
O Agibank e as empresas coligadas pertencem a 
um grupo econômico que contribui para o 
crescimento do Brasil, estabelecendo uma 
relação de confiança com seus clientes e com a 
sociedade.
Fazer o dia a dia das pessoas melhor é o nosso 
propósito. Somos mais do que um banco digital. 
Gostamos de dizer que somos uma empresa de 
tecnologia que entende muito bem de produtos 
financeiros. Em vez de seguir tendências, 
queremos propor. Fomos o primeiro banco do 
mundo a usar o número do celular como conta 
corrente, ou seja: qualquer pessoa que tenha 
um smartphone pode se tornar correntista 
Agibank. Em qualquer lugar do planeta. 
Somos uma empresa conectada com mais de 
1,5 milhão de clientes nos quatro cantos do 
planeta. Uma empresa que sabe aquilo que 
essas pessoas valorizam. Porque valores, pra 
gente, nunca serão apenas números. Nossa 
equipe com mais de 3 mil colaboradores está 
preparada para orientar o cliente nos canais de 
atendimento por telefone, online ou em nossos 
mais de 500 pontos de atendimentos espalhados 
pelo Brasil. A nossa missão é ser uma 
plataforma financeira de alta tecnologia que 
oferece soluções simples, ágeis e inovadoras. 
Temos como visão estar entre os 10 maiores 
bancos do país em lucro líquido até 2022.
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       95,72 %  Frequência média
                 14   Jovens Egressos
      

O Agibank  acredita muito na força do 
voluntariado, e que através dele as pessoas 
podem contribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa, igualitária, e com 
base nisso trabalha fortemente o 
engajamento dos colaboradores na causa 
Pescar.
A empresa criou dentro da Academia de 
Líderes, o Fórum: Bate-Papo com o Gestor. 
Nesse fórum, o gestor Agibank, conta sua 
trajetória, aborda temas importantes do 
ambiente de trabalho, além de contribuir 
com a sua visão nas possíveis dúvidas dos 
jovens, influenciando-os, através de 
exemplos de sucesso. 
Os colaboradores contam histórias 
inspiradoras e além dos benefícios de 
aprender com o outro, desenvolvem ideias, 
maior bem-estar, aprimoraram a 
sensibilidade e a empatia com o próximo!!

“No Agibank, acreditamos nas pessoas e no seu 
desenvolvimento. Temos um cenário interno em que as 
possibilidades de crescimento estão disponíveis para 
todos os que se preparam para elas. Quando conhecemos 
a filosofia, história e metodologia do Projeto, percebemos 
sinergia com os nossos valores. Participar do Projeto 
Pescar é uma oportunidade de ampliar a nossa atuação 
social na comunidade e demonstrar que há outras 
possibilidades de escolha na vida desses jovens em 
condição de vulnerabilidade, além de prepará-los para 
continuarem conosco depois do período de formação. 
Entendo que dessa forma todos ganham: os jovens, o 
Agibank e principalmente a sociedade brasileira.”
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