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INTRODUÇÃO1

031. INTRODUÇÃO

APRESENTAMOS PELA PRIMEIRA VEZ 
A JORNADA NU IMPACTO, NOSSO JEITO 
DE FAZER A REVOLUÇÃO ROXA.

Jornada Nu 
Impacto

Falar de ESG no Nubank é falar de impacto positivo, significativo 
e duradouro. Nascemos para transformar, e não existe 
transformação sem mudar a vida das pessoas para melhor.

Aqui neste reporte, contamos mais sobre a nossa atuação 
socioambiental. Elaborar esse documento foi um processo 
de muitos aprendizados e colaboração, no qual também 
pudemos reconhecer nossos pontos fortes e aqueles em 
que ainda precisamos avançar.

Nos inspiramos em padrões internacionalmente reconhecidos, 
como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU, os indicadores do Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), e os critérios do MCSI ESG Rating.

Você vai reconhecer aqui o jeito Nu de fazer as coisas, sem 
complexidade, acessível e que tem origem no inconformismo 
e na vontade de reinventar. Temos um ponto de partida, mas 
reconhecemos que nunca teremos um ponto de chegada.

8 anos atrás, o futuro roxo começou. Desde então, todos os 
dias é o dia 1 por aqui, e nós temos um mundo novo inteiro 
para construir.

https://www.sasb.org/
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://blog.nubank.com.br/esg-o-que-e/
https://www.sasb.org/


Nascemos para revolucionar o mercado 
financeiro e libertar as pessoas 
da complexidade.

E como fazemos isso? Colocando os(as) 
clientes no centro de todas as nossas 
decisões, oferecendo uma experiência 
incrível e empoderando eles(as) para terem 
controle de suas vidas financeiras, tomarem 
as melhores decisões e assim criarem 
novas possibilidades de futuro.

Somos inconformados(as). Todos os 
dias desafiamos o status quo, eliminamos 
a burocracia e nos comunicamos de 
forma transparente, sem asteriscos 
ou letras miúdas.

Acreditamos em um futuro próspero, 
inclusivo, ambientalmente responsável, 
ético e transparente. Porque propósito 
e crescimento podem sim andar juntos.

Essa é revolução roxa. 
Isso é Nu Impacto.

O NUBANK

Fundadores 
do Nubank
David Vélez, 
Cristina Junqueira 
e Edward Wible

Estados Unidos
83 colaboradores

Brasil
5.056 colaboradores 
São Paulo 
Salvador

Uruguai
2 colaboradores

Colômbia
156 colaboradores

Argentina
38 colaboradores

Alemanha
46 colaboradores

México
683 colaboradores

2.1

Quem Somos

2

Acesse o vídeo 
com a mensagem do 
David Velez, Fundador 
e CEO do Nubank.

2. O NUBANK

Operação

Hub de 
Tecnologia

O Nubank é uma das maiores plataformas de bancos digitais, 
e uma das principais empresas de tecnologia do mundo. 
Estamos presentes com escritórios em 7 países e, ao final de 
2021, somamos 6.075 nubankers de mais de 46 nacionalidades.

04Jornada Nu 
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https://esg-journey.nuinternational.com/pt/images/DAV.mp4


Nesses 8 anos de Nubank, nós criamos produtos e soluções para todas 
as cinco fases da jornada financeira de nossos clientes:

 Cartão de crédito 
Moderno, simples e 
transparente, com uma 
experiência digital completa

 Pagamentos pelo aplicativo 
Pagamentos instantâneos 
para que clientes da Conta 
do Nubank façam e recebam 
transferências, paguem contas 
e realizem compras do dia a 
dia a qualquer momento por 
meio de seus celulares

 Recompensas 
Um programa justo com 
pontos que nunca expiram

 Conta do Nubank 
Pessoa Física 
Tudo o que alguém precisa 
para economizar e usar seu 
dinheiro do jeito que preferir

 Conta do Nubank 
Pessoa Jurídica 
Solução financeira integrada, 
feita sob medida para para 
pequenos(as) e médios(as) 
empreendedores(as)

 Contas de 
Investimento NuInvest 
Opções abrangentes de 
investimento projetadas para 
ajudar clientes a investir por 
conta própria e com facilidade

Para saber mais, acesse: www.investidores.nu (Nu Holdings)

 Empréstimo Pessoal 
Com valores pré-aprovados, 
totalmente transparente e fácil 
de receber, gerenciar e pagar

 Apólices de Seguro NuVida 
Através de uma parceria, 
oferecemos uma matriz 
completa de produtos de 
seguro de vida inovadores 
e a preços acessíveis

GASTAR GUARDAR INVESTIR

DADOS FINANCEIROS

TOMAR CRÉDITO PROTEGER

Consolidado 
Nu Holdings Ltd. 2021 2020 2019 % (2019-2020)

Balanço Patrimonial 110.590.012 52.786.869 27.245.643 93,7%

Receita 9.163.041 3.805.817 2.414.281 57,6%

Lucro/Prejuízo (892.192) (885.408) (364.960) (142,6%)

2. O NUBANK 05Jornada Nu 
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https://www.investidores.nu/
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MÉTRICAS FINANCEIRAS Q4’21

MÉTRICAS FINANCEIRAS DA COMPANHIA Q4’21 Q4’20 FY’21 FY’20 FY’19

Receita (em milhões de dólares) 635.9 202.5 1,698.0 737.1 612.1

Crescimento da Receita (em %) 214.0% 4.6% 130.4% 20.4% 91.9%

Lucro Bruto (em milhões de dólares) 226.9 76.3 732.9 326.9 247.9

Margem de Lucro Bruto (em %) 35.7% 37.7% 43.2% 44.3% 40.5%

Despesas com Provisão para Perdas de Crédito/Carteira de Crédito (em %) 3.0% 1.7% 7.3% 5.1% 5.7%

Prejuízo (em milhões de dólares) (66.2) (107.1) (165.3) (171.5) (92.5)

Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado (em milhões de dólares) 3.2 15.8 6.6 (26.8) (74.2)

IMPOSTOS (EM DÓLARES)

Brasil México Colômbia Argentina Alemanha EUA Uruguai

Impostos sobre renda 52.199.548 0 0 132.376 138.269,61 0 552

Impostos sobre imóveis 592.53 0 0 0 0 1.783 682

Impostos sobre vendas 95.462.198 0 0 269.862 0 0 0

Impostos sobre a folha de pagamento 59.085.633 98.090,66 0 1.547.899 5.741.797,11 1.640.065 3.686

IMPOSTO RETIDO DE TERCEIROS (EM DOLÁRES)

Brasil México Colômbia Argentina Alemanha EUA Uruguai

lmposto sobre Valor Agregado 0 946,20 721.471 0 0 0 0

Relativos a funcionários 42.003.322 0 188.101 857.834 2,418.932.14 0 8.632

Dados Financeiros



2.2

Missão e Valores

COMBATER A 
COMPLEXIDADE 

PARA EMPODERAR 
AS PESSOAS.

NOSSA 
MISSÃO

NOSSOS 
VALORES

Construímos equipes 
fortes e diversas

Buscamos eficiência inteligente

Queremos mais e 
desafiamos o status quo

Queremos que nossos (as) 
clientes nos amem como fãs

Pensamos e agimos como 
donos (as), não inquilinos (as)

Para conhecer mais sobre os 
nossos valores, acesse o vídeo:

2. O NUBANK 07Jornada Nu 
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https://www.youtube.com/watch?v=fT10ZoWJUaQ


Nossos fundadores David Vélez, Cristina 
Junqueira e Edward Wrible se unem 
em uma iniciativa inédita no mercado 
financeiro brasileiro. 
Nasce o Nubank em São Paulo.

1ª rodada de captação: 
Capital Semente - US$ 2 milhões.

2013

2016 2018

2020

2015 2017

2019

O cartão de crédito do Nubank 
é lançado para o público.

2ª rodada de captação: 
Series A - US$ 15 milhões.

Atingimos a marca de 300 mil clientes.

3ª rodada de captação: 
Series B - US$ 30 milhões

Chegamos a 1 milhão de clientes.

4ª rodada de captação: 
Series C - US$ 52 milhões.

5ª rodada de captação: 
Series D - US$ 80 milhões.

Lançamento da conta do Nubank.

Inauguração do escritório 
em Berlim, na Alemanha.

Atingimos a marca de 5 milhões 
de clientes e nos tornamos 
um Unicórnio!

6ª rodada de captação: Séries E 
US$ 150 milhões e Tencent: 
US$ 180 milhões.

Chegamos a 10 milhões 
de clientes.

Lançamento do Empréstimo 
Pessoal do Nubank.

Nubank presente em 100% 
dos municípios brasileiros.

Inauguração do escritório 
em Buenos Aires, na Argentina.

7ª rodada de captação: 
Series F - US$ 400 milhões.

Nubank alcança a marca de 20 milhões de clientes.

Aquisição da consultoria Plataformatec.

Lançamento do cartão de 
crédito do Nubank no México.

Aquisição da Cognitect, empresa 
de engenharia de software.

Anunciamos a aquisição da corretora Easynvest.

8ª rodada de captação: 
Series G - US$ 400 milhões.

2014

2. O NUBANK

2.3

Linha do Tempo 
do Nubank
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2.3

Linha do Tempo 
do Nubank
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Aquisição da plataforma de 
gerenciamento de contas 
de conversação através de 
interfaces móveis juntos.

Lançamento do cartão 
Ultravioleta e Marketplace

Abertura de capital da Nu Holdings 
Ltd. na NYSE, nos Estados Unidos, 
e lançamento de BDRs na B3, 
no Brasil.

Lançamento do cartão 
de crédito do Nubank 
na Colômbia.

JANEIRO/2021

Nubank chega à marca 
de 40 milhões de clientes 
no Brasil.

FEVEREIRO/2021

A aquisição da corretora digital 
Easynvest é concluída e ela 
passa a se chamar Nu Invest.

MARÇO/2021

ABRIL/2021

Aquisição da fintech de 
pagamentos instantâneos 
Spin Pay.

MAIO/2021

JUNHO/2021

9ª rodada de captação: Series G 
(extensão 1 e 2) - US$ 500 milhões 
e US$ 250 milhões.

