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Instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo, 

que promove o desenvolvimento sustentável por meio de 

operações de crédito consciente e de longo prazo para as 

pequenas e médias empresas e municípios paulistas. 

 

 

Já desembolsamos mais de R$ 2 bilhões e apoiamos mais 

de 1400 empresas em todo Estado de São Paulo. 

 

PRESIDÊNCIA 
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• Umas das principais dificuldades encontradas pelo 
pequenos e médios empresários é o acesso ao crédito 
sustentável, aquele que alia baixas taxas de juros e longos 
prazo de pagamento. 

• Por outro lado, obter o crédito errado e sem 
planejamento é outro grande problema. 

• Planejamento e plano de negócios é fundamental para a 
sustentabilidade da empresa 

 

Crédito 



4 

•  É o crédito que alia baixa taxa de juros e prazos longos 
para pagamento 

• Com este tipo de crédito é possível investir em 
tecnologia, inovação e aumentar a eficiência e a 
rentabilidade nos negócios, sem, é claro, deixar de lado o 
respeito ao meio ambiente e a preservação dos recursos 
naturais. 

 

Crédito Consciente 
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Empresas instaladas no Estado de São Paulo, com faturamento anual 
líquido a partir de R$ 360 mil, sendo para: 
 
•    Linhas Próprias : Até R$ 300 milhões de faturamento 
 
•    Linhas de Repasse BNDES: Política do Repassador 
 
•    Linhas de Repasse FINEP: Até R$ 90 milhões de faturamento 
 

Limite Máximo do financiamento: R$ 30 milhões para Investimento  
 

PÚBLICO ALVO 
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Para sua empresa Exportar 



Exportação 

Balança Comercial 

Fonte: Ministério da Industria, Comércio Exterior e Serviços 
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Para sua empresa Exportar 

• Linha de financiamento à produção para exportação de bens de 
fabricação nacional e serviços brasileiros apoiados pelo BNDES, que 
visa o fortalecimento do empresariado Paulista na promoção à 
diversificação e o crescimento das exportações. 

 

• Taxa de juros: A partir de 1,18% a.m.   

•  Prazo: até 36 meses 

•  Carência: até 12 meses 

• IOF: isento 

 

Exim Pré-Embarque 



Exim Pré-Embarque 

Quem pode solicitar 
Empresas produtoras e exportadoras, constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sede e administração no País. 
 
Produtos elegíveis 
Bens classificados conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, 
indicados nos Grupos I, II e III, da Relação de Produtos Financiáveis Aplicável 
às Linhas de Financiamento à Exportação do BNDES Exim, que atendam os 
critérios de elegibilidade do BNDES. 

Para sua empresa Exportar 



Para sua empresa Crescer 

. 

Linhas de financiamento com Recursos Próprios e do BNDES 



Para sua empresa Crescer 

Financiamos projetos de implantação, ampliação e 
modernização da capacidade produtiva. Atende a todos os 
setores da economia. 

 

• Taxa de juros: A partir de 0,99% a.m.   

•  Prazo: até 120 meses* 

•  Carência: até 24 meses 

 

* incluído período de carência 



Para sua empresa Crescer 
Itens Financiáveis 

 Obras Civis, montagem e instalações 
 Maquinas e equipamentos novos 
 Moveis e utensílio, não isoladamente 
 Gastos com estudos e projetos 
 Gastos associados ao investimento, como capacitação 

técnica, atualização tecnológica, treinamento de 
pessoal,  

 Demais itens sujeitos a aprovação 
 



Para sua empresa Inovar 

Linhas de financiamento com Recursos Próprios, BNDES e FINEP 



Para sua empresa Inovar 

Financiamos a introdução de novos produtos, processos, 

serviços, marketing ou inovação organizacional, ou 

aperfeiçoamento da tecnologia para a melhoria de produtos 

e de processos. 

 

• Taxa de juros: A partir de 0% a.m.+ IPCA   

•  Prazo: até 120 meses 

•  Carência: até 24 meses 



Para sua empresa Inovar 
Itens Financiáveis 



Para  equipar sua empresa  

Linhas de financiamento com Recursos Próprios e do BNDES 



Para  equipar sua empresa 

 

Financiamos o investimento no aumento da capacidade 

produtiva e otimização de processos, por meio da aquisição 

isolada de máquinas e equipamentos. 

 

• Taxa de juros: A partir de 0,99% a.m.   

•  Prazo: até 72 meses 

•  Carência: até 24 meses 



Projetos Sustentáveis 

Linhas de financiamento com Recursos Próprios e do BNDES 



Projetos Sustentáveis 

Financiamos projetos sustentáveis que promovam a redução de 

emissões de gases de efeito estufa e que minimizem o impacto da 

atividade produtiva no meio ambiente e projetos para redução do 

consumo de energia ou aumento da eficiência do sistema energético 

nacional.  

 

• Taxa de juros: A partir de 0,53% + IPCA 

•  Prazo: até 120 meses 

•  Carência: até 24 meses 



Projetos Sustentáveis 

Itens Financiáveis 

•   Redução de consumo de energia,  

•   Troca de combustíveis fósseis por renováveis,  

•   Reflorestamento e preservação dos recursos naturais,  

•   Substituição ou adaptação de equipamentos movidos a diesel por 

biodiesel 

•  Substituição ou adaptação de equipamentos movidos a gasolina por 

etanol 

•  Geração de energia elétrica ou térmica com biogás de aterro 

•  Adaptação de sistemas de tratamento de esgoto para processos 

anaeróbios com recuperação e queima do metano 

•   Instalação de centrais de reciclagem de resíduos. 

• Instalação de equipamentos que reduzam o consumo energético; 

melhoria de sistema de iluminação e refrigeração. 

•   Outros 

 



Para o dia a dia da sua  

empresa 



Para o dia a dia da sua  

empresa 



24 

Necessário apresentar garantias para TODAS as operações: 

 

• IMÓVEL 

• FIANÇA BANCÁRIA 

• FUNDOS GARANTIDORES : FAMPE, FDA, FGO e FGI 

• MÁQUINAS: o próprio bem financiado (desde que seja alienável 

à DESENVOLVE SP) 

 

Garantias 
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Portal Institucional 

www.desenvolvesp.com.br Área de Negócios 

Parceiros 



Site desenvolvesp.com.br 
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Obrigado! 

www.desenvolvesp.com.br  

 

E-mail: atendimento@desenvolvesp.com.br 

 

 

(11) 3123-0464 

http://www.desenvolvesp.com.br/

