
by Humanz for Humans



Welcome
to ZENVIA’S
World
Nosso posicionamento é de 
uma plataforma que empodera 
as empresas  a criarem 
experiências únicas de  
comunicação para seus clientes 
finais.

Como Humanos, somos encantados por inovações  
tecnológicas, porque elas nos permitem explorar 

nosso  território de maneiras novas e inesperadas.

Agora, como Humanz, acreditamos que a 
evolução  humana deve acontecer de forma 

combinada com a  evolução tecnológica.

By Humanz  
For Humans



Flow Builder
Crie fluxos, automatize 
conversas e processos de forma 
simples

Atendimento e vendas
Esteja sempre disponível para 
seus  clientes em todos os canais

Disparo de 
Mensagens
Dispare mensagens 
em diferentes canais

Soluções

VozFacebook  
Messenger

Web  
Chat

SMS

RCS

WhatsApp

Instagram

Canais de Comunicação

Clique aqui e acesse nosso site para saber mais.

https://zenvia.me/sitezenvia


19 anos de história
De uma garagem para o mundo!

Primeira companhia  
SaaS da América Latina
a listar na Nasdaq

Uma das 1.000  
maiores do Brasil
Segundo levantamento do 
Valor Econômico de 2022

11 mil clientes
ativos na América Latina

Great Place to Work
Uma das melhores empresas  

para se trabalhar desde 2019

Estamos no

Brasil, Argentina  e 
México

Dez aquisições
ao longo da nossa história

Líder na América Latina
Listada pelo Market Guide do  

Gartner em 2019 e 2020

+1000 
colaboradores
Anywhere

200 milhões de pessoas
impactadas pelos serviços

Sobre a ZENVIA



Desenvolvemos possibilidades ilimitadas com as  
soluções e plataforma de inteligência.

Nossos Humanz criam ferramentas que elevam o nível  de 
experiência de comunicação das empresas com seus  clientes 

finais e potencializam seus resultados. Se você  já alterou 
uma data de pagamento de fatura por meio  de um chatbot, 

interagiu com um canal de suporte em  redes sociais, nós 
estamos por trás da solução.

Impactamos  
milhares de pessoas

diariamente



#NASDAQLISTED

Em julho de 2021, a ZENVIA tomou  
conta da Times Square e mais um  
grande passo foi dado nessa jornada:  
primeira companhia SaaS da América  
Latina a listar na Nasdaq, uma das  
maiores bolsas de valores do mundo.  E 
isso é só o começo!

Clique aqui para assistir nosso vídeo.

https://zenvia.me/nasdaqmundozenvia


Nossa  
Cultura

Clique aqui para  
assistir ao vídeo  
‘MUNDO ZENVIA’.

https://zenvia.me/videomundozenvia


GPTW

Desde 2019 conquistamos o selo 
Great Place to Work, como uma 

das melhores  empresas do setor 
de TI do  Brasil e em 2021, 

entramos no ranking também 
como uma das melhores 

empresas brasileiras para 
mulheres trabalharem.



Aqui nós temos:

• Flexibilidade no horário de trabalho;
• Trabalho remoto com auxílio home office mensal (permanente) e 

parceria com Beer & Coffee para co-workings no Brasil inteiro, além de 
locais na Argentina e no México;

• Programa de Idiomas;
• Parceria com Gympass;
• Pacote completo de benefícios atraentes: vale alimentação e refeição (você 

pode escolher o melhor para você – desconto mensal somente de R$1,00) , 
plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche;

• Participação nos resultados, porque você ajudará a construí-los;
• Descontos em várias instituições de ensino.

GPTW



• Autonomia no dia a dia;
• Conexão direta com colegas de outros países;
• Um ambiente descontraído e informal, com colegas dispostos a compartilhar seus 
conhecimentos, que colaboram e aprendem juntos;
• Transparência, diálogo aberto e liberdade para cada um ser o que quiser são 
essenciais para nós;
• Reuniões mensais de troca de conhecimento, prática de idiomas e mais (tudo virtual, mas 
parece que estamos sentados um do lado do outro);
• Sem dress code;
• Estrutura aberta: adoramos dar e receber feedbacks, pois entendemos que esta é a melhor 
maneira de crescer pessoalmente e profissionalmente;
• Temos programas de desenvolvimento e gestão de talentos para que você possa ativar 
todo o seu potencial e desenhar sua carreira na ZENVIA.

O QUE NOS TORNA UM GPTW?



Aqui somos remote first! Imaginamos um futuro mais livre, no qual as 
pessoas possam ter  liberdade para trabalharem de onde estiverem, 
contribuírem do seu próprio jeito e serem felizes.