JULHO/2021

DEZEMBRO/2021

2021



2.4

Prêmios e 
Reconhecimentos

2.5

Temas 
Materiais

 Eleito a Empresa Mais Inovadora 
pela Latam Founders 
(2015)

 Eleito o app mais inovador 
pela App Store 
(2015)

 Ganhador do prêmio Marketers 
That Matter do Sage Group, 
do Vale do Silício 
(2016)

 Eleita a melhor empresa B2C 
pela Latam Founders 
(2016) (2017)

 Eleita a Empresa Mais Inovadora 
da América Latina, pela revista 
Fast Company 
(2019)

 Eleito o Melhor banco do Brasil, 
segundo a revista Forbes 
(2019) (2020) (2021)

 Eleita uma das Empresas Mais 
Éticas do Brasil pela Virtuous 
Company 
(2020)

 Ganhador do Prêmio Época 
Negócios Reclame Aqui 
(2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

 Vencedor do troféu de 1º lugar 
na categoria de Bancos e Cartões 
digitais, no Prêmio Época 
Negócios Reclame Aqui 
(2020)

 Vencedor do Prêmio Boldness 
in Business, da Financial Times 
(2020)

 Única empresa latino-americana 
na lista Disruptor 50 da CNBC 
(2021)

 Única empresa brasileira na lista 
das 100 Empresas Mais Influentes, 
da TIME 
(2021)

 Eleito o melhor banco da América 
Latina, pela Euromoney’s Awards 
for Excellence 
(2021)

 Eleito o melhor Banco Digital 
da América Latina pela 
LatinFinance’s 
(2021)

 Nubank recebe o selo “SIM 
à igualdade racial”, que é 
concedido às empresas que se 
comprometem a iniciar e adotar 
práticas para que a igualdade 
racial se torne uma realidade. 
(2021)  Governança corporativa; 

 Ética e integridade; 
 Privacidade e proteção de dados; 
 Negócios mais sustentáveis.

GOVERNANÇA

 Mudanças climáticas e emissões 
 de gases de efeito estufa (GEE).

AMBIENTAL

2. O NUBANK 10Jornada Nu 
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 Experiência do cliente – Inovação 
 e tecnologia; 
 Atração e retenção de talentos; 
 Diversidade e inclusão; 
 Inclusão e educação financeira.

SOCIAL



Nu Impacto3

3.1

Manifesto

O futuro que queremos se constrói com inconformismo, paixão, foco 
nas pessoas, diversidade e clareza de propósito. Assim trabalhamos 
para impactar as vidas de milhares de pessoas, de forma positiva, 
significativa e duradoura.

Integrando fatores socioambientais de forma transversal e em cada 
uma de nossas escolhas, sempre pautadas em nosso compromisso 
com a ética, transparência e eficiência.

Rumo a uma sociedade mais próspera, mais justa, mais inclusiva, 
com menos burocracia e complexidades.

Somos Nu Impacto.

3. NU IMPACTO 11Jornada Nu 
Impacto



3. NU IMPACTO

Começa com nosso propósito:

Nossas ações são 
guiadas pelos 
nossos valores:

Queremos 
mais e desafiamos 

o status quo

Queremos que 
nossos (as) 
clientes nos 
amem como 

fãs

Pensamos e 
agimos como 

donos (as), não 
inquilinos (as)

Construímos 
equipes fortes 

e diversas

INFLUENTE 
E RELEVANTE

Contribuindo 
com a definição 

da agenda e 
impactando 

positivamente 
o futuro

DISRUPTIVO

Desafiando o status 
quo e em constante 

movimento

CONSISTENTE

Missão que motiva 
a liderança 

e nubankers

Buscamos 
eficiência 

inteligente (‘’smart 
efficiency’’)

COMBATER A COMPLEXIDADE 
PARA EMPODERAR AS PESSOAS.

CONECTAR PROPÓSITO E CRESCIMENTO COMO 
RESULTADO DE UM ALTO NÍVEL DE INTEGRAÇÃO 
ESG EM TODOS OS PROCESSOS DE TOMADA 
DE DECISÃO DO NUBANK.

O QUE NOS 
PERMITE 
SER:

NU IMPACTO
Uma companhia inovadora, 

responsável e inclusiva

E LEVA A:

INTEGRAÇÃO 
ESG

GOVERNANÇA

CRIAÇÃO 
DE VALOR 
COMPARTILHADO

IMPACTO 
SOCIAL

3.2

Conectando 
os Pontos

12Jornada Nu 
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Integração ESG

Não é somente o que o Nubank faz, 
mas também como tudo é feito.

Compromisso: adoção de critérios 
ESG em nossos processos e tomadas 
de decisão do Nubank. Considerando 
a eficiência e autonomia necessárias 
para alcançarmos nossos objetivos 
de negócios.

Criação de Valor Compartilhado

Governança

É por meio de uma governança pautada 
nas melhores práticas que formamos a 
base para a integração de critérios ESG 
em nossos processos, potencializando 
os impactos positivos e a geração de 
valor para a sociedade.

Compromisso: gestão corporativa ética, 
transparente e eficiente como prioridade 
máxima.

Impacto Social

3.3

Os 4 Pilares 
Estratégicos

3. NU IMPACTO 13Jornada Nu 
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Acreditamos que é nosso papel contribuir 
para o desenvolvimento de uma sociedade 
mais justa, inclusiva e com oportunidades 
para todos(as).

Compromisso: impactar a vida das pessoas 
de forma positiva, significativa e duradoura.

Nosso impacto positivo está diretamente 
relacionado ao valor entregue aos nossos 
stakeholders a partir da nossa atuação 
responsável, inovadora e focada 
no(a) cliente.

Compromisso: geração de valor 
compartilhado por meio da convergência 
entre as expectativas de nossos stakeholders 
e a estratégia e prioridade dos negócios 
do Nubank.



3. NU IMPACTO

3.4

Evolução do 
Nu Impacto nos 
últimos 2 anos

 Elaboração da Matriz 
de Materialidade

 Compromisso em 
neutralizar as emissões 
de gases do efeito 
estufa

 Realização do primeiro 
Censo de Diversidade 
entre os funcionários 
do Nubank

 Compromisso Público 
com a Diversidade

 Formalização da 
área de D&I

 Construção do roadmap ESG 
do Nubank, com definição 
de programas e KPIs

 Criação de fundo social de 
R$ 20 milhões para oferecer 
uma gama de serviços aos 
clientes durante a pandemia

 Expansão da área 
de D&I no Nubank

 Lançamento do Semente 
Preta, nosso fundo de 
investimentos focado 
em startups fundadas 
ou lideradas por 
empreendedores 
negros e negras.

 Anúncio de metas de 
contratação de pessoas 
negras e mulheres até 2025.

 Lançamento do “Nós 
Codamos”, primeiro 
programa da contratação 
exclusiva de engenheiros(as) 
negros(as)

 Formalização 
da área de ESG

 Lançamento de um 
programa de mentoria 
para grupos sub- 
representados

 Revisão do processo de 
onboarding para grupos 
sub-representados

 Lançamento de inventário 
de emissões de GEE 
auditado pela KPMG e 
com selo ouro 
GHG Protocol

 Formalização da estratégia 
e roadmap Nu Impacto

 Definição das ambições 
do Nu Impacto: prioridades 
e indicadores

 Lançamento do Relatório de 
Inclusão e Educação Financeira

 Lançamento do NuLibras, com 
vídeos para sanar dúvidas de 
nossos clientes que tem libras 
como primeira língua

 Lançamento do “Yes, she codes”, 
programa para contratação de 
mulheres em engenharia

 Lançamento do Manifesto 
e Jornada Nu Impacto

 Atendimento em Libras 
disponível para todos (as) 
os (as) clientes 

 Inclusão de critérios Nu  
Impacto na qualificação de 
fornecedores e atualização 
de código de conduta de 
fornecedores

 Lançamento da Academia Nu 
Impacto para fornecedores

 Formalização da Política 
de Responsabilidade 
Socioambiental

 Lançamento do NuLab Salvador

 Contratação de mais de 
70 Xpeers do programa 
de educação em parceria 
com Alicerce Educação e 
oferecimento de 110 vagas para 
formação de programadores(as) 
em parceria com Cubos e Alura

 Adesão a Rede Brasil do Pacto 
Global da ONU e ao CDP

 A área de ESG 
é consolidada como 
parte da estratégia 
corporativa do 
Nubank

OUTUBRO A 
DEZEMBRO DE 2021

JULHO A DEZEMBRO 
DE 2020

JANEIRO A 
MARÇO DE 2021

ABRIL A 
JUNHO DE 2021

JULHO A 
SETEMBRO DE 2021

JANEIRO A JUNHO 
DE 2020

14Jornada Nu 
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4. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO 
AMBIENTAL

4

Apesar da nossa pegada ambiental ser reduzida 
devido ao nosso modelo de negócio digital, 
seguimos trabalhando para que nossas operações, 
produtos e soluções sejam cada vez mais sustentáveis.

Fomos a primeira instituição financeira do Brasil 
e do México a neutralizar a pegada de carbono 
de toda a sua história, e assumimos o compromisso 
de ser uma empresa carbono neutra para sempre.

4.1

Pegada de Carbono
Em setembro de 2020, compensamos todas as toneladas de carbono emitidas globalmente pelo 
Nubank, desde a nossa fundação, em 2013. Isso foi feito por meio de projetos sociais e ambientais 
no Brasil, via Sustainable Carbon, e no México, via Gold Standard, com iniciativas especializadas 
no desenvolvimento de soluções para redução e compensação de emissões na América Latina.

