


Programa de Microcrédito 
Produtivo do Governo do Ceará, 
com foco nos empreendimentos da 
economia popular e solidária.



Investimento de
R$100 milhões.



• Microempreendedores (formais e informais).
• Trabalhadores autônomos.
• Microempreendedores Individuais (MEI).
• Agricultores familiares (negócios não agrícolas).
• Grupo produtivo solidário.

O programa irá priorizar pessoas em situação 
de vulnerabilidade e beneficiários de políticas sociais.

PÚBLICO
BENEFICIADO



Produção, artesanato, comércio, 
serviços, empreendedorismo 
social e cultural.

ATIVIDADES
ECONÔMICAS



LIMITE DE 
RENDA

Receita bruta anual do negócio:
até R$ 81 mil  por beneficiário. 
Elegíveis:
renda pessoal mensal de até 3 salários mínimos



\

• Capital de Giro: compra de insumos, matéria-prima
   e produtos acabados.
• Investimento Fixo ou Misto: aquisição de máquinas,   
   utensílios e equipamentos, e abertura de novos   
  negócios + capital de giro.

LINHAS DE CRÉDITO



VALORES

Capital de Giro

Individual: R$ 500 a R$ 3.000
Grupo: R$ 500 a R$ 3.000 por empreendedor
(limite total de R$ 15.000)



VALORES

Investimento Fixo ou Misto

Individual: R$ 1.000 a R$ 5.000
Grupo: R$ 1.000 a R$ 5.000 por empreendedor
(limite total de R$ 21.000)



• Crédito individual, com garantia de aval 
   de grupo solidário.
• Crédito Individual, com garantia
   de avalista.
• Crédito de Grupo Produtivo Solidário,
   com garantia solidária.

FORMAS DE ACESSO
E GARANTIAS



• Capital de Giro de 0,5% a.m.
• Investimento Fixo ou Misto de
   0,3% a.m. + taxa de abertura de crédito
    (2% sobre o valor desembolsado).

JUROS

TAXA ZERO EM 2021
A partir de 2022:



Capital de Giro: 4 a 9 meses
(carência de até 2 meses).
Investimento Fixo ou Misto: 12 a 24 meses 
(carência de até 4 meses).

PRAZOS E 
CARÊNCIAS



Obs.: serão depositados em conta poupança vinculada ao 
programa e só poderão ser retirados após o encerramento 
da operação de crédito.

BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA DE 
10% SOBRE AS PARCELAS 
PAGAS EM DIA



34 postos de atendimento:
em todas as regiões do Estado.

OPERACIONALIZAÇÃO



• Agentes Comunitários de Crédito:
  responsáveis pelo diálogo e negociação, análise  
  da situação econômico-financeira, aprovação, 
  acompanhamento e cobrança.
• Plataforma financeira digital E-Dinheiro

IMPLEMENTAÇÃO



Obrigatórias para quem quer iniciar um 
novo negócio, seja individual ou em grupo 
produtivo solidário.

Recomendadas para empreendimentos 
existentes.

ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA E 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA GRATUITAS



2. Plataforma E-Dinheiro
Será usada pelo beneficiário para acesso a 
serviços e transações financeiras.

1. Plataforma Virtual   
     Ceará Credi

PASSO A PASSO:



Inclusão produtiva pelo acesso ao crédito
Inclusão financeira com aplicativo de banco comunitário
Taxa Zero em 2021
Garantia de aval solidário
Agentes Comunitários de Crédito
Capacitação empreendedora e financeira
Poupança popular: bônus por pagamento em dia
Plataformas de apoio à comercialização
Oportunidade para abrir novos negócios
Redução da pobreza

DIFERENCIAIS