A ZENVIA não está em um lugar específico, a ZENVIA está onde todos 
estão!

Nossos profissionais recebem um auxílio home office mensal, e quando 
iniciam na ZENVIA, além do equipamento para o trabalho, ganham 
também um bônus de R$1.500,00 para se equipar digitalmente para a 
atividade remota, além de uma cartilha com dicas de ergonomia para 
organizar seu espaço de trabalho – pode comprar tela, teclado, cadeira, o 
que for preciso.

Isso não significa que não teremos mais interações presenciais!
Teremos oportunidades para que esses momentos de integração 
aconteçam.

ZENVIA ANYWHERE



DIVERSIDADE,  
EQUIDADE &  
INCLUSÃO
Na ZENVIA, nossas diferenças são valorizadas.
Você se sente seguro para ser quem você é.  Todos 
são respeitados, independentemente de raça,  
religião, gênero e identidade de gênero, orientação  
sexual, nacionalidade, deficiência ou idade.

Operamos com autonomia.
Liberdade com responsabilidade :)



WHAT’S IN ZENVIA FOR  
A TECH PERSON?

Respiramos tecnologia, inovação. Evolução está em nossa essência.
Desafios movem nosso dia a dia.

Aqui você tem oportunidade de expressão criativa, autonomia para trazer  
melhorias, espaço para promover as mudanças, suporte para liderar ações,  

liberdade para ser quem você é e poder realizar, empreender, colaborar,  
inovar, crescer e se desenvolver. Nosso ambiente não é engessado, você  

trabalha suas entregas da forma que mais gosta, com uma liderança humana 
e  uma equipe em constante conexão - ninguém solta a mão de ninguém!



Na área de tecnologia da ZENVIA, em um dia você pode desenvolver um robô e  
colocar no ar ou testar um código novo, com um volume de bilhões de transações  
em banco de dados (realmente um absurdo), impactando milhões de pessoas.

Neste tráfego todo há esquemas de arquitetura, micro frontend, ambientes com  
alta disponibilidade, escaláveis e missão crítica, com rápido atendimento para o  
cliente que precisa de agilidade no atendimento ao seu consumidor.

Aqui você irá encontrar bancos de dados relacionais e não relacionais, mensageria, 
servidores on premise e cloud. Além de microsserviços, diversas linguagens e um 
rico ecossistema de flavors de javascript e java. 

Trabalhamos  com tecnologia aberta para evoluir, e os melhores e mais atuais 
sistemas como Linux, AWS, Kafka, Kubernetes, IaC com Ansible, Terraform e 
CloudFormation, além de alta comunicação, com testes rápidos e a chance tangível 
de ver seu trabalho aplicado a um clique.



Temos a missão de criar soluções resilientes e confiáveis,  processar 
transações o mais rápido possível, de forma sustentável,  escalável e segura 
para todos os nossos produtos. E estamos  construindo um time forte pra 
contribuir com nossa aspiração de  ser líder global em Customer Experience 
Communications.

Queremos os melhores talentos em nossas equipes, compartilhando nosso 
ambiente colaborativo, onde todos crescem e se desenvolvem juntos. 
Estamos 100% remotos e nosso horário é flexível!

Acesse aqui cases, 
informações  de 

mercado e materiais 
gratuitos no blog.

https://zenvia.me/blogmundozenvia


No Mundo ZENVIA, somos curiosos, respiramos inovação e fazemos as coisas
acontecerem. Queremos liderar a mudança necessária, com responsabilidade,
nos livrando de desculpas.

Aqui, buscamos construir um lugar onde você possa ser quem você é, livre de
amarras, com leveza e respeito às diferenças individuais e diversidades. Curtimos
a jornada e entregamos resultados extraordinários, como um único time.

Acreditamos que as pessoas são únicas e que, cada um de nós, tem potencial de
desenvolver suas capacidades e aprender continuamente. Erramos, acertamos e
evoluímos juntos. Se você quer fazer parte desta história, a ZENVIA é o seu
lugar.

VENHA SER UM HUMANZ!
Confire nossa

página no Glassdoor.

Acesse nossa 
página  no 
LinkedIn.

https://zenvia.me/gdmundozenvia
https://zenvia.me/gdmundozenvia
https://zenvia.me/lkdmundozenvia


/company/ZENVIA-inc/ /ZENVIA.Inc @ZENVIA_ @ZENVIA CanalZENVIA

https://zenvia.me/lkdmundozenvia
https://zenvia.me/fbmundozenvia
https://zenvia.me/twtmundozenvia
https://zenvia.me/igmundozenvia
https://zenvia.me/ytmundozenvia