Emissões Totais do Nubank

15Jornada Nu 
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Integração 
ESG

6

2014

2 52

2015

17 69

2016

20 156

2017

31

724

2018

149

3.300

2019

466

4.527

2020

361

5.353

2021

279

tCO2e = tonelada de dióxido de carbono equivalente tCO2b = tonelada de dióxido de carbono biogênico

https://blog.nubank.com.br/nubank-zera-emissao-de-carbono-de-toda-sua-historia/


4. IMPACTO AMBIENTAL

Número de atividades 
incluídas em cada ano 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Escopo 1 0 0 0 0 1 2 2 2

Escopo 2 1 1 1 1 1 1 1 2

Escopo 3 1 2 3 4 5 6 7 15

Emissões (tonelada de CO2e) por milhão de clientes

2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nubank Total 923.546 148.50 55.78 51.66 120.85 166.36 139.19 99.31

Var. % -83.92 -62.44 -7.39% 133.95% 37.67% -16.33% -28.66%

16Jornada Nu 
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Integração 
ESG

Para o Inventário de 2021, incluímos novas atividades ao contabilizar nossas emissões de escopo 
3 (indiretas), o que reflete nosso amadurecimento na contabilização e, consequentemente, em 
um aumento natural no número de emissões a partir de um inventário mais robusto. Mesmo 
assim, nossas emissões de GEE por milhão de clientes diminuíram de 2020 para 2021. Por sermos 
digitais, o crescimento na nossa base de consumidores não tem um impacto tão significativo no 
aumento de emissões.

Apesar das reduções de emissões em escopo 1 relacionadas ao trabalho remoto adotado pela 
maior parte dos funcionários ao longo de todo ano de 2021 - dado que em 2020 ainda tivemos 
operações presenciais até março, nos escopos 2 e 3 observamos aumento nas emissões. 

No escopo 2, o principal crescimento foi em consequência da crise hídrica no Brasil. Diminuímos 
nossa compra de energia elétrica, mas o fator de emissão para esse recurso aumentou, pois foi 
preciso complementar a geração de energia das hidrelétricas (fonte renovável) com termelétricas 
(nem sempre fontes renováveis, e que têm um impacto ambiental maior) no país. 

No escopo 3, além de termos adicionado novas categorias à contabilização de emissões, 
revisamos nossos modelos de estimação das emissões decorrentes do deslocamento casa-
trabalho (que aumentaram) e do transporte e distribuição dos cartões (que diminuíram). No 
último ano, as emissões por deslocamento casa-trabalho e relativas à produção de cartões 
foram as que cresceram mais expressivamente.
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Integração 
ESG

O Inventário de 2021 foi auditado pela KPMG e recebeu 
o selo Ouro pelo GHG Protocol, conferindo o mais alto 
nível de qualidade e abrangência das informações 
reportadas e será incluído no Registro Público de 
Emissões no segundo semestre de 2022.

Para saber mais, acesse o Inventário de Emissões 2020, 
auditado pela KPMG.

Emissões de GEE
2020 2021

(tCO2e) (tCO2b) (tCO2e) (tCO2b)

Escopo 1 45 0 9 1

Escopo 2 119 0 173 0

Escopo 3 4363 361 5171 278

Total 4527 361 5353 279

Escopo Atividades
Emissões 

GHG 
(tCO2e)

% sobre 
total das 
emissões

% sobre 
total do 
escopo

1 Combustão estacionária 9.1 0,2% 99,2%

2 Aquisição de energia elétrica 169.4 3,2% 98,1%

3

Emissão para o consumo 
de eletricidade da AWS 1,102.6 20,6% 21,3%

Produção de Cartões (emissão e reemissão) 1,098.7 20,5% 21,2%

Deslocamento casa-trabalho 1,276.0 23,8% 24,7%

Transporte & Distribuição dos cartões 
(Downstream e upstream) 947.1 17,7% 18,3%

Transp. & Distr. de itens para funcionários 
(Upstream) - Rodoviário 464.7 8,7% 9,0%

Nota de Esclarecimento: Nesta atualização do relato de Jornada visando aprimorar 
nosso processo de transparência climática rumo as práticas recomendadas pelo 
GHG Protocol Brasil, para o report das emissões GHG referentes ao ano de 2021, 
estamos desagregando o reporte das emissões de CO2 equivalente e o CO2 de 
origem biogênica. Além disso, conforme recomendado pelo GHG Protocol Brasil, 
compensaremos no segundo semestre de 2022, todas as emissões GHG referentes 
ao ano de 2021 considerando somente as emissões em CO2 equivalente.

De acordo com o GHG Protocol, as emissões de CO2 biogênicas são resultantes 
da combustão de biomassa e devem ser tratadas de forma diferente daquelas 
provenientes de combustíveis fósseis. O CO2 liberado na combustão de biomassa 
é igual ao CO2 retirado da atmosfera durante o processo de fotossíntese e, dessa 
forma, é possível considerá-la “carbono neutro”.

https://drive.google.com/file/d/1QygsueSSIm2T99TkWJ7c2B5GRVtq09ZB/view
https://registropublicodeemissoes.com.br/participantes/3654
https://registropublicodeemissoes.fgv.br/participantes/3654
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Acreditamos no poder transformador da inclusão e educação financeira. 
Ao descomplicar os serviços financeiros, derrubamos barreiras históricas 
e contribuímos ativamente para que milhares de pessoas possam usufruir 
de produtos e serviços financeiros até então inacessíveis.

Esse compromisso está enraizado na nossa cultura, desde o desenho dos 
produtos até a forma simples e direta de comunicar aos diferentes públicos.

Em meio a uma realidade de tarifas abusivas e serviços pouco acessíveis 
e ineficazes, oferecemos serviços financeiros transparentes e sem taxas 
abusivas, com um atendimento de qualidade, que contribui para a 
transformação do mercado. 

É isso que chamamos de Revolução Roxa, que nos impulsiona a seguir 
inovando e renovando nosso compromisso em gerar impacto positivo, 
significativo e duradouro, entregando valor de longo prazo aos(as) 
nossos(as) clientes, fornecedores e investidores.

5.1

Experiência do Cliente

Nascemos como uma startup centrada no cliente – tanto que um dos 
nossos valores é justamente “Queremos que nossos (as) clientes nos 
amem como fãs”. Projetamos nossas soluções em torno da perspectiva 
humana e procuramos criar uma experiência de alta qualidade que seja 
intuitiva para nossos clientes em tudo o que fazemos. 

O atendimento ao cliente é parte da engrenagem que move a empresa 
– e não uma peça que roda de forma independente. Ele faz parte do 
ciclo de coletar feedbacks, desenvolver produtos e, claro, encantar 
pessoas. Encantar clientes é oferecer algo muito além do que eles 
esperam ou precisam. É mostrar que a empresa se importa com as 
pessoas que consomem os seus produtos. É tornar as interações entre 
atendimento e cliente algo memorável.

18Jornada Nu 
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(Net Promoter Score) iguais ou maiores que 90 nos países 
em que atuamos, o que supera os de muitas das marcas 
mais fortes do mundo. Fomos vencedores no Prêmio 
Reclame Aqui na categoria de Bancos e Cartões Digitais 
em todas as edições que participamos (2017-2021) e 
aparecemos em último lugar no ranking de reclamação 
de Bancos e Financeiras do Banco Central (menor número 
de ocorrências/irregularidades, associadas a reclamações 
encerradas no período de referência).

Nos tornamos uma empresa de capital aberto e nossos 
clientes, que sempre foram os maiores parceiros do Nubank, 
puderam se tornar nossos sócios. Por meio do NuSócios 
oferecemos a milhões de pessoas a chance de ter um 
pedacinho do Nubank sem nenhum custo. Cada um desses 
pedacinhos é um BDR (sigla para Brazilian Depositary Receipts) 
que doamos para cerca de 7,5 milhões de clientes. Para saber 
mais sobre como foi o programa, acesse: NuSócios: queremos 
que você seja dono de um pedaço do Nubank. Esperamos 
que isso ajude a fortalecer ainda mais a nossa relação com os 
nossos clientes, e que possamos compartilhar com eles parte 
do valor que criarmos juntos ao longo do caminho.

Nossa equipe de atendimento ao cliente, a quem chamamos 
de Xpeers, são treinados para resolver as dúvidas e encantar 
nossos(as) clientes no primeiro contato, o que pode ser 
feito por chat, e-mail, telefone ou atendimento em libras. 
Utilizamos a nossa análise de dados e conhecimentos de 
inteligência artificial para direcionar os(as) clientes ao Xpeer 
mais adequado, melhorando os tempos de resolução, com 
o objetivo de aumentar a satisfação do(a) cliente. Além disso, 
cada Xpeer conta com um orçamento e autonomia para enviar 
um presente de sua escolha aos(as) clientes. Isso faz com que 
eles(as) construam uma conexão próxima e humana durante 
a interação e, como consequência, entregamos uma 
experiência única aos(as) clientes. Em 2021, enviamos mais 
de 26.000 presentes (WoW’s) para clientes em todo o Brasil. 
O WoW é um reflexo daquilo que a gente vive todos os dias, 
em todas as áreas da empresa: o foco no(a) cliente. Para saber 
mais, acesse nosso post no blog: Como superar 
as expectativas do cliente.

As nossas ferramentas de suporte automatizadas e equipe 
altamente treinada de Xpeers fornecem um nível superior 
de atendimento ao(a) cliente, possuímos níveis de NPS 

https://blog.nubank.com.br/superar-as-expectativas-do-cliente/
https://blog.nubank.com.br/nu-socios-pedacinho-do-nubank/
https://blog.nubank.com.br/nu-socios-pedacinho-do-nubank/
https://blog.nubank.com.br/superar-as-expectativas-do-cliente/
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“O que o Nubank significa para mim diretamente é a realização de sonhos. 
Muitas das coisas que eu conquistei até hoje foi graças a toda essa educação, 
essa questão de aprendizado que eu tive com o Nubank relativa a dinheiro, 
ter a facilidade no controle do aplicativo ali, falar com atendimento, parece 
que você está batendo um papo com um amigo.”

Anderson Annunciato, cliente Nubank desde 2016

+53,9 +34,5milhões
Brasil, Colômbia 

e México

milhões
Brasil, Colômbia 

e México

Total de clientes

49,8+
milhões

Clientes NuConta1

1,4+
milhões

Clientes PJ (Pessoa Jurídica)

Clientes 
Cartão de Crédito

Dados de Dezembro de 2021.
1A NuConta está disponível para clientes PF (Pessoa Física) e PJ (Pessoa Jurídica) no Brasil.
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A conta PJ do Nubank nasceu para descomplicar a vida dos micros e pequenos(as) 
empreendedores(as), livrando autônomos(as), MEIs e donos(as) de pequenas 
empresas de tarifas abusivas e simplificando o acesso ao sistema financeiro.

