Afeam realiza ação de liberação de crédito de mais de R$4 milhões para
empreendedores da capital
Mais de mil pessoas participaram na manhã desta sexta-feira, dia 22, da
ação de liberação de crédito realizada pelo Governo do Amazonas, por meio
da Agência de Fomento do Estado do Amazonas S.A. (Afeam), no Centro de
Convenções Vasco Vasques. Os recursos na ordem de mais de R$ 4
milhões para 575 empreendedores de Manaus são destinados principalmente
para os autônomos em geral e microempreendedores nos setores de
comércio e serviço.
Como parte do planejamento para os primeiros 100 dias de governo,
esta foi a primeira mega ação de liberação do programa Microcrédito da
Afeam na gestão de Wilson Lima. Ainda este ano, o objetivo é realizar ações
itinerantes nos bairros para viabilizar a concessão de crédito orientado para
empreendedores da capital.
Durante a cerimônia de liberação de crédito, o representante do
acionista majoritário da Afeam, Marcos Vinicius Castro, lançou o aplicativo
gratuito para dispositivos móveis para usuários do sistema Android. De
acordo com ele, o objetivo é transformar positivamente a experiência dos
clientes, facilitar a navegação e construir uma plataforma com mais
funcionalidades, além de permitir um melhor acompanhamento das
operações de crédito do cliente.
O processo de criação, desenvolvido por técnicos da própria Afeam, resultou
em um aplicativo leve e com acesso a serviços de forma mais ágil. O app
navega internamente nos sistemas operacionais da instituição e permite a
quem já é cliente pesquisar suas operações de crédito, acessar segunda via
de boleto e ainda visualizar extratos e agendar atendimento.
Para os novos clientes, o app da Afeam possibilita agendar as palestras tanto
para oficina de gestão quanto de orientação de acesso aos programas de
financiamento da instituição.
Conforme diretriz da gestão de Wilson Lima em buscar inovação tecnológica,
com o lançamento do aplicativo, a Agência se posiciona como instituição
financeira que se preocupa em aplicar as tendências tecnológicas a fim de
atender às necessidades dos seus clientes. "Queremos criar engajamento e
humanização ao fazer do aplicativo uma plataforma de relacionamento
que facilite a vida do cliente, oferecendo serviços e informações que
permitam uma experiência diferenciada”, disse Marcos
Vinicius Castro.
Microcrédito
A linha de microcrédito da Afeam, destinada a incentivar o
empreendedorismo

por meio do crédito orientado, dispõe de recursos na ordem de R$ 37,5
milhões para este ano em todo Estado com taxa de juros mais baixa do
mercado de 6% ao ano. Este programa é voltado a profissionais autônomos,
comerciantes, artesãos, costureiras, serviços
de transporte, MEIs entre outros. Em Manaus, para ter acesso ao crédito
neste segmento é necessário agendar palestra no site da Afeam e a
partir daí seguir com as orientações dadas pelos técnicos da Agência.
Para o interior do Estado, a Afeam anuncia que a partir da próxima
semana, cerca de R$ 1,3 milhões serão liberados para os municípios da
Calha do Alto Solimões, começando por Tabatinga, Jutaí, Fonte Boa e em
seguida, Amaturá, Atalaia do Norte, Santo Antônio do Içá, São Paulo de
Olivença, Tonantins e Benjamin Constant. Os moradores
das demais Calhas deverão estar atentos ao calendário de ações itinerantes
disponível no site da Agência. Além disso, a Afeam também possui sete
postos de atendimentos no interior: Eirunepé, Itacoatiara, Manacapuru,
Manicoré, Presidente Figueiredo, Rio Preto
da Eva e Tefé podem demandar crédito durante o todo ano.

