
 

A Caedu está presente no mercado há 45 anos, por meio do empreendedorismo de seu fundador Vicente da Palma, que iniciou suas atividades em janeiro
de 1975 no bairro do Brás, em São Paulo. Aliando experiência e modernidade, a Caedu oferece aos seus clientes moda a preços acessíveis com mix de
produtos completos para toda a família. A rede possui mais de 65 lojas.

 

atendimento
cartão caedu são paulo: (11) 3003-4221

cartão caedu porto alegre: 0800-0127070
whatsapp: (11) 2664-3410

loja online: (11) 3894-2891 Atendimento de segunda a sexta das 09h ás 18h, exceto
feriados.

e-mail: contato@caedu.com.br

nossas lojas
encontre a caedu
mais proxima de

você

receba as novidades
caedu

assine nossa
newsletter

#meulookcaedu
nos siga nas redes

sociais

INSTITUCIONAL

quem somos
nossas lojas

regulamentos
whatsapp

CARTÃO CAEDU

consulte sua fatura
seguros e produtos

atendimento
veja tudo sobre seu

cartão

MAPA DO SITE

feminino
masculino

infantil
moda íntima

calçados
acessórios

AJUDA

fale conosco
trocas e devoluções

meus pedidos
dúvidas frequentes
trabalhe conosco

política de privacidade
termos e condições

PAGAMENTO

missão, visão e valores manifesto

O que você procura? NOVIDADES FEMININO MASCULINO PLUS SIZE INFANTIL MODA ÍNTIMA CALÇADOS ACESSÓRIOS OFERTAS

Mostrar detalhes

Este site usa cookies
Ao navegar em nosso site, entendemos que você está ciente da nossa política de privacidade e
aceita os nossos termos e condições.

Estou ciente e aceito

https://www.caedu.com.br/politica-de-privacidade
https://www.caedu.com.br/termos-e-condicoes
https://www.caedu.com.br/
https://www.caedu.com.br/vestuario/novidades?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/vestuario/feminino?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/vestuario/masculino?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/vestuario?fuzzy=0&map=category-1,caracteristica&operator=and&query=vestuario/plus-size
https://www.caedu.com.br/vestuario/infantil?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/vestuario/moda-intima?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/vestuario/calcados?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/vestuario/acessorios?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/vestuario/ofertas?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/vestuario/clube-cartao-caedu?order=OrderByReleaseDateDESC
https://www.caedu.com.br/account#/wishlist
https://www.caedu.com.br/nossas-lojas
https://www.caedu.com.br/nossas-lojas
https://www.instagram.com/caedumoda/
https://www.facebook.com/CaeduModa/
https://www.youtube.com/user/CaeduModaOficial
https://www.caedu.com.br/nossas-lojas
https://www.caedu.com.br/regulamentos
https://www.caedu.com.br/whatsapp
https://portador-cartaocaedu.connect.dock.tech/
https://www.caedu.com.br/cartao-caedu
https://www.caedu.com.br/cartao-caedu
https://www.caedu.com.br/cartao-caedu
https://www.caedu.com.br/vestuario/feminino
https://www.caedu.com.br/vestuario/masculino
https://www.caedu.com.br/vestuario/infantil
https://www.caedu.com.br/vestuario/moda-intima
https://www.caedu.com.br/vestuario/calcados
https://www.caedu.com.br/vestuario/acessorios
https://www.caedu.com.br/ajuda
https://caedu.minhatroca.com.br/
https://www.caedu.com.br/account#/orders
https://www.caedu.com.br/ajuda
https://jobs.kenoby.com/portaldecarreirascaedu
https://www.caedu.com.br/politica-de-privacidade


termos e condições
resgate cashback
consulta cashback

regulamento cashback

Caedu Comércio Varejista de Artigos do Vestuário SA. - V AC Norte Km 38 (Rod Anhanguera), 420 Cajamar/SP CNPJ: 46.377.727/0070-15

https://www.caedu.com.br/termos-e-condicoes
https://www.crmbonus.com/ecc2/MTAzMTA=
https://www.crmbonus.com/consulta-saldo/MTAzMTA
https://www.caedu.com.br/regulamento-crm-bonus
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