Dados de pesquisa realizada em maio de 2021 pela BSD Consulting mostram que 
46% dos clientes PJ do Nubank abriram sua primeira conta empresarial no Nubank.

Em 2021, lançamos o Data Nubank, uma plataforma de análises sobre finanças do 
Nubank. Desenvolvemos pesquisas sobre temas importantes para a economia e o 
dia a dia são divulgadas de um jeito simples. Acesse aqui o último relatório: Mulher, 
Empresária Individual - Um retrato da relação de donas de pequenos negócios com 
o dinheiro na pandemia.

Para saber mais sobre a jornada de um dos nossos clientes 
PJ, acesse o episódio da série Vidas Roxas com  Marcelo Ferreira, Empreendedor e 
Cliente Conta PJ Nubank.

Integração 
ESG

Criação de Valor 
Compartilhado

https://blog.nubank.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Relatorio-de-inclusao-financeira-Nubank.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bLSznSUTYhY
https://www.youtube.com/watch?v=bLSznSUTYhY
https://blog.nubank.com.br/data-nubank-empreendedorismo-feminino-na-pandemia/
https://blog.nubank.com.br/data-nubank-empreendedorismo-feminino-na-pandemia/
https://blog.nubank.com.br/data-nubank-empreendedorismo-feminino-na-pandemia/
https://esg-journey.nuinternational.com/pt/experiencia-do-cliente/videos/AND_POR.mp4
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5.1.1

Inovação e Tecnologia

Somos uma empresa de tecnologia e inovamos 
ao oferecer novos produtos financeiros que 
descomplicam a vida das pessoas.

Falar de inovação e tecnologia no Nubank é falar 
da nossa própria essência.

Nos últimos dois anos, investimos significativamente 
na área, tendo contratado cerca de mil profissionais 
de tecnologia do Nubank.

Nossas ferramentas são desenvolvidas internamente, 
o que nos permite ter maior flexibilidade para ajustar 
produtos, serviços e design para atender as necessida- 
des dos(as) consumidores(as) de forma fácil e intuitiva.

Nossas soluções inovadoras são resultado do trabalho 
de um time forte e cada vez mais diverso, graças a um 
esforço crescente para a contratação intencional de 
pessoas pertencentes a grupos sub-representados em 
tecnologia. Além disso, contamos com engenheiros e 
engenheiras distribuídos por hubs de tecnologia em 
diferentes partes do mundo.

Entre os programas de destaque estão o Nós Codamos, 
evento de recrutamento de pessoas negras para vagas 
em engenharia de software; o Yes, She Codes!, focado 
na contratação de engenheiras; e os bootcamps com 
os parceiros Cubos Academy e Alura, para formar 110 
programadores(as) em Salvador.

Na área de produtos ainda temos o APM (Associate 
Product Managers), um programa de formação e 
contratação de gerentes de produtos. Com duração 
de 12 meses, a iniciativa é focada em profissionais no 
início, ou em transição de carreira, interessados(as) em 
ingressar no campo de produtos digitais do Nubank.

No dia a dia, usamos uma combinação de metodologias 
ágeis na criação de processos e produtos e, com isso, 
entregamos uma experiência incrível aos(as) nossos(as) 
clientes, compreendemos uns aos outros e aprendemos 
com nossos erros.
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Co-fundador do Nubank
Edward Wible

“Nós nos esforçamos para construir a experiência 
de cada cliente sobre bases sólidas, permitindo 
que os computadores realizem as tarefas em que 
são excelentes, ao mesmo tempo que empoderamos 
Nubankers a se concentrarem nas coisas que fazem 
melhor, como empatia, criatividade e pensamento 
estratégico. Construir tecnologia customizada é uma 
competência central no Nubank, não um departa- 
mento de suporte.

Ter uma compreensão mais profunda e maior controle 
dos fundamentos nos dá o poder de reinventar expe- 
riências em seu núcleo e acelerar os ciclos de nossos 
produtos a longo prazo. Em última análise, acertar os 
detalhes nos permite ir mais rápido, resolvendo novos 
problemas e reforça a solidez e a simplicidade do 
Nubank para nossos clientes em escala.”
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5.2

Atração e Retenção de Talentos

5.2.1

Cultura Organizacional
A cultura de uma empresa é como uma cola que une todos os diferentes times. É ela que garante que todos(as) 
estejam alinhados(as) e saibam como agir para atingir um único objetivo em comum.

Logo no início das operações do Nubank, nossos fundadores priorizaram o que seria a nossa missão - Combater 
a complexidade para empoderar pessoas - e também os nossos valores que guiam todas as áreas da empresa.

Aqui no Nubank costumamos dizer que todo dia é o primeiro dia para aprender, inovar, sair da zona de conforto e 
transformar erros em aprendizado. Nós encorajamos os Nubankers a contribuírem no processo decisório, a pensarem 
“fora da caixa”, a terem mentalidade de donos(as), o que nos mantém inconformados(as) e disruptivos(as).

A gente entende que a luta contra a complexidade começa dentro de casa, e a organização, a criação de novos 
produtos e a experiência dos(as) nossos(as) clientes não podem ser prejudicados por burocracia desnecessária.

A Engenharia e os(as) Xpeers, como chamamos nossos(as) profissionais de atendimento ao cliente, formam os 
dois maiores times, somando 3.474 Nubankers no total. Estes dois times trabalham muito próximos e, com isso, 
eles conseguem garantir que as pessoas responsáveis por desenvolver produtos e serviços estejam conectadas 
diretamente aos(as) clientes, antecipando e resolvendo problemas e prestando um atendimento incrível. Assim 
colocamos em prática nosso foco no(a) cliente, entregando o melhor em cada ponto de contato com a gente.

Acreditamos que os(as) Nubankers são nossos(as) maiores embaixadores(as) e, para que toda a equipe trabalhe 
de forma eficiente fazendo o melhor pelos(as) clientes, temos uma estratégia de remuneração e benefícios 
competitiva, e oferecemos diversos treinamentos pensados para cada área e etapa da carreira, que propiciam 
o aprofundamento no nosso negócio, a imersão na nossa cultura e valores e o desenvolvimento de habilidades 
técnicas mais específicas.
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Co-Fundadora do Nubank
Cristina Junqueira

“A gente acredita que nosso grande diferencial 
competitivo é a cultura. A cada mudança 
(e são muitas, porque crescemos muito rápido), 
a gente quer garantir que a empresa seja a 
mesma. As lideranças olham para isso. Cada 
funcionário(a) novo(a) olha para isso. É o que 
faz a gente ser diferente de todo mundo que 
está aí.”



5.3

Diversidade 
& Inclusão

Diversidade e inclusão são pilares essenciais para uma sociedade justa, próspera e 
saudável. E, aqui no Nubank, entendemos que para desenvolver produtos que 
sejam acessíveis a todos(as) os(as) brasileiros(as), refletindo a pluralidade do país, 
precisamos agir com rapidez e precisão. As necessidades da população são 
incontáveis, e por isso as soluções oferecidas no nosso aplicativo devem romper as 
barreiras impostas pelo preconceito financeiro. 

Nosso objetivo é estar entre as empresas mais diversas e inclusivas, representando 
a mesma simetria da sociedade dos países que atuamos. Assim, conseguiremos 
garantir que todos(as) os(as) Nubankers se sintam bem-vindos(as), valorizados(as) 
e pertencentes, e que possam compreender os reais problemas de nossos(as) 
clientes que precisam ser resolvidos.

Para isso, temos direcionado esforços de diversidade e inclusão em diferentes níveis 
da companhia, seja apoiando as áreas da nossa empresa a partir de iniciativas locais 
ou desenvolvendo projetos de impacto direto no nosso negócio.

Também damos suporte aos grupos de afinidade que foram criados de forma orgânica 
a partir de interesses em comum, e buscam gerar um ambiente de pertencimento onde 
são discutidos tópicos relacionados às pautas, às dores da comunidade, e pontos 
de melhorias no Nubank – incluindo ações de educação, mentorias e acolhimento 
e bem-estar com foco na construção de espaços seguro e de apoio emocional. 

Ainda sobre os grupos de afinidade, desenhamos uma política de institucionalização 
garantindo que horas de trabalho dedicadas às agendas de diversidade e inclusão 
agora fizessem parte da jornada de trabalho do(a) colaborador(a) e estabelecemos 
uma política de horas para que todo e qualquer colaborador(a) possa se dedicar ao 
tema sem que haja comprometimento da sua jornada de trabalho. E, paralelamente, 
indicamos uma pessoa da alta liderança para cada um dos grupos, cuja função principal 
é sustentar a discussão e as proposições de Diversidade e Inclusão fomentadas pelos 
grupos de afinidade alinhadas ao negócio, sobretudo, nos níveis estratégicos 
e decisores da companhia.

Atualmente, 
há cinco Grupos 
de Afinidade 
institucionalizados 
no Nubank:

842 membros

1.334 membros 741 membros

140 membros 232 membros
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Os grupos de afinidade trabalham em colaboração com o time 
de Diversidade e Inclusão, proporcionando um aprendizado sólido 
para estruturarmos ações efetivas. Como resultado, entendemos 
não só a importância de ações internas, mas também de ações 
externas voltadas para o engajamento com a sociedade, 
gerando impactos além das nossas fronteiras institucionais.

Por exemplo, em junho deste ano, no Mês do Orgulho LGBTQIA+, 
comercializamos porta-cartões e caderninhos na Lojinha do Nu e 
100% do lucro foi revertido para a TODXS, organização sem fins 
lucrativos que promove a inclusão da população LGBTQIA+.

Especificamente no enfrentamento ao racismo estrutural, nossos 
co-fundadores e nossa co-fundadora lançaram, em novembro 
de 2020, uma carta formal com os compromissos do Nubank 
para a diversidade e inclusão racial no Brasil. Para ler o documento 
completo, acesse aqui a Carta para a Diversidade Racial do Nubank.

