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Mensagem de Nuno Gaioso Ribeiro

Nascemos em 2009 como Capital Criativo. No meio de uma crise, 
conseguimos levantar capital e começámos a investir, a capitalizar 
empresas e a ajudá-las a crescer, com todas as nossas energias.

Desde então, consolidámos uma posição de referência no mercado 
de private equity enquanto sociedade gestora independente: somos 
hoje uma equipa de 15 profissionais que tem sob gestão €430 
milhões em 6 fundos, 25 empresas participadas na área de capital de 
expansão e 15 ativos na carteira de investimentos alternativos. Em 
pouco mais de 10 anos, temos mais capital captado e aplicado, maior 
conhecimento do mercado em que atuamos e uma equipa reforçada 
e com mais competências. A nossa carteira de investimentos 
cresceu, com a confiança dos nossos investidores e dos nossos 
parceiros empreendedores, que são cada vez mais. 

No mundo novo em que hoje vivemos, contamos com a irreverência 
de toda a equipa e com a experiência dos sócios Pedro Figueiredo, 
Gonçalo Gil Mata e André Oliveira para continuar a crescer e a 
investir, como sempre aconteceu.

Muitos conheciam-nos até agora, abreviadamente, por CC. Hoje, os 
nossos ‘cês’ querem dizer muito mais. Por isso evoluímos. Mudámos 
de nome, mas continuamos os mesmos: parceiros de capital das 
empresas portuguesas.

Nuno Gaioso Ribeiro, sócio fundador

Os sócios da 
C2 Capital Partners: 
Gonçalo Gil Mata, Nuno 
Gaioso Ribeiro, André 
Oliveira e Pedro Figueiredo 
(da esquerda para a 
direita)



Estratégia C: experience raised

Ao C de Capital era preciso acrescentar o C da Consolidação, 
o C de Competência, do Conhecimento e da Confiança.

A multiplicação dos 'cês' da organização reflete-se, agora, na 
nova imagem e no novo nome, através da conjugação entre o C 
e o 2, semelhante à da elevação matemática, ou seja, neste 
caso, C x C - os vários 'cês' dos valores representativos da 
marca multiplicados e que estarão sempre presentes no tom de 
voz da marca.

Em torno da imagética foi criado todo um universo de detalhes 
inspirado na matemática de suporte ao conceito. A quadrícula, 
os elevados, as multiplicações, entre outros.

Apesar do novo nome e identidade, a equipa, sempre dedicada, 
reconhecida pela sua capacidade de inovação e experiência, 
continua a mesma e acaba por ser a força motriz da mudança e 
evolução constante desta empresa. Este valor está presente na 
nova assinatura da marca: experience raised. 

Este trabalho estendeu-se a toda a identidade e às peças de 
comunicação da marca revitalizando a sua forma de comunicar 
como um todo, estando presente em todas as peças gráficas e 
digitais a partir de agora.

Frederico Roquette, Partner da Agência 9
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