
INOVAR PARA CRESCER 



Mais do que financiar empresas ajudamos a transformar grandes ideias 

em negócios ainda mais rentáveis, oferecendo crédito sustentável. 

 

  

 

 

 

 

O QUE FAZEMOS? 

Além disso, damos todo suporte para que o empresário possa crescer de 
forma planejada e com visão de longo prazo. 



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. 



SÃO PAULO INOVA 

O Programa São Paulo Inova é uma iniciativa do Estado de São Paulo 
para apoiar empresas paulistas de base tecnológica e de perfil inovador 
em estágio inicial ou em processo.  

 

O programa conta com duas linhas de financiamento operadas pela 
Desenvolve SP, uma delas com juros subsidiados pelo Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcet).  

 

Além das linhas de crédito o programa conta um Fundo de Investimento 
voltado para startups e empresas inovadoras com faturamento entre R$ 
3,6 milhões e R$ 18 milhões. 
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Empresas apoiáveis: 
 

•baseadas no Estado de São Paulo  
•com perfil inovador  
•instaladas em incubadoras e nos parques tecnológicos.  

 
 
Enquadramento: 
 

•Com base no potencial de inovação do projeto  
•Valor a ser financiado  
•Na faixa de faturamento da  empresa. 

 

São Paulo Inova 



 
 
Linha Incentivo à Tecnologia 
 
Destinada a empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões com 
projetos que incorporem ganhos tecnológicos à empresa. 
 
 
Linha Incentivo à Inovação 
 
Financia projetos para a melhoria de produtos e a inovação de processos. O 
empresário contará com recursos do Funcet, que será o responsável por 
subsidiar os juros, o empresário pagará apenas a atualização do IPCA/IBGE, 
desde que esteja adimplente. 
 

      
 
 

  

São Paulo Inova 



COMPARATIVO ENTRE AS LINHAS DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA SÃO PAULO INOVA 

ITENS Linha Incentivo à Tecnologia Linha Incentivo à Inovação 

Tipo de Projeto 
Projetos e investimento que incorporem ganhos 

tecnológicos e/ou processos inovadores á empresa 

Inovação tecnológica nas áreas de 

desenvolvimento de produtos e/ou processo 

Perfil da Empresa Faturamento de R$ 360 mil a R$ 300 Milhões Faturamento de até R$ 90 milhões 

Limite da Operação 
Até R$ 30 milhões, com até 30% de Capital de Giro 

associado 

Até R$ 10 milhões, com 30% de Capital de Giro 

associado 

Juros A partir de 8,5%  a.a. + IPCA – IBGE 
Zero + IPCA – IBGE  

quando pago até o vencimento * 

Prazo e Carência Até 120 meses com 24 meses de carência Até 60 meses com 12 meses de carência 

* Em caso de inadimplência a taxa de juros será de a partir de 8,5% a.a. + IPCA-IBGE 



Fundo Inovação Paulista 

 

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

investimento em empresas e startups de base tecnológicas. 

 

• Parceiros: 

• A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista,  

• Finep 

• Fapesp,   

• Sebrae-SP  

• Corporación Andina de Fomento (CAF),  

 

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

 



 

 

 

 

Programa FINEP 

INOVACRED  

INOVACRED Expresso 
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INOVACRED 

É um programa da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, órgão do 

Governo Federal, operado em São Paulo pela Desenvolve SP, que financia  

o investimento de empresas na introdução de novos produtos para a 

introdução de novos produtos, processos, serviços, marketing ou inovação 

organizacional, bem como o aperfeiçoamento dos já existentes. 

 



 
CONDIÇÕES  DE FINANCIAMENTO 
 
Prazo: Até 96 meses  
Carência: Até 24 meses 

INOVACRED 

Porte 
Faixa de 

Faturamento 
Limite máximo de 

Financiamento 
Participação 

Máxima 
Custo Financeiro 

Porte I 
até R$ 3,6 milhões até R$ 3 milhões até 90 % TJLP (7,5%) 

Porte II 
até R$ 16 milhões até R$ 3 milhões até 80 % TJLP (7,5%) 

Porte III 
até R$ 90 milhões até R$ 10 milhões até 80 % TJLP + 1% (8,5%) 



