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Boletim

Desenvolve MT reduz
em 30% as taxas de juros e
disponibiliza novas linhas
O Governo de Mato Grosso por meio da Agência de Fomento –
Desenvolve MT aumenta os limites operacionais, reduz em 30%
a taxa de juros para pagamento em dia, na fase de amortização,
e amplia os itens ﬁnanciáveis das linhas de crédito para os
empreendedores mato-grossenses.
A principal novidade é a linha de crédito para investimento
empresarial, e crédito para o setor de transporte que está
retomando para o portfólio da agência.
Linhas de Crédito e novas condições
Empresarial Flex
Novidade para o empreendedor. A linha de crédito destinada a
ﬁnanciar insumos ou serviços relacionados à atividade
produtiva da empresa. Com valor de até R$50 mil, taxa de juros
de 1,05% ao mês para pagamento em dia na fase de
amortização, com prazo de carência de até 3 meses para
começar a pagar.
Empresarial Invest
Linha de crédito destinada a ﬁnanciar máquinas e
equipamentos novos. Com valor de até R$100 mil e taxa de
juros de 0,70% para pagamento em dia na fase de amortização,
e prazo de carência de até 3 meses para começar a pagar.
Empresarial Invest Mix
A linha de crédito destinada a ﬁnanciar obra civil, máquinas e
equipamentos e de bens vinculados a projetos que envolvam
implantação, ampliação e modernização com capital de giro
associado.
Com valor de até R$500 mil, a linha de crédito possui duas
condições, sendo para valores acima de R$100 mil, o
empresário tem até 12 meses para começar a pagar.
Com o obje vo de fomentar a economia, o turismo e a cultura regional, a cidade de
Cáceres recebeu o 1º Painel de Negócios da Região Oeste – Oportunidades e
parcerias, nos dias 08 e 09 de setembro, no Centro de Eventos Maria Sophia Leite
(Sicmatur).

Para valores abaixo de R$100 mil, até 6 meses para começar a
pagar. A taxa de juros é de 0,84% ao mês para pagamento em
dia na fase de amortização.
Transporte Veículos
Crédito destinado a ﬁnanciar veículos, vans e micro-ônibus.
Com valor de até R$100 mil, taxa de juros de 1,20% ao mês,
com bônus de adimplência de 30% para pagamento em dia na
fase de amortização, reduzindo a taxa para 0,84%.
Transporte Motocicletas
Linha de crédito no valor de até R$15 mil, com taxa de juros de
1,20% ao mês, com bônus de 30% para pagamento em dia na
fase de amortização, e prazo total de 48 meses para pagar o
ﬁnanciamento.
Transporte Táxis
Linha de crédito destinado a pessoa jurídica e também ao
Microempreendedor pessoa física, neste caso a solicitação do
crédito será efetuado na Desenvolve MT.
O valor de ﬁnanciamento é de até R$100 mil com prazo de
carência de até 03 meses para começar a pagar. A taxa de juros
com bônus de adimplência é de 0,84% para pagamento em dia
na fase de amortização.

Governo e prefeitura de
Cáceres promovem 1° Painel
de Negócios da Região Oeste

O evento é realizado por meio de parceria entre o Governo do Estado, Agência de
Fomento - Desenvolve MT, Secretaria Adjunta de Turismo (Seadtur), Secretaria de
Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT) e prefeitura
municipal.
Ao longo dos dois dias de a vidades, agentes do turismo, cultura e empresariado
local veram informações in loco sobre as polí cas empregadas para
desenvolvimento do turismo na região, como se integrar à plataforma do turismo
do Estado, linhas de crédito para o trade turís co.
“o Governo do Estado quer fomentar a economia local, apoiando com linhas de
créditos, os setores do turismo, cultura e empreendedores. É muito importante
essa parceria que estamos realizando hoje neste evento, a prefeitura
disponibilizará os agentes de crédito local”, explicou José Roberto , sec. execu vo
da Desenvolve MT.
Troca posi va, segundo a secretária de turismo e cultura de Cáceres, Alessandra
Cas lho. “Esse é nosso primeiro painel sobre o tema. Uma oportunidade para os
municípios da região trazerem suas demandas e conhecerem as linhas de crédito
disponíveis’’.

