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1 - LOGIN
Esta TELA DE LOGIN solicita o CNPJ e SENHA da empresa que
são necessários para o acesso do aplicativo.
Caso já possua um usuário de CNPJ e SENHA cadastrado,
basta preencher os campos e clicar em “Entrar”. Aguarde a
autenticação do usuário e então será exibido o menu principal.
Caso NÃO POSSUA CONTA, clique no link:
“Cadastrar”.
Caso tenha esquecido a senha, basta clicar em “Esqueceu sua
Senha?” e então será redirecionado para a tela de reenvio de
senha.

2 – FAÇA SEU CADASTRO
Escolha a opção “PESSOA JURÍDICA”.

2 – FAÇA SEU CADASTRO
Acesse o link “Política de Privacidade e os Termos de
Uso”. Faça a leitura do documento e estando de
acordo, clique em “Aceitar”.
Caso contrário, clique em “Recusar”.
Caso já conheça o documento pode optar por clicar em
“Avançar”.
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4 – INFORME O CNPJ
Informe CNPJ da empresa.
Caso o número digitado esteja incorreto receberá mensagem
de alerta.
Caso a empresa com o CNPJ já possua conta no Portal de
Crédito receberá mensagem de alerta e nesse caso deverá
acessar com o e-mail e senha cadastrados.
Caso tenha esquecido a senha utilize a opção - “Esqueceu sua
Senha?”.
Caso tenha esquecido o e-mail cadastrado deverá buscar
atendimento presencial na DESENVOLVE MT.
Ao avançar aceita a Declaração e Autorização para Pesquisa
Cadastral.
Recomendamos que faça a leitura do texto clicando no link “Declaração e Autorização para
Pesquisa Cadastral”.

5 – CONFIRME A RAZÃO SOCIAL
Nesta tela será apresentada uma lista de Razões Sociais entre
os quais estará o da empresa.
Selecione a Razão Social da Empresa e clique em ‘‘Avançar’’.

6 – INFORME SEU NOME
Essa tela é utilizada para identiﬁcar o responsável pelo
preenchimento do cadastro no Portal de Crédito.
Preencha com o Nome, caso seja um dos sócios da
empresa.
Caso não seja o sócio, preencha com o Nome e a
identiﬁcação. Exemplo: Maria – Gerente Financeira Clique
em “Avançar”.
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7 – INFORME O CPF
Essa tela é um requisito para conﬁrmar os dados
pessoais do sócio.
Preencha com o CPF do sócio representante legal da
empresa.
Clique em “Avançar”.
Caso o CPF informado não seja encontrado na lista de
sócios da empresa não será possível prosseguir com o
cadastro.

8 – QUAL SEU E-MAIL?
O campo de e-mail, deve ser de um e-mail válido, pois é
para este e-mail que será enviada a mensagem para
conﬁrmação do cadastro.
ATENÇÃO! Se você cadastrar um e-mail errado ou ao qual
você não tenha acesso, para trocá-lo terá que comparecer
presencialmente na AGÊNCIA para conﬁrmação de
identidade.
Essa regra existe para evitar fraudes de cadastro.
Crie uma senha, com no mínimo, 6 (seis) caracteres
numéricos.
Conﬁrme a senha.
Após cadastrar o e-mail, acesse a sua caixa postal e localize a mensagem enviada pelo endereço
naoresponda@desenvolve.mt.gov.br.
Clique no link de conﬁrmação do e-mail.
Retorne ao aplicativo, onde receberá uma mensagem de conﬁrmação do acesso.
ATENÇÃO! O link tem validade de 1 hora. Caso acesse a sua caixa postal após esse tempo retorne
ao aplicativo e solicite o envio de um novo link.
Será solicitado que cadastre um telefone com DDD. Cadastre seu melhor número de contato pois
será utilizado pela DESENVOLVE MT em caso de necessidade de contato.
Receberá uma mensagem de saudação e convite para concluir o cadastro.
Uma segunda mensagem alertará quanto aos documentos que precisa ter em mãos para
prosseguir.
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9 – DOCUMENTOS CADASTRAIS
Nesta tela deverão ser anexados os documentos
solicitados. ATENÇÃO! Tamanho máximo arquivo 5 MB
e Formatos permitidos: JPG, PNG, PDF.
Certiﬁque-se de tê-los LEGÍVEIS no seu celular. Clique
em Escolher arquivo. Localize o documento em seu
celular e adicione.
DOCUMENTO CONSTITUTIVO - É o documento de
constituição da empresa, normalmente o contrato
social. Mas a depender da natureza jurídica da empresa
pode haver outros tipos. No caso do contrato social
anexe a última atualização, consolidada.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO COMERCIAL
atualizado, prazo máximo de emissão: 3 meses. O
comprovante de endereço deve estar em nome da
empresa.
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO e ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Caso a empresa não
tenha essa obrigatoriedade, o usuário poderá selecionar a opção “Prosseguir sem anexar”.
DOCUMENTO COMPROVANTE DA CONTA BANCÁRIA - Cartão, cheque ou extrato com os dados
bancários: banco, agência, número da conta.