Com o objetivo de garantir que as mudanças estão de fato 
ocorrendo, é essencial que sejamos transparentes em relação 
ao nosso processo. Para isso, monitoramos e analisamos 
indicadores de progresso frente às nossas metas e ao que 
aprendemos nesse processo.

No fim de 2021, 61,5% das posições de liderança no Nubank 
já eram ocupadas por pessoas de grupos sub-representados.

Dos cargos de gestão 
são ocupados por 

mulheres

42,7%

Dos cargos de gestão são 
ocupados por pessoas que 

se autodeclaram negras

18%
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“Se você não tem times fortes e diversos, principalmente diversos, 
é muito difícil que a gente construa um produto que vai refletir 
a sociedade. Ele vai refletir as pessoas que construíram aquele 
produto. Quando eu falo que eu vejo Nubank evoluindo, não 
é só em termos de companhia, o quanto que a gente cresceu 
é o quanto que a gente cresceu contratando pessoas de 
diferentes grupos, de diferentes grupos sub-representados.”

Priscila Souza, Nubanker desde 2019

https://blog.nubank.com.br/carta-diversidade-racial-nubank/
https://esg-journey.nuinternational.com/pt/diversidade-e-insclusao/videos/PRI_PORT.mp4
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Tipo de Gênero (T+)
Total de Autodeclarados(as)

Identidade de Gênero
Total de Autodeclarados(as)

 Homens 
55,12%

 Mulheres 
43,96%

 Não Binário 
0,92%

 Não 
94,78%

 Sim 
5,22%

Identidade de Raça
Total de Autodeclarados(as)

4.993 4.993 4.794

PcD
Total de Autodeclarados(as)

5.056

Orientação Sexual
Total de Autodeclarados(as)

4.222

 Cis 
98,78%

 Trans 
0,30

 Não Binário 
0,48%

 Ausência 
de Gênero 
0,14%

 Outros 
0,30%

 Brancos 
63,66%

 Negros 
31,81%

 Asiáticos 
4,28%

 Indígenas 
0,25%

 Heterossexual 
72,60%

 Lésbica 
Gay 
12,77%

 Bissexual 
10,21%

 Assexual 
0,45%

 Pansexual 
1,63%

 Outros 
2,34%
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Números referentes ao total de Nubankers do Brasil (não incluindo a Easyinvest) que preencheram a autodeclaração de diversidade (n = 4.993).
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5.3.1

Programas de Contratação 
Intencional e Desenvolvimento 
de Grupos Sub-Representados
Como parte do nosso compromisso com a diversidade racial no Nubank, em 26 de novembro 
de 2020, firmamos uma parceria com o instituto ID_BR, e iniciamos a revisão das nossas práticas 
de gestão de pessoas a fim de garantir ainda mais inclusão em nossos processos internos. 
Passamos a investir ainda mais em programas de contratação intencionais e em ações 
focadas no desenvolvimento das carreiras de grupos sub-representados no Nubank. 

No primeiro semestre de 2021, lançamos o primeiro Programa de Aceleração de Carreira na 
área de atendimento, exclusivo para pessoas negras, trans e travestis e PcDs. E, no segundo 
semestre do mesmo ano, lançamos o primeiro Programa de Aceleração de Carreira em 
liderança, direcionado para pessoas negras com foco nas áreas de Finanças e Engenharia.

Nesse sentido, temos trabalhado intencionalmente em uma estratégia que combina a atração 
de novos talentos fortes e diversos para a companhia e, ao mesmo tempo, intensificando 
esforços para desenvolver e acelerar a carreira dos nossos talentos internos. 

Metas D&I Nubank

Compromissos D&I Ações Táticas Resultados 2021

50% de mulheres no total 
de funcionários até 2025, 
o mesmo recorte refletido 
na liderança

3.300 mulheres contratadas 
nos próximos 5 anos

1.338 mulheres contratadas

43% da liderança do Nubank 
já é formada por mulheres

30% de pessoas negras no 
total de funcionários e 22% 
na liderança até 2025

2.000 profissionais 
negros(as) contratados(as) 
até 2025

 500 na Engenharia

 150 para analistas 
de negócios

 250 para posições de 
gerentes de produto, 
designers e cientistas 
de dados.

235 profissionais negros(as) 
já contratados na 
Engenharia

80 Gerentes de produto, 
designers e cientistas 
de dados negros(as) já 
contratados

53 Analistas de negócio 
negros(as) já contratados

32% dos Nubankers e 18% 
das posições de liderança já 
são ocupadas por pessoas 
que se identificam como 
pretos ou pardos
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Recebemos o Selo “Sim à igualdade racial” da categoria 
“compromisso” do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), uma 
organização pioneira que busca apoiar a aceleração e a promoção 
da igualdade racial no país, conferindo os selos de reconhecimentos 
àquelas que se destacam no desenvolvimento de ações relevantes 
para a agenda racial no Brasil.

Impacto 
Social

Errata: Na última revisão deste documento, notamos um erro nos dados reportados referentes aos 
programas de contratação intencional. Os números apresentados acima já foram corrigidos.

https://simaigualdaderacial.com.br/site/
https://simaigualdaderacial.com.br/site/
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Programas

Lideranças Negras em Finanças 
(Black Leaders in Finance)

Vagas para cargos de gerência focadas em candidatos(as) negros(as) da área de Finanças. As vagas do projeto ficaram abertas no site de carreiras 
do Nubank e selecionamos profissionais de Tesouraria, Tributos e Fusões e Aquisições. Experiência em gestão de pessoas e nível de inglês 
intermediário são alguns dos requisitos pedidos para as posições.

Yes, She Codes 
Programa de contratação do Nubank em engenharia de software para mulheres com qualquer nível de experiência. Além de recrutar novos talentos 
para trabalharem no Nubank, o programa também é um espaço para que as mulheres que atuam dentro da engenharia se conheçam, troquem 
experiências e criem conexões. Tivemos 2.759 inscrições e contratamos 46 pessoas neste programa, entre mulheres cisgênero, trans e pessoas 
não-binárias.

Nós codamos Evento de recrutamento virtual focado no recrutamento de pessoas negras para o time de engenharia de software. Ao longo das duas primeiras 
edições, realizadas em 2021, contratamos 63 profissionais autodeclarados(as) negros(as).

Programa de formação 
de gerente de produtos

O projeto tem foco nas pessoas que estão em início de carreira ou em fase de transição de área com graduação em curso ou completa em qualquer 
área. Foram contratadas 15 pessoas, todas de algum marcador de identidade sub-representado (Mulheres, PCDs, LGBTQIA+, Negros e Negras).

Vagas afirmativas 
em Ciência de Dados

A área de Ciência de Dados desenvolveu um processo seletivo com oportunidades para cientistas de dados e pessoas engenheiras de Machine 
Learning que se autodeclaram negras. Ao longo de novembro de 2021, foram contratados 8 profissionais para a área, em diversos níveis 
de senioridade.

Estágio em Risco e Compliance Processo seletivo com oportunidades para estagiários(as) que se autodeclaram negros(as). O projeto contratou 12 profissionais em 2021.
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5.4

Inclusão e Educação Financeira

Quando falamos em inclusão financeira, nos referimos a tornar produtos financeiros acessíveis 
a uma parcela da população que teve pouco ou nenhum contato anterior e, assim, quebrar 
barreiras sociais. quando as pessoas passam a usar essas ferramentas e conhecimentos 
adquiridos, conseguem planejar melhor seu orçamento, quitar dívidas e fazer planos 
para seu futuro.

Nesse sentido, uma das principais ações do Nubank foi oferecer um cartão de crédito 
de entrada, com limite inicial baixo que aumentava gradualmente, dando a oportunidade 
aos(as) clientes de construir seu histórico de crédito com responsabilidade.

Em um grande passo em nossa vertical de investimentos, anunciamos que em breve 
nossos(as) clientes poderão comprar e vender ações na Bolsa de Valores, diretamente 
no aplicativo Nubank. Acreditamos que o investimento em ações não deve se restringir 
a quem tem grandes somas de dinheiro ou quem teve acesso privilegiado a esse tipo 
de investimento.

Para ajudar nessa mudança de paradigma, lançamos a campanha “Donos do Pedaço”, 
para descomplicar os temas relativos à Bolsa de Valores, e permitir o acesso de mais 
e mais pessoas ao mercado de ações.

Afinal, ser dono(a) de um pedaço de uma empresa, investindo em ações, BDRs2 e ETFs3, 
não deveria ser limitado para quem tem muito dinheiro. Queremos que nossos(as) clientes 
estejam preparados para tomar decisões de investimento informadas, que levem em conta 
os riscos de cada investimento e seus objetivos financeiros de longo prazo. E nós escolhe- 
mos encorajar esse tipo de aplicação, com muita informação e transparência, de uma forma 
inclusiva, convidando criadores(as) de conteúdo a se conectar com o assunto, explicar à sua 
audiência e desmistificar o que significa possuir uma ação em uma empresa – ou seja, um 
pequeno pedaço desse negócio.

VOCÊ SABIA QUE HOJE, NO BRASIL, MENOS DE 3% DA POPULAÇÃO INVESTE 
EM BOLSA? ENQUANTO ISSO, NOS ESTADOS UNIDOS, MAIS DA METADE (52%) 
DAS FAMÍLIAS TEM ALGUM TIPO DE RENDA NO MERCADO DE AÇÕES.
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2 BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipt, um certificado 
de depósito emitido e negociado no Brasil que representa ações 
de empresas listadas em Bolsas de outros países. Em outras pa-
lavras, é uma forma mais simples de os(as) brasileiros(as) investi-
rem em companhias negociadas em Bolsas internacionais, sem 
a necessidade de abrir conta em corretora estrangeira nem de 
enfrentar a complexidade de investimentos internacionais.

3 ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Fund, que pode 
ser traduzido livremente para fundo negociado em Bolsa. De ma-
neira simplificada, os ETFs nada mais são que cestas cheias de 
ativos financeiros, como ações, por exemplo. Mas estas cestas 
copiam o desempenho de um índice – por exemplo, o Ibovespa, 
que reúne os papéis mais negociados da Bolsa brasileira.
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Fonte: Gallup e Anbima.

https://blog.nubank.com.br/donos-do-pedaco-nubank-bolsa/
https://blog.nubank.com.br/donos-do-pedaco-nubank-bolsa/
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Com base nos dados do Relatório de Inclusão Financeira, e usando a base de clientes mais atual, estimamos nosso impacto: 

Acreditamos que a Educação Financeira 
é fundamental para derrubar as barreiras 
históricas ao acesso a serviços financeiros, 
e assim promover a inclusão de milhões de 
brasileiros(as) ainda desbancarizados(as).

