SERVIÇOS

(Instituição Bancária)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
A Caixa é uma empresa 100% pública, com papel fundamental no desenvolvimento urbano e
na justiça social do país, uma vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico,
infraestrutura e prestação de serviços, contribuindo significativamente para melhorar a vida
das pessoas. Para seus clientes, sempre oferece os melhores serviços e opções de crédito,
ajudando-os a concretizar seus sonhos, acumulando conquistas e sucessos em parceria com
o povo brasileiro.
PRODUTOS
Linhas de crédito para Pessoa
Física e Jurídica, com taxas
competitivas.

Serviços Bancários como abertura
de conta corrente, conta salário,
débito automático e diversos, com
tarifas diferenciadas.

O pções de invest iment os:
poupança, ações, CDB, Fundos,
LCI, Previdência, LCA, Tesouro
Direto, entre outros.

VANTAGEM/DIFERENCIAL
A Caixa oferta linhas de crédito e demais produtos e serviços bancários, observando a disponibilidade de recursos
e dispositivos legais vigentes, com manutenção de equipe específica para atendimento às necessidades dos
associados; acolhe e analisa, com prioridade, as propostas de financiamento apresentadas, desde que haja
disponibilidade de recursos; orienta e acompanha o desenvolvimento das operações apresentadas, com o
objetivo de abreviar suas contratações e respectivas liberações dos recursos financeiros, tudo conforme os
critérios de segurança e política operacional; propicia às pessoas indicadas pela ABAD / Filiadas Estaduais
informação técnica e treinamento necessários na obtenção de apoio financeiro, promovendo atividades de
orientação e esclarecimentos, sempre que necessários, para cumprimento dos objetivos aqui propostos.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Grupo Pão de Açúcar
• Grupo Seta
Contato:
www.caixa.gov.br
(11) 3149-9200

• Auto Serviço Alimentos (Akki)
• Giga BR Distruibor e Atacadista (Mambo)

Superintendência de Grandes
Empresas (SGE):
Denise Emer Ferreira Silva
Thiago Martin Nogueira Cunha
Marco Antonio Buzzo
sge3335sp@caixa.gov.br

Gerência de Clientes e Negócios: Redes Sociais:
Diego da Costa Dantas Amaral
Facebook: caixa
diego.amaral@caixa.gov.br
Twitter: caixa
Juliano Henrique Delphino
juliano.delphino@caixa.gov.br
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