10 – CADASTRO
Agora você deverá alimentar o sistema com os dados
cadastrais da empresa:
- Possui Inscrição Estadual?
- Se sim, deve preencher o código.
- Possui Inscrição Municipal?
- Se sim, deve preencher o código.
- É uma Franquia?
- Se sim, preencher com o CNPJ do franqueador e o nome do
franqueador.
- Possui Filiais?
- Se sim, preencher com o número de ﬁliais.
- Porte da Empresa
- Enquadramento Tributário
- Endereço Comercial (certiﬁque-se que os dados informados constam do comprovante
de endereço que você irá anexar)
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11 – SÓCIOS DA EMPRESA
Na sequência serão solicitados o
preenchimento dos dados dos sócios da
empresa.
Você deve expandir as informações de
cada um e completar com os dados
pendentes. Depois disso basta anexar os
documentos, pressionar “Salvar dados
do Sócio” e “Avançar” para a próxima
etapa.

12 – DADOS FINANCEIROS
Preencha com as seguintes informações ﬁnanceiras da
empresa:
- Faturamento nos últimos 12 meses
- Você pode alterar o último mês da série e o aplicativo vai
calcular automaticamente os meses anteriores.
- Declaração ﬁscal de faturamento
- Custos e despesas mensais da empresa
- Custo de bens e serviços
- Impostos
- Comissões
- Aluguel
- Energia elétrica
- Telefone
- Água
- Pró-labore
- Contador
- Publicidade
- Mensalidade de Sistemas
- Outros
- Funcionários
- Quantidade de funcionários
- Valor da folha de pagamento
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13 – INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS
Nesta tela deverão ser anexados os documentos
solicitados. ATENÇÃO! Tamanho máximo arquivo 5
MB e Formatos permitidos: JPG, PNG, PDF.
Certiﬁque-se de tê-los LEGÍVEIS no seu celular. Clique
em Escolher arquivo. Localize o documento em seu
celular e adicione.

14 – ANÁLISE CADASTRAL
Concluída esta etapa, o sistema emitirá mensagem
informando que o cadastro estará em análise
cadastral.

15 – CADASTRO CONCLUÍDO
Ao ﬁnalizar a conferência dos
documentos e análise cadastral a
Desenvolve MT enviará e-mail
comunicando a liberação para
solicitar o seu crédito.
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16 – LINHA DE CRÉDITO
Nesta tela você irá selecionar a Linha de
Crédito.
Na sequência escolha o valor do crédito
pretendido, o prazo de pagamento e o
prazo de carência.

17 – RESUMO DA PROPOSTA
Conﬁrme os dados de solicitação.
Se precisar volte e refaça os valores.
Nessa tela são é solicitado ao usuário preencher os
campos de valores para a Finalidade do Crédito:
- Capital de Giro Puro
- Veículo
- Máquinas e Equipamentos
- Obra Civil
- Capital de Giro Associado
- Outros
Após o preenchimento do campo basta clicar em
Conﬁrmar Proposta.

18 – INFORMAÇÕES DE GARANTIAS
Selecione entre as opções a garantia da sua proposta. Ao selecionar uma alternativa você irá
visualizar uma descrição dos documentos que serão solicitados posteriormente.
Opções:
- Veículo
- Imóvel
- Avalista
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19 – CORTINA DA TELA INICIAL
A cortina da Tela Inicial apresenta ao usuário as
opções para:
- Início
- Download de Documentos
- Biblioteca de Documentos
- Simulador de Crédito
- Central de Notícias
- Conﬁgurações
- Sair

20 – TELA INICIAL
Na tela inicial o usuário poderá acompanhar as propostas em elaboração e aprovadas.
Clique na proposta para ver mais detalhes.
O contrato de crédito será disponibilizado na consulta da proposta para download.
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21 – ALTERAR SENHA
Esta tela permite a alteração da senha cadastrada pelo usuário no aplicativo.
Para alterar a senha, o usuário precisará reescrever a senha atual no campo Senha Atual.
A seguir, digitar a nova senha desejada no campo Nova Senha e tornar a digitar a nova senha no
campo Conﬁrmar Senha.
Após veriﬁcar os dados digitados, basta clicar no botão Alterar Senha e o sistema validará os
dados.

22 – CENTRAL DE NOTÍCIAS
Tela com todas as mensagens recebidas pelo Usuário.

www.desenvolve.mt.gov.br
Acesse aqui para se cadastrar.
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