É por meio do conhecimento, passado com 
comunicações transparentes, sem asteriscos 
ou letras miúdas, que buscamos ajudar as 
pessoas a conquistarem um maior controle 
das suas vidas financeiras.

Para isso, oferecemos conteúdo de 
educação financeira, prevenção contra 
fraudes, educação de termos técnicos 
sobre o mundo das finanças, e uma maneira 
descomplicada de se falar de dinheiro. Todo 
esse conteúdo informativo não é usado com 
o intuito de realizar propagandas, mas sim 
de auxiliar não só nossos(as) clientes, mas 
toda a sociedade, a tomarem as melhores 
decisões sobre o seu dinheiro.
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4 Desigualdade mensurada através do índice Gini que mede 
até que ponto a distribuição da renda (ou, em alguns casos, 
das despesas de consumo) entre indivíduos(as) ou famílias 
dentro de uma economia se desvia de uma distribuição per-
feitamente igualitária.

Contratamos a BSD / Elevate Consulting para realizar uma pesquisa e entendermos melhor o impacto dessas ações. De acordo com o Relatório 
de Inclusão e Educação Financeira, publicado em maio de 2021, o Nubank pode ter tido um papel relevante no cenário econômico brasileiro, 
impactando positivamente a vida de milhões de pessoas, e potencialmente contribuindo para a redução do índice de desigualdade no pais4.
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IMPACTO 
PARA 

PESSOAS 
JURÍDICAS 

PJ

IMPACTO  
PARA 

PESSOAS 
FÍSICAS 

PF

Mulheres que consideram seu controle 
financeiro como “médio”, “alto” e 
“muito alto” aumentou 22 pontos 
percentuais desde que se tornaram 
clientes Nubank

Cerca de 5.6 milhões de brasileiros(as) 
foram incluídos(as) no sistema 
financeiro apenas pelo Nubank

Mais de 34 milhões de brasileiros(as) 
se sentiram empoderados(as) pelo 
Nubank para tomar suas próprias 
decisões financeiras

35% dos pequenos empreendedores(as) 
confirmaram que conseguiram reduzir 
o grau de endividamento do seu negócio, 
depois de se tornar cliente do Nubank 
como pessoa jurídica

Para 46% de nossos(as) clientes PJ, 
o Nubank foi o primeiro provedor de 
produtos/serviços bancários para 
a sua empresa

Para 68% dos dos(as) micro 
empresários(as), uma ou mais 
pessoas da família ou que moram 
com o(a) empreendedor(a) se 
beneficiam da renda do negócio

70% dos(as) empreendedores(as) 
afirmam que os serviços do Nu 
afetaram positivamente seus 
negócios. Considerando aqueles(as) 
sem acesso prévio a uma conta PJ, 
esse percentual sobe para 76%

https://blog.nubank.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Relatorio-de-inclusao-financeira-Nubank.pdf
https://blog.nubank.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Relatorio-de-inclusao-financeira-Nubank.pdf


5. IMPACTO SOCIAL

Além disso, desenvolvemos ferramentas que promovem 
a educação financeira na prática, com as funcionalidades 
do próprio app, como por exemplo:

 Estimular a formação de poupança através da função 
“Guardar Dinheiro”, com as opções de depósitos 
automáticos e a prazo em uma subconta da NuConta, 
com remuneração de pelo menos 100% do CDI.5

 Facilitar a organização e o planejamento do orçamento 
pessoal e familiar com a possibilidade de antecipação 
de parcelas futuras do cartão de crédito com desconto. 
Também ficam disponíveis gráficos interativos com os 
valores totais de saldo e rendimentos da NuConta e dos 
gastos com cartão de crédito, além da possibilidade de 
categorização desses gastos.

 Promover maior compreensão e uso consciente de 
produtos e serviços financeiros, incluindo crédito, por 
meio de destaque ao valor total da fatura e avisos de 
incidência de juros ao pagar valor menor que o total. 
Com isso, pretendemos desestimular o pagamento 
mínimo, e ensinar o gerenciamento do limite disponível 
para o cartão de crédito via app, com a possibilidade 
de definição de limites menores do que o total para 
melhor controlar os gastos, além do uso de notificações 
alertando sobre a proximidade do vencimento da fatura.

 NU COMMUNITY 
Nubank tem a primeira comunidade social de fãs de 
uma marca de serviços financeiros com mais de 280mil 
participantes. A comunidade é um fórum aberto para 
a discussão de temas relevantes para a vida financeira 
das pessoas, além de ser um canal direto de comunicação 
dos(as) clientes com Nubankers.

 O número somado de seguidores(as) do Nubank nas 
redes sociais era de aproximadamente  10,2 milhões 
em dezembro de 2021

“Eu não tinha uma conta. A conta que eu usava era 
a conta do meu esposo. Então ficava difícil porque 
a transferência era alto custo, às vezes o valor da 
transferência era mais cara do que o valor da marmita. 
Às vezes eu até perdia cliente por isso.”

Graciete Onorato, cliente Nubank desde 2020

5 O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que 
determina o rendimento anual de diversos tipos de investimentos.

2.2MM 
Facebook

543K 
Twitter

1MM 
Youtube

2.3MM 
Instagram

3.9MM 
Linkedin

91K 
Tiktok
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desde seu 
lançamento, 

em 2018

186 milhões 
de visitas

BLOG NUBANK

https://www.facebook.com/nubank
https://www.instagram.com/nubank/
https://twitter.com/nubank
https://www.linkedin.com/company/nubank/
https://blog.nubank.com.br/carta-diversidade-racial-nubank/
https://www.tiktok.com/@nubank?
https://blog.nubank.com.br/
https://esg-journey.nuinternational.com/pt/inclusao-financeira/videos/GRAC_PORT.mp4
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5.5.1

NuLab Salvador

O NuLab será um hub de tecnologia e experiência do cliente 
em Salvador (BA), que vai nos ajudar a trazer mais diversidade 
para o time do Nubank, e a entender melhor a realidade dos 
milhões de clientes que temos no Nordeste e a desenvolver 
produtos e serviços inovadores. A escolha por Salvador, cidade 
mais negra fora do continente africano, levou em consideração 
a disponibilidade de talentos locais na área de tecnologia e 
o pulsante ecossistema de inovação da cidade. Além de ser 
um centro de inovação, o hub também será um centro de 
educação, treinamento e capacitação de pessoas.

Uma das primeiras ações do NuLab Salvador relacionadas 
ao compromisso com o impacto social é a formação 
de talentos locais na área de tecnologia, uma das carreiras 
mais promissoras atualmente. Em setembro de 2021, foi 
lançado um programa de bolsas integrais para a formação 
de programadores em Salvador e demais cidades da Bahia 
por meio de uma parceria inédita com as edtechs Cubos 
Academy e Alura.

O programa ensinará também habilidades comportamentais 
como Inteligência emocional, Gestão de tempo, Comuni- 
cação, Trabalho em equipe e Negociação, e tem foco em 
empregabilidade, promovendo a conexão com o mercado 
de trabalho. 

O projeto ainda está em fase inicial e, portanto, não existe 
um mapeamento de impacto na comunidade local. Mas, 
ao fim dos cursos, os alunos de ambas escolas irão se unir 
para desenvolver um trabalho com foco no impacto social 
positivo na comunidade de Salvador.

Ainda em 2021, apoiamos um dos mais importantes 
movimentos da cultura negra do mundo, o Afropunk 
que ganha a primeira edição presencial, em Salvador, 
e transmissão virtual ao vivo.

5.5

Programas de Impacto Social

“Esta iniciativa se alinha integralmente aos valores do 
Nubank, por meio da promoção da inovação, impacto 
social, diversidade e inclusão. Ela nos permite fazer parte 
do ecossistema de tecnologia que se expande de forma 
extraordinária em Salvador, além de nos aproximar da 
pluralidade dos(as) nossos(as) clientes, que estão no 
centro de tudo que fazemos.”

Chris Canavero, diretora de ESG do Nubank.
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Assista o vídeo para saber mais sobre o NuLab 
a partir da perspectiva de Jurandir Pacheco, 
arquiteto de negócios do Nubank.

https://cubos.academy/cursos/nubank
https://cubos.academy/cursos/nubank
https://www.youtube.com/watch?v=hcAr9_9WT_M
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5.5.2

Semente Preta | Programa de 
Desenvolvimento de Startups

Mais uma ação do nosso compromisso com a diversidade racial 
é o Semente Preta, um programa de desenvolvimento de 
startups para apoiar startups fundadas ou lideradas por 
pessoas negras.

Esse programa destinou R$ 1 milhão para empresas de 
base tecnológica que já tinham seu Produto Mínimo 
Viável (MVP) validado, e que buscam ampliar a diversidade 
racial no ecossistema de startups.

Segundo a pesquisa Empreendedorismo Negro no Brasil, 
alguns desafios encontrados por esses(as) empreendedo- 
res(as) são a dificuldade de acesso ao crédito, a carência de 
apoio no planejamento e administração de seus negócios, 
a digitilização e a desconfiança por parte de clientes e forne- 
cedores – herança do preconceito e do racismo estrutural.

EduTech de Impacto Social que 
atua para corrigir o apagão técnico 

de TI, formando novas pessoas 
desenvolvedoras de periferias, favelas 

e pessoas egressas de medidas 
socioeducativas.

Um sistema de baixo custo para auxiliar 
as operações de pequenos negócios 

e oferecer softwares acessíveis.

HRTech que descomplica a gestão 
da cultura organizacional, por meio de 

um processo dinâmico, interativo 
e acessível a todos(as).

