
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E DO RAMO FINANCEIRO - MT

CARTA ABERTA DOS EMPREGADOS DA AGÊNCIA DE FOMENTO 
DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A DESENVOLVE MT 

A Missão da DESENVOLVE MT é Garantir acesso ao crédito, promover e atrair inves-
timentos, fomentar negócios, empreendedorismo e competitividade, contribuindo para 
o desenvolvimento econômico sustentável do Estado de Mato Grosso. 

A DESENVOLVE MT é altamente controlada e fiscalizada pelo Banco Central, por 
órgãos de controle do Estado, dentre os quais:  Tribunal de Contas do Estado - TCE, 
Controladoria Geral do Estado – CGE, por Auditoria Independente, pelo Conselho Fiscal, 
Auditoria Geral do Estado e  Auditoria Interna. 

A Desenvolve MT além de ofertar linhas de crédito voltadas para micro e pequenas 
empresas, incluindo agricultura familiar, o turismo regional, é parceira dos  municípios 
para financiamento de projetos de interesse da população, pode também captar recursos 
de terceiros através de depósitos a prazo, empréstimos estrangeiros, emissão de Títulos 
de Desenvolvimento Econômico, dentre outros produtos financeiros. 

Vale ressaltar que: 
► Há mais de 14 anos a Agência de Fomento vem se auto sustentando; 
► Atende 114 Municípios do Estado. 
► Operando mais de R$ 83 milhões, 
► Gerando 3.073 empregos diretos;
► Em 2018 foram contratadas 174 operações totalizando R$ 8,4milhões;
► Não gera gasto nem inchaço da máquina estatal; 
A Desenvolve MT não possui características de Operadora Financeira Convencional, 

nossos Créditos possuem um risco maior, mesmo sendo calculado e analisado de forma 
técnica e dentro padrão utilizado no mercado, nossos clientes em sua maioria estão à 
margem do mercado bancário tradicional, eles não possuem um vínculo, um histórico 
de créditos, uma conta corrente antiga, ele tem apenas uma profissão, uma arte, uma 
técnica, um sonho, sua força de trabalho e a  própria vontade de dar certo.  

Convém enfatizar que com o desdobramento futuro da política econômica do Estado 
de Mato Grosso, com escassez de recursos públicos, é salutar que as políticas públicas 
de incentivo do microcrédito sejam mantidas e aperfeiçoadas para que progressivamente 
promova a inclusão social dos microempreendedores no mercado formal de crédito, con-
tribuindo no desenvolvimento econômico, na geração de emprego e renda na região.   

Além de ser autossuficiente, a Desenvolve MT é uma parceira do Estado no Fomento 
de Crédito e não pode ser extinta a “toque de caixa” sem discussão com os trabalhadores 
e a com sociedade.

A extinção da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S. A Desenvolve MT 
NÃO importará em um único real de economia nas contas públicas, muito pelo contrário, 
ao ser extinta ou perder sua identidade, sendo transformada em Diretoria ou Superin-
tendência, o Estado deixará de ter um importante parceiro na captação de Recursos 
Federais.

ESSA CONTA NÃO É NOSSA!
#DESENVOLVEMTFICA
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