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Amazonas Rondônia Roraima Acre

37 lojas 40 farmas

03 CD’s

Vendas 2021
 3Bi

NPS 93%

3 mercados

20 loterias

4k 
colaboradores 96%

Clima 
Organizacional



Introdução: economia Autazes

Informações gerais do Município - IBGE (2019)

População: 40.290 Pessoas
População > 18 anos: 24.510 Pessoas

Principal atividade econômica: Pecuária (Leite e Queijo)

112 Kde m distância de Manaus, 5 horas para chegar

Dados Censitários:

AUTAZES foi a cidade que recebeu a primeira loja física da Bemol: Com o propósito de levar mais 
acesso e oportunidades para o interior do Amazonas.

Início da operação de eCommerce 
● Modelo (wifi grátis na praça, ponto de coleta e marketing)
● 63 municípios atendidos 
● 23% das vendas do eCommerce



COMUNIDADE

Backbone Manaus a Autazes
Fibra na cidade

https://docs.google.com/file/d/1ps8Paxu-7czc-rnzHk9HREXP0SeKrvmV/preview


Loja
eCommerce

provedor

Serviços 
Financeiros

Conta Bemol

Modelo de negócios 

Vendas

Já temos lojas: Manaquiri e Careiro Castanho
Inaugurando em breve: Iranduba e Coari



Notícias de qualidade, histórias da 
cidade e curiosidades é o propósito do 
portal de notícias No Ar.

A Amazônia é a região mais 
desbancarizada do Brasil e a Bemol é a 
primeira fonte de crédito formal para 
esta população. 

Até mai/22 já contabilizamos 500 
clientes dos planos de internet

Internet Portal no Ar

O uso da internet possibilita o acesso 
à educação, entretenimento, 

desenvolvimento do 
empreendedorismo local e acesso a 

todo tipo de informação. 

Fora das capitais e cidades mais 
estruturadas não existem agências ou 
caixas eletrônicos e essa é a realidade de 
grande parte das 150 cidades da Amazônia 
Ocidental. Em Autazes, queremos oferecer 
desenvolvimento econômico através da 
Conta Bemol.

Diariamente a população tem acesso 
às informações que priorizam o 
desenvolvimento da cidade. São mais 
de mil visualizações desde o 
lançamento.

IMPACTO IMPACTO IMPACTO

Dados ESG
Contrapartida Social

“os principais meios de recursos financeiros dos clientes são: 
auxílios/bolsas do governo, agricultura e pequenos comércios”



Próximos passos…

○ Ampliação do projeto com oportunidades de troca de tráfego 



Obrigado!