Da Direita para esquerda, Secretaria de Turismo e Cultura de Cáceres - Alessandra Castilho, equipe da
Desenvolve MT, Laerte Guimarães e José Roberto Weber e servidores da Prefeitura de Cáceres.
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Já imaginou comer coxinha de massa de abóbora com carne seca,
croissant com banana, bolo de queijo e bolo de arroz cuiabano, em
baixo da sombra de uma mangueira? Tudo isso e muito mais, você
encontra na padaria e lanchonete Padito, no bairro Morada do Ouro,
em Cuiabá.

“O crédito veio na medida certa, ﬁzemos a utilização do jeito que
planejamos a reforma, estamos muito contentes com o resultado, e
estamos pensando em outras melhorias, a empresa está
crescendo”, conta.

Há dois anos, a empresa do casal Névio Benedito de Souza Neves
Júnior e Rafaela Gil está indo de vento em popa. Sobreviventes da
pandemia, eles tiveram que encarar as provocações impostas pelo
momento e seguir em frente.

O cardápio é variado na Padito, que também serve aos ﬁnais de
semana marmitas para o almoço. E para quem gosta de tomar um
café na padaria, pode conciliar com uma boa leitura. Na Padito livros
ﬁcam disponíveis para leitura, além de um cantinho cultural
dedicado aos artesãos cuiabanos que podem expor o seu trabalho e
produto.

“ No começo foi um desaﬁo imenso, pelo fato de ser uma empresa
nova, acredito que com a diﬁculdade a empresa se desenvolveu um
pouco mais rápido”, conta Névio.
Quem cuida da produção é o chef Névio, a esposa cuida do
atendimento ao cliente e dos detalhes. A padaria caiu no gosto do
freguês, e recentemente passou por uma reforma de ampliação do
espaço físico externo. Um deck de madeira foi construído na entrada
para acolher melhor à clientela.

Quer conhecer? A padaria ﬁca localizada na Rua Deputado Milton de
Figueiredo, número 1000, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá.
Para atendimento de delivery de marmitas, basta acessar o iFood ou
entrar em contato pelo número (65) 99635-0048.
Siga a Padito no instagram @padito

Curtinhas
Desenvolve MT
participa de
congresso sobre
Compliance
A Assessora de Compliance da Desenvolve MT,
Giuliane Crepaldi participou do Congresso CAR –
Compliance Across Regional, realizado pela Escola
Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação
(ESENI) e pelo Instituto Auditoria, Riscos e
Compliance (ARC).
O evento foi realizado no último dia 09/09 em formato
online, e reuniu proﬁssionais de Compliance regional
e do Brasil para discutir as melhores práticas e
tendências do Compliance de diversos setores.
A Desenvolve MT participou do 4º painel: Compliance
nas Instituições Reguladas, e apresentou a política de
conformidade das instituições ﬁnanceiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e demais
práticas aplicadas na agência.

Novos
parceiros no
interior
As prefeituras de Paranatinga e Água Boa são
os novos parceiros da Desenvolve MT. Foi
assinado o termo de cooperação com os
municípios. A secretária de Desenvolvimento
de Paranatinga, Arlinda Vian e o representante
da prefeitura de Água boa estiverem na sede
da agência.
A partir de agora, os municípios terão um
agente de crédito que prestará atendimento ao
micro e pequeno empreendedor local.
A Desenvolve MT reforça a importância de
parcerias com os municípios do interior do
estado, para fortalecer as ações e garantir um
serviço de qualidade ao empresário.

Inov@
Agroindustria 4.0
SENAI
A Agência de Fomento de Mato Grosso –
Desenvolve MT participou do evento Inov@
Agroindustria 4.0 Senai. Um evento que faz parte
da Semana da Inovação de Mato Grosso, com
foco em empreendedorismo conectados à cadeia
do Agronegócio.
O secretário executivo José Roberto Webber, e o
agente de fomento Júlio Pereira participaram do
painel Fontes de Fomento à Inovação. Uma
oportunidade para conhecer as linhas de crédito
disponíveis para fomentar as empresas e os
negócios em Mato Grosso.
Proﬁssionais de diferentes áreas abordaram os
desaﬁos e as tendências da agroindústria em suas
perspectivas, visando o fomento da inovação e a
tecnologia com foco.

