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CLIQUE

AMAZÔNIA
FLORESCER
URBANO
O Programa Amazônia Florescer Urbano é uma linha de
microcrédito produtivo urbano operacionalizada com o uso
da metodologia do Programa Nacional de Microcrédito
Produtivo Orientado (PNMPO), de que trata a Lei nº
13.636/2018. Destina-se a concessão de financiamento de
investimento fixo e capital de giro para microempreendedores
formais ou informais, para uso em compra de ferramentas,
equipamentos e máquinas (novos), realização de pequenas reformas e
ampliações das instalações do negócio, aquisição de insumos, matériaprima e mercadorias, individualmente ou em grupos solidários com
atividades de ciclos operacionais semelhantes.
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MISSÃO,
VISÃO E
VALORES
MISSÃO
Proporcionar aos empreendedores urbanos da Amazônia Legal o
acesso aos serviços microfinanceiros, com metodologia diferenciada,
possiblitando-lhes o fornecimento de suas unidades produtivas com
geração de emprego e renda.

VISÃO
Ser reconhecido como o maior e melhor programa de microfinanças da
Amazõnia Legal, contribuindo com a sustentabilidade dos empreendedores urbanos.

VALORES
Compromisso com a metodologia de MPO;
Ética;
Proatividade e Comprometimento;
Transparência e Confiança;
Solidariedade e Cooperação;
Promoção e Cidadania;
Equidade de gênero, raça e etnia;
Empreendedorismo consciente;
Sinergia com os parceiros;
Respeito ao Meio Ambiente;
Neutralidade Político-partidário.
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MODELO
OPERACIONAL
O Banco da Amazônia tem parceria com a OSCIP AMAZONCRED, uma
especializada em microcrédito, para atender os clientes em seus próprios
negócios, sem necessidade do cliente ir até a agência do Banco.
Conforme o Art. 3º da Lei No 13.636/18 (Lei do PNMPO), na execução do
Termo de Parceria a OSCIP AMAZONCRED, é responsável por:

A promoção e divulgação do PNMPO em áreas habitadas e
frequentadas por população de baixa renda;
A busca ativa de público-alvo para adesão ao PNMPO;
A recepção e o encaminhamento de propostas de abertura de
contas de depósitos à vista e de conta de poupança;
A recepção e o encaminhamento de propostas de emissão de
instrumento de pagamento para movimentação de moeda
eletrônica aportada em conta de pagamento do tipo pré-paga;
A elaboração e a análise de propostas de crédito e o preenchimento
de ficha cadastral e de instrumentos de crédito, com a conferência
da exatidão das informações prestadas pelo proponente, à vista de
documentação competente;
A cobrança não judicial;
A realização de visitas de acompanhamento, de orientação e de
qualificação, e a elaboração de laudos e relatórios;
A digitalização e a guarda de documentos, na qualidade de fiel
depositário;
Ao Banco da Amazônia cabe a responsabilidade de deferir e
indeferir a liberação de crédito aos clientes público-alvo do PNMPO;
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MPO DIGITAL AMAZÔNIA FLORESCER
O MPO Digital Amazônia Florescer é uma plataforma
composta de 4 módulos:

1

App Assessor de Microfinanças
da OSCIP AMAZONCRED

2

App Administrativo da
OSCIP AMAZONCRED

3

App Administrativo
Banco da Amazônia

4

App Cliente
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OBJETIVOS:
Atender a nova Lei No 13.636/18 (Lei do Microcrédito Produtivo
Orientado) para operações de microcrédito via Digital em parceria
com Instituições de Microcrédito;
A OSCIP encaminhar via remota: Propostas de Cadastro, Conta
Corrente e Crédito, conforme o Art. 3º da Lei 13.636/18;
Aprovações de cadastro, conta corrente e propostas de crédito
em lotes;
Maior agilidade para o cliente na concessão do crédito;
Ganho de Escala
Amazônia Florescer;

na

carteira

de

clientes

Programa

Redução de custos tanto na OSCIP quanto no Banco da Amazônia;
Expansão da rede de atendimento do Programa Amazônia Florescer;
Crescimento das receitas do Programa Amazônia Florescer;
Sustentabilidade Financeira do Programa Amazônia Florescer.

NOTA:
O Banco da Amazônia recebeu o prêmio “eFinance
2019” na categoria “Bancarização e Políticas Públicas”
pelo projeto Amazônia Florescer MPO Digital.
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PARA
QUEM É
DESTINADO?
São beneficiárias do Amazônia Florescer pessoas físicas
empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com
renda ou receita bruta anual dentro do valor máximo estabelecido
para a microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006 (§ 2º do Art. 1º da Lei 13.636/18), equivalente
a até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para que seja
enquadrada no PNMPO.

ATIVIDADES QUE APOIAMOS
Comércio

Serviços

Produção

Mercearias;

Salões de beleza;

Confecções;

Armarinhos;

Manicure;

Padarias;

Vendas de
Comidas Típicas;

Consertos de
sapato;

Artesanatos;

Açaí;

Oficinas;

Salgados;

Costureiras etc.

