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Conecta Imobi | comunicação visual completa dos eventos de 2017 a 2019

Nubank
em números
9,0

milhões
de clientes

7,7

milhões
clientes cartão
de crédito

43%
renda mensal
menor que
R$ 2 000

6,0

milhões
clientes Nuconta

51%

renda mensal
entre R$ 2 000
e R$ 10 000

o

emissor de cartões de crédito do Brasil

USD 420
milhões

em cinco rodadas de
imvestimento
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Investimento no Brasil de
diversos fundos internacionais

David recruta Edward
Wible e Cristina
Junqueira e fundam
o Nubank em uma
casa na Rua California,
em São Paulo.

2014

Desafiando
o Sistema
CONTATO@ZOZIDESIGN.COM

A primeira transação
com um cartão Nubank
acontece no dia
1º de abril. É sério.
Series A – US$ 15
milhões – Investidores:
Sequoia Capital e
Kaszek Ventures.
O cartão Nubank é
lançado para o público.

2015

Mudança da casa na
rua Califórnia para
um escritório de
três andares na Av.
Brigadeiro Luís Antônio,
em São Paulo.

73%
49%

De todos os registros
no Reclame Aqui
são pedidos de
novos clientes

Instituição com menos
reclamações no Banco Central

dos clientes tem
menos de 36 anos

David Vélez Fundador e CEO
David Vélez fundou o Nubank em 2013, e desde então atua também como CEO da
empresa. Colombiano, ele construiu seus mais de 13 anos de carreira em bancos
de investimento e fundos de private equity e venture capital. David já trabalhou
na Goldman Sachs, Morgan Stanley, General Atlantic e mais recentemente na
Sequoia Capital, um dos mais renomados fundos de investimentos americanos,
que é também o principal investidor do Nubank. O executivo é formado em
engenharia pela Universidade de Stanford, nos EUA, onde também fez MBA.

Cristina Junqueira Cofundadora e VP

51%

Cristina lidera os esforços de Branding e Business Development. Engenheira,
com mestrado na Escola Politécnica da USP e MBA na Northwestern University
(Kellogg School of Management). A executiva começou sua carreira em consultoria
estratégica, trabalhando no Boston Consulting Group e antes de fundar o Nubank
trabalhou no Itaú Unibanco. Em 2017, Cristina foi nomeada como uma das 40
mulheres mais poderosas do Brasil segundo a revista Forbes, e já recebeu também o
Prêmio Cláudia, maior premiação feminina da América Latina, na categoria Negócios.

Eleito o

melhor
banco

Edward Wible é responsável pelo desenvolvimento e infraestrutura tecnológica
da empresa. Assim como Cristina Junqueira, o americano também começou
sua carreira em consultoria no Boston Consulting Group (BCG) e, em seus mais
de dez anos no mercado, acumulou experiência em investimentos focados em
empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Edward é formado em Ciência da
Computação pela Universidade de Princeton e possui MBA pelo Insead.

do Brasil2
Eleito o

cartão
favorito

Series B – US$ 30
milhões – Investidores:
Tiger Global, Sequoia
Capital, Kaszek
Ventures e QED.
Series C – US$ 52
milhões – Investidores:
Founders Fund, Tiger
Global, Sequoia
Capital e Kaszek
Ventures.
Eleito o app
mais inovador
pela App Store.

2016

Mudança para o atual
prédio de oito andares
na rua Capote Valente,
em São Paulo.
Ganhador do prêmio
Marketers That Matter
do Sage Group,
do Vale do Silício.
Eleita a melhor
empresa B2C
pela Latam Founders.

Escolhido pela
Interbrand para a lista
Breakthrough Brands.
Eleita uma das
Melhores Empresas
Para Trabalhar pelo
Great Places to
Work Brasil.
Series D – US$ 80
milhões – Investidores:
DST Global, Sequoia
Capital, Founders
Fund e Tiger Global.

2017

2018

16° FBRC (Fórum
Brasileiro de
relacionamento com
o Cliente) – Prêmio
Experiência do
Consumidor / IBRC.
Estamos em 3º lugar
no ranking geral e
em 1º na categoria
cartão de crédito.

dos brasileiros

Bruno Magrani Diretor de Relações Institucionais
Com 15 anos de experiência no setor de tecnologia, Bruno já atuou
como responsável pela área de relações institucionais do Facebook no
Brasil, como consultor de comunicação e marketing para a Mozilla Corp.
– desenvolvedora do navegador Firefox – na América Latina e como
professor da FGV-RJ. Bruno é formado em direito pela UFRJ e mestre
em regulação de tecnologia e inovação pela Universidade de Harvard.

Gabriel Silva CFO e Sócio
Gabriel Silva é responsável pelo planejamento financeiro, estratégia de funding
e relações da empresa com investidores. Com mais de 15 anos de experiência
no mercado financeiro, o executivo passou mais de quatro anos atuando
como diretor executivo da York Capital Management, focada em gestão de
investimentos, e antes de trabalhar no Nubank foi por mais de 3 anos CFO da
Ideal Invest, empresa focada em soluções financeiras para o setor de educação.

Responsável pela área de operações e atendimento do Nubank desde 2017.
Anteriormente ao Nubank, ele foi co-CEO da Easy Taxi durante 5 anos,
contribuindo diretamente para a transformação da startup brasileira em uma
empresa global. Antes de entrar no mundo da tecnologia, Dennis construiu sua
carreira no mercado financeiro, trabalhando em banco de investimento, fundos de
private equity e asset management por mais de oito anos. Ele já atuou na Merrill
Lynch, em São Paulo, BNP Paribas, em Londres, e ABN AMRO, em Amsterdã.