Na primeira chamada, 
selecionamos três startups:
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Acesse o video depoimento de Tatiana Santarelli, 
fundadora de uma das startups selecionadas.

https://blog.nubank.com.br/carta-diversidade-racial-nubank/
https://www.planocde.com.br/site2018/wp-content/uploads/2020/05/PlanoCDE-FeiraPreta-JPMorgan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q8GDZ1-d2kc
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5.5.3

Parceria Nubank e Alicerce
Programa educacional de formação em CX (experiência do cliente) 
e Engenharia, com foco em jovens negros(as), de 17 a 25 anos, em 
situação de vulnerabilidade social e que vivem na Grande São Paulo. 
O projeto tem como objetivo desenvolver pessoas que estão fora 
do mercado de trabalho e que concluíram o ensino básico, mas que 
apresentam defasagem com base nos parâmetros do Pisa (Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos).

Em 2021, todos(as) os(as) professores(as) participantes foram selecio- 
nados em parceria com a EducAfro, atendendo exatente amaos mesmos 
requisitos de diversidade dos(as) estudantes, e os(as) alunos(as) foram 
selecionados(as) em parceria com lideranças comunitárias locais.

O programa teve duração de 7 meses e, durante esse período, os(as) 
alunos(as) tiveram aulas diárias de Português, Matemática, Inglês, Life 
Coach e Orientação Profissional, com o objetivo de superar a defasagem 
e prepará-los(as) para o próximo passo de suas vidas – seja continuar 
uma formação acadêmica ou ingressar no mercado de trabalho.

Além das aulas, os(as) alunos(as) passam por um acompanhamento e 
orientação com os(as) coordenadores(as) do Alicerce, e têm a oportu- 
nidade de participar em algumas sessões de conversa e apresentação 
de profissionais de diversas áreas do Nubank. 

Já contratamos mais de 70 jovens formados, como Xpeers, nesse 
programa educacional de impacto.

5.5.4

Todas em Tech
Em parceria com Reprograma, no primeiro semestre de 2021, 
aproximadamente 133 mulheres em diversos estados do Brasil se 
formaram nos cursos de back-end e front-end, e a parceria visa a 
formação de 500 mulheres até o final de 2022. Em 2019, também 
em parceria com a Reprograma, AfroPython e EducaTRANSforma 
oferecemos cursos gratuitos para pessoas de grupos sub-
representados, seja por gênero, raça e etnia, orientação sexual ou 
outros marcadores sociais minorizados. Com o objetivo de oferecer 
oportunidades de aprender e se aperfeiçoar em um setor promissor, 
os cursos permitem acesso à informação de um pilar importante 
do Nubank: a tecnologia.
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https://www.educafro.org.br/site/
https://reprograma.com.br/
https://afropython.org/
https://educatransforma.com.br/
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5.5.5

Ações de Combate à Covid-19

A pandemia de Covid-19 trouxe diversos desafios para a sociedade, e impactou ainda 
mais significativamente a parcela mais vulnerável da população.

Em linha com nosso objetivo de empoderar pessoas, desenvolvemos iniciativas para 
apoiar e reduzir os impactos significativos gerados pela pandemia. E, nesse momento 
atípico, precisamos ir além do apoio que oferecemos com os nossos produtos.

Assim, destinamos logo no começo da pandemia R$ 20 milhões para oferecer aos(as) 
nossos(as) clientes auxílio médico e emocional, e créditos para compras de comida e 
outros itens essenciais.

Contribuímos com a campanha Adote um Pesquisador do Hospital das Clínicas (HC) 
de São Paulo, fomentando estudos sobre os efeitos da Covid-19 no organismo humano.

Viabilizamos o recebimento de assistência governamental a aproximadamente 500.000 
clientes, que tiveram também suas taxas de juros de cartão de crédito reduzidas.

Adicionamos recursos de doação ao aplicativo, facilitando repasses a instituições que 
atuam diretamente no contexto pandêmico, como hospitais e ONGs de distribuição 
de alimentos, e disponibilizamos os pontos Nubank Rewards para compras em farmá- 
cias e supermercados.

Com o objetivo de apoiar6 brasileiros(as) em situações de vulnerabilidade e 
organizações na linha de frente de combate ao covid-19 a partir da funcionalidade 
de doação do aplicativo, apoiamos as seguintes instituições: Ação Cidadania (mais 
de 2 milhões de reais arrecadados), CUFA (Central Única das Favelas) (mais de 3,2 
milhões de reais arrecadados), Action Aid (mais de 187 mil reais arrecadados), Cruz 
Vermelha Brasileira (mais de 1,8 milhões de reais arrecadados) e Hospital das Clínicas 
de São Paulo (mais de 2 milhões de reais arrecadados).

Conheça aqui a história de um de nossos(as) clientes que enfrentou muitas dificulda- 
des com a pandemia, e como conseguimos apoiá-lo nesse momento difícil.

6 Para os valores arrecadados para cada organização, 
consideramos os valores doados por clientes a partir 
da funcionalidade de doação do aplicativo e contri- 
buições financeiras do Nubank.

https://blog.nubank.com.br/planos-para-seus-planos-domingos/
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GOVERNANÇA6

Aqui no Nubank, temos como prioridade máxima a gestão corporativa 
ética, transparente e eficiente.

É por meio dela que buscamos a geração de valor compartilhado. 
Neste ano de 2021 publicamos a nossa Política de Responsabilidade 
Socioambiental, que contém as diretrizes para a nossa atuação no 
Brasil e promove o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, 
próspera e inclusiva. Estamos trabalhando na elaboração de uma 
política global que traga esse direcionamento para todas as nossas 
operações no mundo.

6.1

Governança Corporativa

Nu Holdings Ltd.

Nu 
Brasil

Nu 
Colômbia

Nu 
Argentina

Nu 
Alemanha

Nu 
México

Nu 
Uruguai

Nu 
Estados 
Unidos

Companhias operacionais Hubs técnicos
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Essa é a base da estratégia Nu Impacto, 
pois somente com uma governança 
pautada nas melhores práticas alcança- 
remos a integração de critérios ESG em 
nossos processos, potencializando os 
impactos positivos e a geração de valor 
para a sociedade. Por esses esforços, 
fomos reconhecidos no ranking 
de responsabilidade e governança 
corporativa (ESG) da Merco como uma 
das 100 melhores empresas do Brasil 
nesse quesito.

A nossa governança corporativa global 
é composta pelo Conselho de Administração, 
pelos Comitês de Assessoramento e pela 
Diretoria do Nubank.

Integração 
ESG Governança

https://blog.nubank.com.br/politica-de-responsabilidade-socioambiental-do-nubank/
https://blog.nubank.com.br/nubank-na-lista-das-100-melhores-empresas-do-brasil-em-esg/
https://blog.nubank.com.br/politica-de-responsabilidade-socioambiental-do-nubank/
https://blog.nubank.com.br/nubank-na-lista-das-100-melhores-empresas-do-brasil-em-esg/
https://blog.nubank.com.br/nubank-na-lista-das-100-melhores-empresas-do-brasil-em-esg/
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6.1.1

Conselho de Administração
Atualmente nosso Conselho de Administração é composto por 9 membros, sendo que cada conselheiro foi nomeado para mandato de um ano. 
Os conselheiros podem ser reeleitos ao término de seus mandatos. Para saber mais, acesse:
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Diversidade na Alta Gestão

Conselho de Administração Comitê de Auditoria e Riscos Comitê de Stakeholders
Comitê de Liderança, Desenvolvimento, 

Diversidade e Compensação

6 Homens   |   3 Mulheres 1 Homens   |   2 Mulheres 3 Homens   |   2 Mulheres 2 Homens   |   1 Mulher

(33,3% de mulheres) (66,7% de mulheres) (40% de mulheres) (33,3% de mulheres)

8/20 
40% de mulheres em cargos da Alta Gestão

Integração 
ESG Governança

David Vélez
Fundador, Presidente 

do Conselho de 
Administração e CEO

Membro do Conselho 
de Administração

Anita Sands

Membro do Conselho 
de Administração

Larissa Machado 
(Anitta) Membro do Conselho 

de Administração

Rogério Calderón
Membro do Conselho 

de Administração

Daniel Goldberg
Membro do Conselho 

de Administração

Jacqueline Reses
Membro do Conselho 

de Administração

Douglas Leone
Membro do Conselho 

de Administração

Luis Alberto Moreno
Membro do Conselho 

de Administração

Muhtar Kent

https://www.investidores.nu/governanca/conselho-de-administracao/
https://www.linkedin.com/in/david-v%C3%A9lez-1004875/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/daniel-goldberg-09419b6/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/dranitasands/
https://www.linkedin.com/in/anitta-larissa-machado-a1118818a/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/jacqueline-reses-938b7850/
https://www.linkedin.com/in/rog%C3%A9rio-calder%C3%B3n-69000a21/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/douglas-leone-a2714/
https://www.linkedin.com/in/luisalbertomoreno/
https://www.linkedin.com/in/muhtarkent/


6. GOVERNANÇA

Comitês

Comitê de Auditoria e Riscos Comitê de Stakeholders
Comitê de Desenvolvimento de Liderança, 

Diversidade e Remuneração

O Comitê de Auditoria e Riscos tem como principais obje-
tivos, dentre outros: (i) supervisionar as práticas contábeis e 
financeiras da Sociedade e avaliar e aprovar suas demons-
trações financeiras; (ii) garantir a qualificação e independên-
cia dos(as) auditores(as) independentes; (iii) supervisionar o  
desempenho da função de auditoria interna e auditores(as) 
independentes; (iv) revisar e aprovar todos os honorários e 
prazos de trabalho de auditoria, bem como todos os trabalhos 
não de auditoria com os(as) auditores(as) independentes; (v) 
supervisionar a estrutura de risco e estrutura de apetite de ris-
co; e (vi) supervisão de Compliance com as exigências legais 
e regulamentares, incluindo a revisão de comunicações rele-
vantes com reguladores. 

O Comitê de Stakeholders avalia e monitora os interesses dos 
principais stakeholders da companhia, além de fornecer per-
cepções e recomendações ao Conselho de Administração 
com a finalidade de criar valor a longo prazo para acionistas e 
outros stakeholders-chave.

