
A plataforma mais 

inovadora do 

mercado de capitais



Curiosidades 
sobre o Bamboo
O nome Bamboo é inglês, mas sua inspiração veio mesmo da
planta Bamboosa oldhamii. Sua escolha remete a diversas coisas
positivas, como sua flexibilidade, resiliência, capacidade de
criar oxigênio, criar raízes fortes para depois ser o que mais cresce
na natureza. Os atributos formam o que é necessário na
intersecção de serviços financeiros e tecnologia:

• Cresce rápido;
• Leve;
• Forte;
• Sustentável;
• Resistente à corrosão;
• Fresco e tranquilo.

Demais, não é mesmo!?
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Nossos Valores:

1. Senso de dono 
2. Time colaborativo
3. Atitude oxigenadora e impactante
4.Raiz empreendedora e resiliente
5.Busca constante por excelência e resultados sustentáveis

Leia com atenção os próximos slides! Eles dizem muito sobre quem somos, o que acreditamos
e o que esperamos dos nossos colaboradores!
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a) Inconformado por natureza, mesmo quando o seu papel 

tenha sido cumprido, busca incessantemente 

por excelência dentro e fora da sua área

b) Incentiva a meritocracia, sabe reconhecer o trabalho do 

outro e também o seu

c) Feedbacks autênticos são reconhecidos como 

aprendizados e não são levados para o pessoal

O Bamboo prospera nos mais distintos climas independente da 
circunstância, podendo até crescer em regiões áridas

1. Senso de dono
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a) Time multidisciplinar e diverso por estratégia, 

potencializando os melhores aspectos de cada indivíduo

b) Decisões guiadas sempre pelo melhor argumento, e não 

por quem o defendeu, definindo o rumo de cada projeto

c) Colaboração e respeito ao próximo na prática, com 

vontade genuína de ajudar e objetivos compartilhados 

entre toda a empresa

Os Bamboos sempre crescem unidos uns aos outros, pois sabem 
que juntos serão ainda mais fortes e completos

2. Time colaborativo
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3. Atitude oxigenadora 
e impactante

a) Desafia o status quo existente no mercado. Todas as nossas 

ações visam gerar valor através do uso de tecnologia

b) Usa a curiosidade intelectual para pautar o seu próprio 

desenvolvimento e por consequência o de todo o 

ecossistema

c) Torna relações mais simples, ágeis e eficazes

O Bamboo é um exterminador de CO2, ele libera 35% mais oxigênio do 
que a maioria das árvores e absorve cinco vezes mais dióxido de 
carbono, por isso, o Bamboo é vital para o ecossistema
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4. Raiz empreendedora
e resiliente

a) É capaz de criar negócios e projetos do zero

b) Tem senso crítico e versatilidade para administrar, antecipar 

e priorizar situações

c) É resiliente, aprende com as adversidades e sai mais forte 

delas

O Bamboo é resistente. Ele é tão durável quanto o concreto e a 
sua tração é comparável à do aço. Ele também é flexível, feito 
para construir casas, roupas e como alimento. Além disso a sua 
resiliência é histórica: ele foi a única planta sobrevivente aos 
ataques nucleares em Nagasaki e Hiroshima
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5. Busca constante por 
excelência e resultados
sustentáveis

a) Aplica excelência e transparência nos processos e 

atividades, inspirando a confiança de todos

b) Acredita que gente boa forma equipes incríveis e traz 

resultados excepcionais

c) Trabalho diligente, consciente dos riscos e sempre 

planejando para contingências

O Bamboo tem formato enxuto, versátil e eficiente: tem raízes 
profundas, troncos firmes e poucos galhos, o que permite crescer 
muito e sem obstáculos
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A trusted partner in positively
transforming society

Bamboo Team

contato@bambooalternatives.com
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