
Governo concede mais de
R$ 1,4 milhão em microcrédito

DEMOCRATIZAÇÃO

A Agência de Fomento 
do Estado de Mato Grosso 
(Desenvolve MT) liberou 
R$ 1,465 milhão em cré-
ditos contratados, com a 
garantia do Fundo de Aval 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Fampe), resultado 
de uma parceria da insti-
tuição financeira estadual 
com o Sebrae.

Entre fevereiro e 15 de 
maio de 2022, 123 empre-
endedores - 101 microem-
preendedores individuais 
(MEIs), 15 microempresas 
e 7 empresas de peque-
no porte (EPP) - tiveram 
acesso facilitado ao cré-
dito em 31 municípios 

Mais de 120
empreendedores 
tiveram acesso
ao crédito

Agora pretendo
ampliar e
melhorar o
meu negócio

Tangará recebe evento 
voltado à inovação e
empreendedorismo

ROCKETLAB

Como incentivo à ino-
vação e empreendedoris-
mo na região de Tangará 
da Serra, o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), a Universidade 
do Estado de Mato Gros-
so (Unemat), através da 
EmpreendaMT e o Co-
nectaTga - Ecossistema 
de Inovação de Tangará 
da Serra e região, reali-
zarão nos próximos dias 
o RocketLab.

“Aqui iremos fomentar 
o ambiente de inovação 
para que os obstáculos 
existentes nos negócios 
sejam solucionados, es-
pecialmente, por profis-

A programação
inicia na sexta,
dia 27, às 19h,
com palestra

Empreender, 
aprender
sobre startups
e explorar o 
lado inovador

Programação inicia com palestra de João Kepler

Genilson Santos, proprietário da Oficina do Lanche
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sionais capacitados de 
nossa região”, destacam 
os organizadores, ao 
convidar a todos para os 
eventos, que tem vagas 
limitadas.

A programação inicia 
na sexta-feira, dia 27, 
às 19h, com a palestra 
‘O Negócio por trás das 
Startups’, com João Ke-
pler. Premiado quatro 

vezes como o melhor in-
vestidor anjo do Brasil, é 
escritor, apresentador de 
TV e pai de apresentado-
res. CEO da Bossanova 

Investimentos, que já in-
vestiu em mais de 1.100 
startups. A programação 
será presencial, no Cen-
tro Cultural.

Nos dias 28 e 29 a 
programação segue nas 
dependências da IFMT, 
com a IdeaThon, uma 
maratona que consiste 
em encontrar soluções 
para problemas existen-
tes no Agronegócio, na 
Indústria, Comércio e 
Serviços, através de uma 
equipe multidisciplinar, 
formada por empreende-
dores, estudantes e entu-
siastas da inovação.

O Ideathon será uma 
competição de ideias 
que em 48 horas podem 
se transformar em negó-
cios. “O ambiente perfei-
to para quem quer em-
preender, aprender sobre 
startups e explorar o lado 
inovador, colocando em 
prática aquela ideia que 
ainda não saiu do papel. 

Tudo gratuito”.
Para participar acesse 

sympla.com.br que já 
aparecerá a tela de ins-
crição do Rocktlab que 

agrega tanto a palestra 
quanto o Edeathon (este 
último somente cadas-
tro de reserva, vagas es-
gotadas).
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mato-grossenses.
“A expectativa era de li-

berar R$1 milhão no ano, 
mas em pouco menos de 
três meses esse valor foi 
atingido”, explica Mayran 
Beckmann, superinten-
dente financeira da Desen-
volve MT.

Genilson Gomes dos 
Santos foi um dos benefi-
ciados. Há seis anos em-
preendendo na Oficina do 
Lanche, em Querência, ele 
conta que no ano passado 
tentou acessar o crédito, 
mas foi pelo Fampe que 
conseguiu o valor desejado. 
“Eu apresentei o avalista, 

mas a garantia não foi o 
suficiente. O fundo foi o 
melhor caminho e agora 
pretendo ampliar e me-
lhorar o meu negócio”, ex-
plica Genilson.

Mayran Beckman escla-
rece que o fundo é um meio 
de democratização do acesso 
ao crédito, uma das maiores 
dificuldades enfrentadas 
pelos pequenos empreen-
dedores. “É visível a dificul-
dade em depender de aval 
de terceiros para investir no 
próprio negócio. O acesso ao 
fundo é uma oportunidade 
para o empreendedor me-
lhorar o seu negócio e exer-
cer o seu trabalho”, explica.

Uma outra oportunida-
de para ampliar ainda mais 
o acesso ao crédito, pelos 
empreendedores mato-gros-
senses, é o MT Garante, 
que está na fase de creden-
ciamento das instituições 
financeiras interessadas em 
operacionalizá-lo.
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