Cabe a este comitê aprovar ou recomendar a remuneração 
das pessoas membros da Diretoria da Companhia e presta-
dores de serviços-chave, além de rever e aprovar a remune-
ração das pessoas membros do Conselho de Administração. 
Ademais, este comitê tem como outros objetivos revisar os 
planos de sucessão da administração, rever e avaliar as polí-
ticas de remuneração e benefícios dos nossos executivos e, 
por fim, revisar e analisar a diversidade e a inclusão na força 
de trabalho e a administração de programas de remuneração 
de forma não discriminatória.

6.1.2

Comitês de Assessoramento
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6. GOVERNANÇA

6.1.3

Associações
6.2

Ética e Integridade

A ética e a integridade são valores inegociáveis para nós. Somos todos(as) responsáveis pela co-criação do Nubank 
diariamente, e, à medida que crescemos e nos tornamos cada vez mais eficientes e relevantes nos mercados financeiro 
e de tecnologia, entendemos que é fundamental preservar os valores que nos trouxeram até aqui.

Para isso, contamos com diversos documentos e políticas que nos norteiam de acordo com os princípios de ética 
e integridade:

O Nubank participa de algumas associações setoriais, como a ABBC 
(Associação Brasileira de Bancos), a ANBIMA (Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), a ANCORD (Associação 
Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, 
Câmbio e Mercadorias) e a Câmara-e.net (Câmara Brasileira de Economia 
Digital). Além disso, em março de 2021, o Nubank fundou, junto com outras 
empresas, a Zetta – onde, atualmente, ocupa a cadeira da presidência.

A Zetta é uma associação sem fins lucrativos que representa empresas 
de tecnologia que prestam serviços financeiros digitais. Seu objetivo é 
promover um ambiente econômico competitivo que resulte em maior 
inclusão financeira, inovação e satisfação dos(as) clientes.

A Zetta também defende a promoção da digitalização dos serviços 
financeiros, a redução de burocracias, e trabalha para que a inovação 
e a competição não encontrem barreiras. Dessa forma, a associação 
busca colaborar com os órgãos reguladores e a sociedade brasileira 
para potencializar o impacto da tecnologia no setor financeiro e de 
meios de pagamentos.

Atualmente, a Zetta conta com 14 empresas associadas e já publicou 
alguns estudos, como “O papel da tecnologia na recuperação econô- 
mica” e “A transformação do Pix para os pagamentos brasileiros”.

Oferecemos treinamentos internos voltados à ética e à integridade que esperamos de todos(as) os(as) Nubankers. 
No primeiro dia de trabalho, os(as) novatos(as) participam do “Talk Onboarding de Compliance”, que tem o objetivo 
de ressaltar a importância da área de Compliance e passar os principais conceitos relacionados, incluindo 
o ambiente regulatório no qual estamos inseridos. 

Todos(as) os(as) Nubankers também devem realizar o treinamento “Compliance Training Track”, formado por um 
conjunto de vídeos e questionários, com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos Nubankers nos temas do 
Código de Conduta do Nubank – incluindo um tópico específico de Direitos Humanos, que aborda os temas de 
ESG, diversidade e inclusão, discriminação e assédio (moral e sexual) além do nosso compromisso com os direitos 
humanos e a cidadania corporativa.

Nosso canal de denúncias, o Parker, é aberto a qualquer pessoa – Nubanker ou não – e hospedado em um prove- 
dor externo seguro que pode ser facilmente acessado por telefone ou pelo site nubankparker.com.br, garantindo 
a confidencialidade de denúncias anônimas e evitando conflitos de interesses na condução das investigações, 
de acordo com nosso Procedimento de Recepção e Tratamento de Denúncias e Informações Reputacionais.

Código de Conduta do Nubank
Código de Conduta do Fornecedor 
Política de Compliance

Política Global Antissuborno e Anticorrupção 
Política de Conflito de Interesses e
Política de Transações com Partes Relacionadas
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https://www.abbc.org.br/
https://www.anbima.com.br/pt_br/pagina-inicial.htm
https://www.ancord.org.br/
https://www.camara-e.net/
https://somoszetta.org.br/
https://somoszetta.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Zetta_FINAL_desktop.pdf
https://somoszetta.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Zetta-A-transformac%CC%A7a%CC%83o-do-Pix-para-os-pagamentos-brasileiros-2021.pdf
https://somoszetta.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Zetta_FINAL_desktop.pdf
https://nubank.com.br/docs/Codigo_de_Conduta_pt_v4.pdf
https://nubank.com.br/docs/Codigo_de_Conduta_Fornecedor_11062020.pdf
https://nubank.com.br/contrato/politica-de-compliance/
https://nubank.com.br/docs/Recepcao_Tratamento_Denuncias_Reputacionais.pdf
https://canalconfidencial.com.br/nubank/


6. GOVERNANÇA

6.3

Negócios mais 
Sustentáveis

Decisões responsáveis são a base para construir produtos e serviços 
que gerem valor compartilhado para os(as) nossos(as) clientes, para 
o Nubank e para a sociedade. Por isso, a integração de critérios ESG 
em todos os processos e tomadas de decisão é um dos pilares 
estratégicos do Nu Impacto.

Neste sentido, trabalhamos com as lideranças de diversas áreas 
para analisar iniciativas sob uma ótica de ESG, considerando os 
impactos ambientais e sociais das nossas decisões de negócio.

Entendemos, por exemplo, que o componente educacional de 
nossos produtos e a abordagem “low and grow 7” proporcionam 
uma evolução segura dos limites de crédito, mantendo também 
a segurança dos nossos produtos.

Nosso modelo de negócio e nossa cultura nos permitem entender 
profundamente nossos(as) clientes e desenvolver soluções que 
atendam suas necessidades, ao mesmo tempo em que contribuem 
para a otimização e um melhor uso dos serviços financeiros.

6.2.1

Privacidade e Proteção 
de Dados Pessoais

Para nós, prezar pela privacidade e proteção de dados pessoais são assuntos 
prioritários para garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso a serviços 
financeiros e possam movimentar seu dinheiro com liberdade, confiança 
e segurança.

Investimos em pessoas e tecnologias inovadoras para oferecer uma experiência 
segura a todos(as) os(as) clientes. A nossa Política de Privacidade descreve de 
forma simples os dados pessoais que são coletados pelo Nubank, como são 
usados, armazenados e compartilhados, bem como os direitos dos titulares 
em relação a esses dados. 

A Política de Segurança Cibernética cobre todas as empresas do grupo, seus 
funcionários(as), consultores, terceiros(as), fornecedores e parceiros(as) para 
o caso de acessarem, armazenarem, processarem ou transmitirem informações 
pertencentes, ou sob a guarda do Nubank.

Os objetivos dessa política são: manter a confidencialidade, 
integridade e disponibilidade dessas informações; 
estabelecer medidas para a proteção da infraestrutura 
que suporta os serviços e atividades de negócio; e prevenir, 
detectar e reduzir a vulnerabilidade a incidentes relacionados 
com o ambiente cibernético.
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https://nubank.com.br/contrato/politica-privacidade/
https://nubank.com.br/contrato/politica-seguranca/


6. GOVERNANÇA

6.3.1

Cadeia de Suprimentos 
Responsável

Reconhecemos o potencial de impacto que temos em toda a nossa 
cadeia de valor e, por isso, buscamos estabelecer um relacionamento 
de transparência e responsabilidade com nossas empresas fornecedoras.

O Código de Conduta do Fornecedor Nubank estabelece as diretrizes éticas 
e socioambientais que todas as nossas empresas fornecedoras devem seguir 
para trabalhar conosco. Em 2021, critérios ESG foram incluídos no nosso 
processo de qualificação e seleção de fornecedores, e lançamos uma 
plataforma de engajamento, a Academia Nu para Fornecedores(as) para 
apoiá-los(as) no amadurecimento desses temas. 

Dessa forma queremos realizar juntos(as) os impactos positivos que almejamos, 
em toda a nossa cadeia de valor. No primeiro evento, contamos com a participa- 
ção de quase 400 empresas fornecedoras, 10% delas internacionais.

6.4

Compromissos 
Voluntários

Acreditamos no poder da colaboração e engajamento no avanço das agendas de impacto. 
Por isso, selecionamos alguns fóruns em que participaremos ativamente na co-construção 
de um futuro mais responsável e sustentável:

Recentemente aderimos à Rede Brasil do 
Pacto Global, com a qual trabalharemos 
ativamente para avançar a agenda da 
Inclusão e Educação Financeira no país.

Aderimos também ao CDP, para que 
possamos gerenciar e aprimorar 
nossas ações de combate às 
mudanças climáticas
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https://nubank.com.br/docs/Codigo_de_Conduta_Fornecedor_11062020.pdf


7. VISÃO DE FUTURO

VISÃO 
DE FUTURO

7

Sabemos que o futuro é feito de cada decisão que tomamos no 
aqui e agora. Por isso, a revolução roxa começou pra transformar 
o hoje e assim construir um futuro melhor.

Temos orgulho dos avanços que fizemos até aqui, com 
inconformismo, paixão, foco nas pessoas, diversidade e 
firmeza de propósito. Porém sabemos que estamos no início 
dessa jornada que nunca terá um ponto final.

Queremos que nossas ações sigam promovendo a transformação 
social que acreditamos. Por isso, trabalhamos diariamente para: 
(1) integrar ESG em todos os processos de tomada de decisão 
do Nubank (2) criar valor compartilhado com nossos stakeholders 
(3) promover impacto positivo, significativo e duradouro na vida 
das pessoas (4) continuar operando por meio de um modelo 
de governança ético, transparente e eficiente.

O futuro é roxo, e ele está só começando.
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CRÉDITOS

Coordenação Geral 
Time de ESG 
 
Colaboração 
Diversos times do Nubank: 
Júridico, Relação com Investidores, 
Finanças, Diversidade e Inclusão, 
Marketing, Comunicação Corporativa, 
Relações Institucionais, Conteúdo, 
Compras, Compliance, Investimentos, 
Pessoas e Cultura e Operações e Risco

Projeto Gráfico 
Auge Design

Ilustrações dos Membros 
do Conselho Administrativo 
Zé Otávio

Website do Relatório 
Raccon

Consultoria de Sustentabilidade 
Watu

2021
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