ITENS FINANCIÁVEIS 
• Equipes participantes do projeto; 
• Equipamentos e instrumentos (nacionais e importados); 
• Material permanente; 
• Matérias-primas e material de consumo; 
• Compra de tecnologia; 
• Assistência técnica e serviços de consultoria; 
• Obras civis diretamente associadas ao projeto; 
• Patenteamento e licenciamento; 
• Compra de participação no capital de empresas inovadoras; 
• Aluguel de material promocional pertinente à difusão da inovação; 
• Diárias e passagens no País e no exterior; 
• Serviços de engenharia consultiva; 
• Serviços de terceiros de pessoa física no exterior 
• Acesso à banco de dados; 
• Treinamento no país e no exterior, através de cursos e estágios ligados ao projeto de inovação 
• Softwares customizados; 
• Concepção e desenvolvimento de software; 
• Produção, instalações fabris e comercialização quando associadas a inovações; 
• Ferramental associado a desenvolvimento tecnológico. 
 



INOVACRED EXPRESSO 

É uma linha de crédito complementar ao Inovacred, que financia 

projetos de inovação, em operações de até R$ 150 mil e com fluxo 

operacional simplificado para empresas com receita bruta anual 

de até R$ 16 milhões. 

      

Público alvo 

Empresa ou instituição que desenvolva atividades inovadoras para 

as etapas científicas, tecnológicas, organizacionais e comerciais, 

incluindo investimento em novas formas de conhecimento, que 

visam à inovação de produtos e/ou processos. 

 



 

 

CONDIÇÕES  DE FINANCIAMENTO 

Taxa: TJLP + 3% (10,5% a.a.) 

Prazo: até 48 meses 

Carência: até 12 meses. 

Participação: até 100% dos itens financiáveis. 

 

 
 
  

INOVACRED EXPRESSO 



 a) Equipamentos Nacionais; 

 b) Equipamentos Importados; 

 c)Aquisição de Softwares vinculados ao Desenvolvimento de 

 Produto/Processo/Serviço Inovador; 

 d) Matérias Primas e Materiais de Consumo ligados à prototipagem ou Lotes Pioneiros; 

 e) Serviços de Consultoria Tecnológica; 

 f) Marketing e Comercialização do Produto/Processo/Serviço Inovador; 

 g) Patenteamento e Certificação. 

ITENS FINANCIÁVEIS 
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LINHAS COM RECURSOS DO BNDES 



BNDES MPME INOVADORA 
Linha de financiamento para micro,pequenas e médias empresas com o foco na introdução de 
inovações no mercado para aumentar a competitividade. 
 
Ações Enquadráveis 
 

• Apoiar os investimentos complementares ao processo inovador das MPMEs visando à 
introdução das inovações no mercado 
 

• Apoiar investimentos no desenvolvimento de novos produtos / processos e sua introdução no 
mercado e relativos à implantação / modernização das instalações das MPMEs de base tecnológica 
que buscam aproveitar as capacidades técnicas e científicas disponíveis em parques tecnológicos 
para intensificar o seu processo de inovação ou que estejam ou tenham sido incubadas. 
 

• Apoiar os investimentos previstos no plano de negócios das MPMEs com perfil inovador de 
diferentes setores e que tenham, em sua composição societária, Fundos de Investimento em 
Participações e/ou Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes regulados pela CVM. 
 

• Fortalecer a capacidade financeira das MPMEs que estejam realizando esforços para inovar, 
disponibilizando recursos na forma de capital de giro. 
 
 
 
  

      
 
 

  



CONDIÇÕES  DE FINANCIAMENTO 

          Projetos de Investimento 
 

• Encargos: 0,96% ao mês 
• Prazo: Até 120 meses 
• Carência: Até 24 meses 
• Participação:  até 90% do valor dos itens financiáveis 
 

 
Capital de Giro Isolado 
 
• Encargos:  Taxa Média SELIC (Custo Financeiro) + Remuneração do  BNDES + Intermediação 
Financeira + Remuneração do Agente Financeiro. 
• Prazo: até 36 meses 
• Carência: 3 meses 



• Todos os itens necessários á implementação do plano de negócios das 

MPMEs com perfil inovador que tenham relação com as ações 

previstas nos critérios de enquadramento na Linha. 
 
 
• Somente serão financiados itens cujo apoio não se encontre vedado 
pelas normas do Produto BNDES Automático. 
 

 
• Capital de Giro isolado 

ITENS FINANCIÁVEIS 
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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 



Vídeo com os conceitos:  

•Projeto de Inovação  

•Empresa Inovadora 







OBRIGADO! 
 
 

www.desenvolvesp.com.br  
 

atendimento@desenvolvesp.com.br 
 

negocios2@desenvolvesp.com.br 
 
 

Atendimento: (11) 3123-0464 
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