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AKAMINES Negócios Imobiliários uma empresa formada por
advogados e especialistas preparados para facilitar todo o trâmite
burocrático na área imobiliária. Desde 2009, acumulamos grande
experiência neste segmento, acompanhando a evolução do sistema
financeiro nacional, para atender bem construtoras, incorporadoras,
instituições financeiras e clientes finais.

Esse atendimento abrangente é consequência natural de uma empresa
antenada às necessidades dos diversos cenários do setor imobiliário.
Para isso, contamos com um corpo técnico altamente qualificado, que se
mantém sempre atualizado, um excelente time administrativo, além de
uma moderna estrutura de TI com softwares de gerenciamento técnico
especialmente desenvolvidos para as necessidades de cada produto.

Visando sempre ao melhor atendimento, o escritório tem por filosofia
assegurar a manutenção de padrões diferenciados de qualidade e
segurança, garantindo total sigilo dos dados e das informações de seus
clientes, bem como agilidade em todos os serviços prestados.

HISTÓRICO



CONHEÇA NOSSAS 

ATIVIDADES



ASSESSORIA À CONTRATAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO E 

REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 

Por meio de parcerias com diversos bancos, realizamos financiamentos
bancários para a pessoa física na aquisição de imóveis residenciais ou
comerciais, ou para pessoas jurídicas na aquisição de imóveis comerciais.
Esse trabalho consiste em:

• Contato com o cliente via telefone;
• Agendamento de reuniões com promitentes compradores;
• Montagem de pastas de financiamento;
• Recepção, análise de documentos e cadastro de proposta em sistema;
• Orientação e assessoria no tocante aos procedimentos necessários para

a contratação do financiamento imobiliário;
• Acompanhamento das etapas de repasses junto ao Agente Financeiro;
• Providências necessárias para o registro dos respectivos contratos no

Cartório de Registro de Imóveis.



TREINAMENTO PARA 

CONSTRUTORAS E 

EMPRESAS

Oferecemos treinamento 

àsconstrutoras e empresas que 

operam  ou pretendem operar com 

crédito imobiliário para qualificação 

e aprimoramento do profissional de 

crédito imobiliário.  Também realizamos 

a estruturação ou reestruturação do 

fluxo de processos operacionais. 



PARCERIAS
Banco do Brasil
Somos correspondentes do Banco do
Brasil desde 2011. O escopo do nosso
trabalho junto ao Banco é o de
assessoria na área imobiliária mediante
o atendimento de pessoas físicas e
jurídicas, clientes e potencias clientes
do Banco, assistindo-as em operações
de financiamento imobiliário.

Trabalhamos, também, com todos os
Bancos Privados: Bradesco, Itaú e
Santander



CONSTRUTORAS

Prestamos serviços para diversas construtoras, como
CCDI (Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário),
Decta, Esser, Rezende, Cony Engenharia, Arquitec,
Rodobens e outras. Para todas elas, realizamos
assessoria, acompanhamento do processo de
aprovação de financiamento bancário de clientes
perante às instituições financeiras, bem como o registro
do contrato perante aos Cartórios de Registro de
Imóveis.



OBRIGADO

Nome Fantasia: Akamines
Razão Social: Akamines Negócios Imobiliários Ltda.
Endereço: Rua Avanhadava nº 133 - Terreo – Bela Vista  - SP

Rua da Alegria nº 36– Centro – Maceió/AL
Avenida Santos Dumont nº 2122, conjunto 307 Aldeota - Fortaleza/CE

CNPJ: 11.133.892/0001-15
Telefone/FAX: (11) 3283-0323 / (82) 3025-1825 / (85) 3025-6564
e- mail: daniele@akamines.com.br
site:  www.akamines.com.br
Horário Atendimento: De 2ª a 6ª feira das 9h às 18h.
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