Metalúrgicas;
entre outros.

Ervas Medicinais etc.
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REQUISITOS PARA ACESSO AO AMAZÔNIA FLORESCER
Ter mais de 18 anos;
Apresentar documentos pessoais: RG, CPF e comprovante de
residência;
Ter um negócio próprio estabelecido há pelo menos 6 meses,
localizado na área de atuação do Programa;
Formação de grupo solidário com mínimo 3 (três) e máximo 10
(dez) integrantes.
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JORNADA
DO CLIENTE
DECISÃO DO
CRÉDITO

CONTATO DO
PROGRAMA

CONHECIMENTO
DO PROGRAMA

INÍCIO DE
FORMAÇÃO
DO GRUPO
SOLIDÁRIO

REUNIÃO DE
CONSOLIDAÇAO
DO GRUPO
SOLIDÁRIO

FORMALIZAÇÃO
DO CRÉDITO

NEGOCIAÇÃO
DE FORMAÇÃO
DO GRUPO
SOLIDÁRIO

DESEMBOLSO
DO CRÉDITO
LEVANTAMENTO
SOCIOECONÔMICO DO
EMPREENDIMENTO

1

CONHECIMENTO DO PROGRAMA
O Cliente pode ter seu primeiro contato com o Programa Amazônia
Florescer Urbano através de: Palestras; indicação de outros clientes; rádios
comunitárias, redes sociais; porta-porta (Assessor de Microcrédito batendo
na porta do cliente); TV; panfletagem nas ruas; ao passar em frente a
unidade de microfinanças; Carro-som e outros.

2

CONTATO DO PROGRAMA
Após ter conhecimento do programa e dos contatos, o cliente liga para o
Assessor de Microfinanças ou Unidade de Microfinanças para agendamento
de visita ao seu empreendimento ou residência.
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3

INÍCIO DE FORMAÇÃO DO GRUPO SOLIDÁRIO:
Após conhecer os requisitos de acesso e política de crédito do programa
apresentados pelo Assessor de Microfinanças, o cliente vai em busca de outros empreendedores para formar seu grupo solidário de 3 a 10 empreendedores para acessarem ao crédito.
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NEGOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO DO GRUPO SOLIDÁRIO
O cliente negocia a formação do grupo solidário com os outros
empreendedores definindo quem será o coordenador do grupo.
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LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO DO EMPREENDIMENTO
O cliente recebe novamente a visita do Assessor de Microfinanças para este
realizar o levantamento socioeconômico do empreendimento: preencher
sua ficha cadastral, construção do fluxo de caixa do negócio e o valor do
crédito e prazo. O cliente aguarda o Assessor de Microfinanças realizar a
visita de levantamento socioeconômico de todos os outros integrantes do
grupo solidário.
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REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO DO GRUPO SOLIDÁRIO
O cliente se reúne com os demais integrantes do grupo solidário em uma
reunião com o Coordenador de Microfinanças da OSCIP para reforçar o
aval solidário.
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DECISÃO DO CRÉDITO
O cliente aguarda o contato da Unidade de Microfinanças sobre a decisão
do crédito.
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FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO
O cliente se dirige até a unidade de microfinanças para formalizar o crédito
juntamente com os demais integrantes do grupo solidário, assinando todos
os documentos de cadastro, conta corrente e crédito (CCB).
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DESEMBOLSO DO CRÉDITO
O cliente vai até a agência para receber o crédito.
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PERGUNTAS
FREQUENTES
Qual a garantia exigida?
Aval solidário.
Qual o prazo do reembolso (pagamento)?
Capital de Giro: até 12 meses sem carência.
Investimento Fixo: até 24 meses, dependendo da atividade financiada,
com carência de até 2 meses.
Qual a taxa de juros?
Juros a 2,4% a.m.
Quais as vantagens?
Crédito rápido, progressivo e sucessivo, taxa de juros pré-fixada;
realização de novas operações mediante liquidação da anterior;
créditos podem cobrir qualquer demanda que possa gerar renda
para a família atendida; dispensa de garantia real; financiamento
mediante proposta simplificada na plataforma MPO Digital; agilidade
na contratação da operação; crédito orientado.
Qual é o limite do financiamento?
O limite por beneficiário é de até R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais),
dependendo da capacidade de pagamento e porte do negócio, que
são analisados durante a inscrição no Programa.
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REDE DE
ATENDIMENTO
PARÁ
12 UNIDADES: Abaetetuba, Ananindeua, Belém (2 unidades: Reduto e
Pedreira), Bragança, Breves, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá,
Santarém e Tucuruí.

ACRE
01 UNIDADE: Rio Branco.

AMAZONAS
03 UNIDADES: Itacoatiara, Manacapuru e Manaus.

RONDÔNIA
03 UNIDADES: Ariquemes, Cacoal e Porto Velho.

RORAIMA
01 UNIDADE: Boa Vista.

AMAPÁ
01 UNIDADE: Macapá.

TOCANTINS
03 UNIDADES: Araguaina, Gurupi e Palmas.
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PROJETO

REALIZAÇÃO

OFERECIMENTO

