de 
fácil integração

API 
E-commerce Cielo

Para clientes que desejam 
investir na personalização 

total da plataforma e 
utilização das funcionalidades 

de segurança e conversão. 
Uma solução completa para 

desenvolver tudo do seu jeito



Transformação Digital 
Acelerada em 20/21
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QUANTO TEMPO CADA UM DESSES PRODUTOS DEMOROU 
PARA CONSEGUIR 50 MILHOES DE USUÁRIOS 

Fonte: https://www.visualcapitalist.com/how-
long-does-it-take-to-hit-50-million-users/
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O Digital estará em todas as 
dimensões das nossas vidas

72%
dos brasileiros tiveram sua primeira 
experiência com plataformas de 
streaming

recorreram a video-chamadas para 
bater papo nos finais de semana,48%

passaram a usar mais o comércio 
eletrônico, mesmo tendo cortado 
gastos.

40%

Fonte: McKinsey & Company, 2020
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https://www.cielo.com.br/movimenta/

Com o impacto do Covid-19 a Comunidade Cielo, 
colocou a disposição suas tecnologia para ajudar a todos. 
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Pilares | Garagem Cielo

• Desenvolver POCs e testar 
hipóteses com novas tecnologias

• Implementar soluções escaláveis 
com clientes; 

• Trazer novas fontes de receita através
de solução de startup;

• Ganhar agilidade com 
implementações rápidas através de 
soluções de startup

• Disponibilizar conteúdo qualificado de 
tecnologia e inovação dentro da Cielo

• Desafiar todos os colaboradores 
pensarem em soluções inovadoras



Descobrir ConectarOuvir os Clientes Criar uma Solução

Os pontos de dor Os blocos de soluçõesEntender o negócio Com valor agregado

Qual processo utilizamos?
Cocriações





Entregáveis Cocriação
Possíveis entregas



Case de Sucesso: Para ajudar nossos cliente criamos em 
48h o aplicativo Débito Virtual da Caixa
Aproximadamente 35% do valor disponibilizado pelo governo  
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Movimento do mercado 
e  Tendência
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Crescimento das startups 
no Brasil

27%
crescimento médio por ano de 
startups no brasil
+ de 12.700 startups, segundo a Associação 
Brasileira de Startups 

o aumento de startups no brasil 
nos últimos 8 anos +20x

Unicórnios Brasileiros
valor de mercado de pelo menos US$ 1 bilhão19

Fonte: Abstartups 2020



GRANDES EMPRESAS ESTÃO ATENTAS EM 
RELAÇÃO A INOVAÇÃO ABERTA
e estão mudando do modelo tradicional inovação P&D para 
Inovação Aberta, Corporate Venture e Programa de aceleração e  
Mentoria

2013 2014 2015 2016 2017

# de novas empresas 

investindo em 

inovação aberta

Principais programas 

corporativos no mundo

2018 2019

101

127

156

168

243
323

442
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Pagador Recebedor

Infraestrutura única 
de liquidação

Pagamento que permite aos usuários 
fazer transferências e pagamentos 
instantâneos

Benefícios: 

• Disponível 24 horas por dia;
• 7 dias da semana;
• Pagar usando apenas com um dado da 

pessoa (CPF; Telefone; E-mail ou chave 
aleatória);

Pagamentos 
Instantâneos
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Open Banking - Mercado financeiro com  
APIs abertas

O cliente possui todas suas informações e 
leva para onde quiser, não precisa 
começar um relacionamento do zero. 

Benefícios: 

• Mais liberdade e autonomia para os 
clientes

• Menos custos;
• Mais competição

1. Cliente utiliza um 
aplicativo de controle 
de gastos

2. Cliente solicita que sua 
conta bancária seja 
conectada ao aplicativo

3. Cliente autoriza acesso ao 
aplicativo

4. Banco libera acesso 
aos dados financeiros, 
através de suas APIs.

Ex.



Reconhecimento Facial

Solução de pagamento sem fricção e 
integrada ao e-commerce da marca.

Novo formato de meios de pagamento, 
facilitando o cashless.

No checkout da compra, o sistema 
solicita uma selfie para confirmar dados 
pessoais e cartão de crédito.

Garante maior segurança nos pontos de 
autoatendimento.



Obrigado!

Ana Fusco - Gerente do Garagem

ana.fusco@cielo.com.br
linkedin.com/in/anaflaviafusco
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