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Em mais de 
3.518 

operações de crédito 

Mais de 
R$ 2,5 BILHÕES 

em desembolsos 
Dados de jun/2017. 



 834  

 786  

 470  

 302  

 128  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  INDÚSTRIA

  SERVIÇOS

  GOVERNO

  AGRONEGÓCIO

  COMÉRCIO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIBERADAS – 
POR SETOR 
DESEMBOLSO ACUMULADO TOTAL – (R$ MILHÕES) 
Data base: 30.06.2017 

Nota: Atividades dos setores da Indústria, Serviço e Comércio diretamente relacionadas ao setor do Agronegócio foram reclassificadas. 
 

33,1% 

31,2% 

18,6% 

12,0% 

5,1% 

AGRONEGÓCIO.xlsx


Uma solução para cada fase do negócio. 



Tipos de Financiamento 

RODAPÉ 5 

 Setor Privado 

 

 Fundos de Investimento 

 

 Projetos de Inovação 

 

 Projetos de Investimento 

 

 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 

 

 Capital de Giro isolado 

 

 

 

       

 



Fundo Inovação Paulista 

 

• Fundo criado com um patrimônio de R$ 105 milhões para 

investimento em empresas e startups de base tecnológicas. 

 

• Parceiros: 

 

 

 

 

 

 

• Gestão da carteira: SP Venture Gestão de Negócios Ltda. 

 

•Setores Preferenciais: 

 

•Tecnologia da Informação  

•Comunicação,  

•Tecnologias Agropecuárias,  

•Novos Materiais 

•Nanotecnologias  

•Tecnologias da Saúde. 

http://www.caf.com/pt/


 

PARA SUA  

EMPRESA INOVAR 



O QUE É INOVAÇÃO 
 

É introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 

ambiente produtivo ou social que resulte em novos 

produtos, processos ou serviços.  

(Lei 10.973/04 – Lei da Inovação) 



           Crescem 16% a mais, que as 
empresas não inovadoras 

São 31% mais produtivas, que as 
empresas não inovadoras  

 Trabalhadores tem salário 28,3%            
acima das não inovadoras 

Exportam 12% a mais em valor, que 
as empresas não inovadoras 



 

CONDIÇÕES  DE FINANCIAMENTO 

 

Prazo: Até 96 meses  

Carência: Até 24 meses 

Porte Faixa de Faturamento 
Limite máximo de 

Financiamento 
Participação 

Máxima 
Custo Financeiro 

Porte I 
Zero à R$ 4,8 milhões até R$ 3 milhões até 90 % TJLP (7%) 

Porte II 
R$ 4,8 milhões à R$ 16 milhões até R$ 3 milhões até 80 % TJLP (7%) 

Porte III 
R$ 16 milhões à R$ 90 milhões até R$ 10 milhões até 80 % TJLP + 1% (8%) 



Tipos de Inovações Apoiáveis:  

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. 
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Pesquisa 

ou 

Transferência 
de Tecnologia 

Desenvolvimento 

Protótipo 

Lote 
Pioneiro 

Lançamento 
do Produto 

O que pode ser financiado do processo ? 

 



ITENS FINANCIÁVEIS 

 

•Obras Civis/Instalações; 

•Equipamentos Nacionais; 

•Equipamentos Importados; 

•Softwares; 

•Matérias Primas e Material de Consumo; 

•Equipe Própria; 

•Treinamentos; 

•Serviços de Consultoria; 

•Serviços de Terceiros; 

•Viagens/Diárias; 

•Outros. 



BNDES MPME Inovadora 
 
 
 

Financiamento para estimular investimentos nas MPMEs, visando a 
introdução de inovações no mercado para aumentar a competitividade 
das micro, pequenas e médias empresas. 

  

Projetos de Investimento: 

•  Encargos: A partir de 0,96% ao mês ( 12,10% a.a. ) 

•  Prazo: Até 120 meses 

•  Carência: Até 24 meses 

•  Participação:  até 90% do valor dos itens financiáveis 

 



Compra de serviço tecnológico no Cartão BNDES nos últimos 5 anos: 

•Serviços de avaliação de software 

•Inovação e extensão tecnológica 

•Depósitos de propriedade intelectual junto ao INPI 

 
 Participação nos seguintes programas de apoio à inovação: 

•Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC) 
•Programa SEBRAETEC 

•Edital SENAI SESI de Inovação, etc. 

Patente no INPI nos últimos 5 anos da operação com o BNDES 

 

Residentes ou aprovadas em processo de seleção de parques tecnológicos estruturados 

 

Participação societária de fundos que apoiam empresas de caráter inovador. 

BNDES MPME Inovadora 

Alguns itens de enquadramento 



 

PARA EQUIPAR  

SUA EMPRESA 



Máquinas - BNDES FINAME  

 

Linha de repasse do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES  voltada para o financiamento de MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS Nacionais com código Finame. 

 

•Taxa de juros: 

• A partir de 0,99% a.m.  ( 12,60% a.a. ) 

• Prazo: até 60 meses  - Obs: Industria de Transformação pode chegar à 120 meses. 

• Carência: até 24 meses 

• Participação: até 80% do valor dos itens financiáveis 

•IOF: isento 

 

RODAPÉ 17 



 

PARA O DIA A DIA  

DA SUA EMPRESA 
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BNDES PROGEREN (MPME) 

Aumentar a produção, o emprego e a massa salarial, por meio do apoio 

financeiro para capital de giro: 

 

Condições: 

•Taxa de juros: 

• A partir de 1,13% a.m.   

 

•Prazo: até 36 meses, com carência de 3 mês 

 

 



 

PARA SUA  

EMPRESA CRESCER 



BNDES  AUTOMÁTICO 

 

Financiamento de projetos de modernização, aumento da capacidade 
produtiva, ampliação e expansão dos negócios, com valores até R$ 20 
milhões de reais. 

 

• Taxa de juros: 

• A partir de 12,60% a.a.  

• Prazo: até 120 meses 

• Carência: até 24 meses 

• Participação: até 80% do valor dos itens financiáveis 

 

 

 



BNDES  FINEM  

Produção de Fármacos e Medicamentos 

 
Financiamento de projetos de modernização, aumento da capacidade 
produtiva, ampliação e expansão dos negócios. 

Modalidade indireta 

 

• Taxa de juros: 

• A partir de 12,43% a.a.  

• Prazo: até 120 meses 

• Carência: até 24 meses 

• Participação: até 80% do valor dos itens financiáveis 

 

 

 



SIMULADOR 



Acesse www.desenvolvesp.com.br 
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www.desenvolvesp.com.br  

E-mail: mauro.miranda@desenvolvesp.com.br 

(11) 3123-0461 

OBRIGADO! 

http://www.desenvolvesp.com.br/
mailto:mauro.miranda@desenvolvesp.com.br

