
INOVAR PARA CRESCER
PARA INOVAR E CRESCER



Mais do que financiar empresas ajudamos a transformar grandes ideias 

em negócios ainda mais rentáveis, oferecendo crédito sustentável.

Além disso, damos todo suporte para que o empresário possa crescer de 

forma planejada e com visão de longo prazo.

O QUE FAZEMOS?

Longos prazos + Baixas taxas =

CRÉDITO SUSTENTÁVEL



OPÇÕES DE FINANCIAMENTO

A Desenvolve SP oferece diversas opções de crédito para:

• Projetos de implantação, expansão ou modernização de empresas.

• Projetos para compra isolada de máquinas e equipamentos.

• Projetos e empresas de inovação.

Para cada fase do negócio, uma solução



• Opções de crédito:

• recursos próprios; 

• recursos do Finep (Inovacred); 

• recursos do BNDES.

PARA SUA EMPRESA INOVAR

TAXAS A PARTIR DE 0% a.m + IPCA
PRAZOS DE ATÉ 120 MESES
CARÊNCIA DE ATÉ 24 MESES



Mais de

R$ 107,2 MILHÕES
em desembolsos só para

PROJETOS DE INOVAÇÃO

Dados de  julho/2017.



CONHEÇA AS OPÇÕES DE CRÉDITO 
PARA SUA EMPRESA  INOVAR



O foco é atender pequenas e médias empresas instaladas no Estado

de São Paulo, de todos os setores da economia.

Para linhas de crédito voltadas à inovação podem ser avaliados

projetos de startups e empresas emergentes com o faturamento

ainda não consolidado.

PÚBLICO - ALVO



GARANTIAS

Necessário apresentar garantias para TODAS as operações:

• ALEINAÇÃO DE IMÓVEIS

• FIANÇA BANCÁRIA

• FUNDOS GARANTIDORES: FAMPE, FDA, FGO e FGI

• ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



Além de linhas de financiamento, a Desenvolve SP apoia o
crescimento das empresas paulistas por meio do investimento em
Fundos de Investimento em Participações.

O objetivo é investir no empreendedorismo de alto impacto e
empresas inovadoras que desejam ter uma estrutura baseada
nas melhores práticas de gestão e governança.

A Desenvolve SP possui atualmente participação em cinco fundos
de investimentos em inovação.

Fundos de Investimento



www.caminhosdainovacao.com.br



Acreditamos que a inovação é o que muda o mundo.

A websérie apresenta 7 histórias de empreendedores
visionários, idealizadores de inovações disruptivas, que estão

revolucionando seus mercados e gerando resultados que

impactam a sociedade.





OBRIGADO!

Eduardo Saggiorato
Superintendente de Negócios

Telefone: (11) 3123-0464

www.desenvolvesp.com.br
atendimento@desenvolvesp.com.br

negocios2@desenvolvesp.com.br