Diego Cerutti Diretor de Crédito, Marketing e Análise
Diego Cerutti é diretor de Crédito, Marketing e Análise no
Nubank, com mais de 10 anos de experiência na criação de
estratégias de aquisição, políticas de crédito e gestão de risco.
Diego foi Diretor Sênior de Negócios na Capital One
e é mestre em Engenharia Ambiental por Yale.

Atendimento
ao consumidor

Series E: US$ 150
milhões – Investidores:
DST Global, QED
Investors, Redpoint
Ventures, Ribbit
Capital, Dragoneer
Investment Group,
Thrive Capital.
Viramos um Unicórnio!
Lançamento do
novo design do nosso
aplicativo.

2. Se colocar no lugar do cliente

2019

Lançamento do
Empréstimo pessoal
do Nubank.

4. Construir conexões emocionais
5. Encantar o cliente em cada interação

Eleito o melhor banco
do Brasil, segundo
a revista Forbes.

Lançamento
da NuConta.

Lançamento do
escritório no México.

Lançamento da nossa
primeira campanha
publicitária “O Novo
Sempre Vem”.

3. Ser a voz do cliente dentro do Nubank

Eleita a empresa
mais inovadora da
América Latina, pela
revista Fast Company.

Lançamento do
Nubank Rewards.

Eleita pelo segundo
ano consecutivo a
melhor empresa B2C
pela Latam Founders.

Gustavo Franco é bacharel e tem mestrado em economia pela PUC-RJ. Possui
mestrado e doutorado em Harvard. Foi diretor do Banco Central entre 1993
e 1997. Com quase 40 anos de experiência teve, entre outros marcos de sua
carreira, participação central na formulação e operacionalização do Plano Real.
Franco se juntou ao Nubank em julho de 2017 para ser consultor financeiro da
fintech e ajudar nos desafios diários de revolucionar um setor tão letárgico.

1. Resolver o problema do cliente
Fast Company –
3º lugar entre as
10 empresas mais
inovadoras da América
Latina em 2018.

Mais de 1500
colaboradores de 25
nacionalidades, entre eles
indianos, canadenses,
australianos, americanos
e holandeses e uma
grande comunidade LGBT
(cerca de 30% da equipe),
além da alta participação
de mulheres (40%) em
todas as funções e níveis
de senioridade.

Eleito o melhor
cartão pelos clientes
em estudo da CVA
Solutions.

Gustavo Franco Consultor estratégico

Dennis Wang VP de Operações
3

Nossa jornada
Eleito a Empresa
Mais Inovadora pela
Latam Founders.

Krishna Venkatraman tem vinte anos de experiência no desenvolvimento
de algoritmos e na construção de soluções baseadas em Machine Learning,
otimização de preços, personalização, gerenciamento de riscos e de
suprimentos, foi Vice Presidente de Data Science e Governança de Dados na
IBM. Venkatraman é PhD em Engenharia Industrial pela Universidade de Stanford.

Edward Wible Cofundador e CTO

(1) Net Promoter Score - “Em uma escala de 0 a 10, onde 0 significa ‘altamente improvável’ e 10 significa ‘altamente
provável’, o quanto você recomendaria essa empresa/produto a um colega ou familiar?“. (2) Ranking World Best
Banks 2019 da Forbes. (3) Pesquisa CVA Solutions de 2016 feita com 4 mil usuários de cartões de crédito.

2013

Depois de anos de
frustração com bancos,
David Vélez levanta
Seed de US$ 2 milhões
da Sequoia Capital e
Kaszek Ventures para
nova startup de serviços
financeiros no Brasil.

Krishna Venkatraman Diretor de Data Science

90% 40%

Índice de satisfação
de clientes1
superior aos 4
maiores bancos

o

brasileiros

6%

renda mensal
maior que
R$ 10 000

5 maior

Conheça o
time Nubank

Um dos

primeiros
unicórnios
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Nubank | folder institucional 2019
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Festival Internacional de Documentários - É Tudo Verdade | comunicação visual 2016
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www.encontrofamiliasempresarias.com
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höft | revista + canal de conteúdo + encontro de famílias empresárias
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Relatório de Desempenho e Sustentabilidade do Grupo Abril 2014
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Swim Channel | revista + comunicação visual
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vamos?

para onde
MOBILIDADE URBANA

UMA PRODUÇÃO

2018

Geração
sem carro

Jovens adultos não
sonham mais em
dirigir, e mercado de
transporte se reinventa

Carros
autônomos

Tecnologia e
sustentabilidade
provocam novas formas
de pensar as cidades

Como será a vida com
veículos sem motorista?

CIDADE DO
FUTURO

Exemplos
a seguir

As soluções urbanas
adotadas na Europa,
nos Estados Unidos
e na América Latina

Fim dos
congestionamentos

Como a inteligência de dados
ajuda nossas cidades:
entrevista com Ana Guerrini,
pesquisadora da 99
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KES GLOBAL EXCHANGE | evento online em parceria com Ablink
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Aplauda um Professor| campanha de reconhecimento a profissionais da Educação (cliente: Fundação Lemann)
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Logos
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Mega Model Brasil | comunicação visual

parceria

substantivo feminino

sociedade; acordo, união ou contrato firmado entre
indivíduos ou empresas que têm um mesmo propósito

duo
EXPERIENCE

LIVES

EVENTOS

CONTEÚDO

DESIGN

CONTATO@ZOZIDESIGN.COM

/ZOZI_DESIGN

Nossos parceiros| juntos somos gigantes
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