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Banco Sofisa lança o Sofisa Direto, divisão online para pessoas físicas
O Banco Sofisa está lançando o Sofisa Direto, banco online voltado para pessoas físicas que inova ao
oferecer, para valores de R$ 1 a R$ 1 milhão, a mesma rentabilidade disponível a grandes clientes. O
modelo, inédito no país, é totalmente isento de taxas ou tarifas.
A simplicidade dos produtos e da operação via internet resulta em custos bastante reduzidos e permite
oferecer maiores vantagens aos clientes. O banco online oferecerá inicialmente investimentos em CDB em
vários prazos e modalidades.
O objetivo é trazer para o setor bancário as vantagens que a internet já levou a outros setores. Com o
Sofisa Direto, estamos oferecendo a melhor rentabilidade, eliminando tarifas, burocracia e a linguagem
técnica e complicada.
Todos os procedimentos para abertura e movimentação de conta no Sofisa Direto são feitos via Internet
pelo site www.sofisadireto.com.br. Os interessados poderão realizar a comparação do CDB Sofisa Direto
com outros produtos de renda fixa e simular a rentabilidade.
O atendimento ao investidor será feito online, por meio de chat ou e-mail, e também por telefone,
diretamente pela unidade de negócios do Sofisa Direto.
Campanha publicitária
No dia 5 de junho começa a ser veiculada a campanha publicitária para o lançamento do Sofisa Direto.
Com amplitude nacional, as peças e filmes apresentam o novo banco online do Sofisa. A campanha será
trabalhada nos principais veículos de comunicação do país.
Sobre o Banco Sofisa
Com 50 anos, o Banco Sofisa S.A. é uma das mais tradicionais instituições financeiras do país.
Especializado no atendimento a empresas e grandes investidores, o Banco está presente em
grande parte do território nacional. Possui um sólido histórico de atuação com alta
capitalização e segurança em seus negócios, o que é traduzido pelos melhores ratings entre
os bancos de seu segmento de atuação.
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