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• Como estará a sua empresa em 2015 ?

PERGUNTAS

• Você conhece bem a sua própria empresa para poder
dizer no que ela é boa e o que precisa melhoras ?

• Já sabe quais caminhos que a empresa precisa trilhar
nos próximos anos?

Como Financiar os Projetos da sua Empresa
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• O ponto de chegada em 2015

PLANEJANDO O SEU NEGÓCIO

• Os fatores críticos de
sucesso:

• Ameaças;

• Oportunidades;

• Pontos fortes;

• Pontos Fracos;

Como Financiar os Projetos da sua Empresa
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• Quais são as competências necessárias para atingir o
resultado esperado?

PLANEJANDO O SEU NEGÓCIO

• Maior Produção – Ex: automação de pontos críticos

• Maior carteira de clientes - Ex: Maior equipe de vendas

• Qualidade no produto ou serviço – EX: Controle de
qualidade

• Maior margem de lucro – EX: Politica de redução de
gastos

Como Financiar os Projetos da sua Empresa
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• O que é necessário eliminar?

MAPA DE ATITUDES

• O que é necessário manter e consolidar?

• O que é necessário melhorar?

Como Financiar os Projetos da sua Empresa

• O que é necessário adquirir?
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• O que se deseja estruturar?

APOIO DE PARCEIROS

• Capital de Giro – treinamentos, matéria-prima,
“descasamento” no fluxo de caixa;

• Aquisição de máquinas e equipamentos – maior
produtividade, melhoria na qualidade;

Como Financiar os Projetos da sua Empresa

• Projetos de construção ou ampliação – melhor estrutura
logística, internalização de processos;

• Inovação – desenvolvimento de um novo produto ou
processo.
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FINANCIAMENTOS

� Projetos de Investimento

� Financiamento para Projetos de Implantação, Ampliação, Expansão e

Modernização

� Desde os projetos até o capital de giro associado

� Aquisição de Máquinas e Equipamentos

� Novos nacionais, ou importados

� Capital de Giro isolado

� Inovação

� Projetos de Inovação
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• A DESENVOLVE SP é a instituição financeira do Governo do Estado

de São Paulo.

• Fundada em março de 2009 com capital integralizado de R$ 1 bilhão

é a maior agência de fomento do país.

• Atua como banco de desenvolvimento apoiando financeiramente às

iniciativas que estimulam o crescimento da economia paulista e a

melhoria de qualidade de vida.

QUEM SOMOS
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Empresas com faturamento líquido anual a partir de R$ 360 mil, 
sendo para:

• Linhas Próprias : Até R$ 300 milhões

• Linhas de Repasse BNDES: Política do Repassador

• Limite Máximo: R$ 30 milhões para Investimento 

• Empresas instaladas no Estados de São Paulo

PÚBLICO ALVO



• QUALIDADE

– Foco em empresas com capacidade de pagamento ou com 
garantias de boa liquidez.

• PROCESSO

– Consulta Prévia e posterior aprovação de limites de crédito. 

• CRITÉRIO DE CONCESSÃO

– Resolução nº 2.682/99 do CMN

10

CONCESSÃO DE CRÉDITO



11

LINHAS COM RECURSOS DO BNDES
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Financiar projetos de investimento para implantação, ampliação,

recuperação e modernização de ativos fixos

•prazo de até 120 meses, com carência de até 24 meses.

• encargos: TJLP + 4,4% a.a.

• Isento de IOF

BNDES AUTOMÁTICO
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Aquisição isolada de máquinas e equipamentos novos, de

fabricação nacional credenciadas no BNDES.

• taxa de juros:

• 3,5% a.a. *– protocolo até 06/12/2013

• prazo: até 72 meses

• carência: até 12 meses

•Isento de IOF

BNDES FINAME - PSI
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LINHAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
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Linha de financiamento para projetos de implantação, ampliação,

modernização da capacidade produtiva, inovação e desenvolvimento

tecnológico, meio ambiente e à eficiência energética.

• taxa de juros: a partir de 0,57% a.m+ IPC-FIPE

• PROJETOS: prazo de até 120 meses, incluindo carência de até 24

meses, participação até 100%.

• MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: prazo de até 60 meses, incluindo

carência de até 12 meses, participação até 90%

Financiamento ao Investimento Paulista - FIP
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Financiamento de projetos enquadrados no PEMC (Política Estadual de

Mudanças Climáticas, Lei 13.798/09) para adequação às metas de

redução de emissões de Gases de Efeito Estufa.

• Taxa de Juros: a partir de 0,41% a.m. + IPC-FIPE

• PROJETOS: prazo de até 120 meses, incluindo carência de até 24

meses, participação de até 100%

• MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: prazo de até 60 meses, incluindo

carência de até 12 meses, participação de até 90%

Linha Economia Verde - LEV
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Inovação tecnológica nas áreas de desenvolvimento de produtos e/ou

processos.

• Enquadramento:

• Faturamento: acima de R$ 3,6 mi e abaixo de R$ 90 mi

• Inovação: FUNCET

• Taxa de Juros: a partir de 0% a.m.* + IPC-FIPE

• PROJETOS: prazo de até 60 meses, incluindo carência de até 12 meses.

• Participação: até 100%

• Limite de Financiamento: R$ 10 milhões

* Equalização da taxa de 0,57%a.m pelo FUNCET

Linha Incentivo a Inovação
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Capital de giro para empresas dos setores da indústria, comércio e

serviços

• Taxa de juros: 1,12% a.m (14,3% a.a );

• Prazo: até 24 meses;

• Carência: 30 dias

Linha Especial Parcelada - LEP



Programa FINEP INOVACRED

Desenvolve SP
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• Investimentos para a introdução de novos produtos, processos,

serviços, marketing ou inovação organizacional, bem como o

aperfeiçoamento dos já existentes, no ambiente produtivo ou social,

visando ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional.

20

Objetivo



�Inovação de produto: introdução de um bem ou serviço novo ou

significativamente melhorado

�Inovação de processo: implementação de um método de produção ou

distribuição novo ou significativamente melhorado

�Inovação organizacional: implementação de um novo método organizacional

nas práticas de negócio da empresa, organização de seu local de trabalho e/ou

suas relações externas.

�Inovação de Marketing: implementação de um novo método de marketing com

mudanças significativas na concepção, posicionamento promoção ou fixação de

preços do produto.

�O projeto será caracterizado como inovador ou não pela própria Desenvolve
SP que terá parceiro conveniado para emitir parecer sobre a adequação do

projeto aos conceitos de inovação.

Conceitos de Inovação



• Financiamento Máximo: 90% do projeto

• Prazo: 96 meses

• Carência: 24 meses, incluído no prazo

• Taxa de Juros: TJLP

• Liberações dos Recursos

• Semestrais

• 1ª Liberação – após retorno do contrato

• Demais – após aprovação dos relatórios de andamento do

Projeto e Prestação de Contas
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Condições de financiamento



23

Necessário apresentar garantias para todas as operações:

• CAPITAL DE GIRO: imóveis, maquinários e/ou fiança bancária.

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

à DESENVOLVE SP) e/ou Fundo Garantidor de Investimento (caso

aplicável)

• PROJETOS: Deverá ser analisado caso a caso.

Garantias
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Pedido de financiamento



Pedido de financiamento



Pedido de financiamento

Capital de Giro

Máquinas, Equipamentos e 

Projetos de Investimentos

Acompanhamento dos Processos
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Obrigado

www.desenvolvesp.com.br

E-mail: negocios2@desenvolvesp.com.br

(11) 3123-0464


