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Presidência

Instituição Financeira do Governo do Estado de São Paulo, regulada 
pelo Banco Central, com inicio de atividades em Março/2009.

Instrumento institucional de apoio à execução de políticas de 
desenvolvimento econômico para o Estado de São Paulo. 

Opera com recursos próprios (capital de R$ 1 bilhão) e repasses de 
outras entidades, principalmente recursos do BNDES, para 
investimentos fixos, projetos de expansão e capital de giro.

Não possui agências bancárias e opera somente com Pessoas 
Jurídicas.
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MISSÃO
• Promover o desenvolvimento econômico e social do Estado, 

financiando projetos produtivos, buscando a ampliação e 
racionalização das políticas financeiras e de fomento.

BENEFICIÁRIAS
• Empresas paulistas, de direito privado com sede ou filial e 

administração no Estado de São Paulo, com faturamento anual 
entre R$ 240 mil e R$ 100 milhões, ou acima quando recursos 
do BNDES.

• Administração direta e indiretas dos Municípios paulistas, suas 
autarquias e fundações.

MISSÃO e BENEFICIÁRIAS
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Com um modelo inovador no mercado financeiro, a Nossa Caixa 
Desenvolvimento está criando uma rede de distribuição, através 
de entidades de classes representativas das empresas, por meio 
de Acordos de Cooperação pelos quais se tornam parceiros, na 
prospecção de clientes e encaminhamento para avaliação e 
aprovação do proponente.

MODELO DE ATUAÇÃO
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CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
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CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Para incrementar a concessão de financiamentos junto aos 
empresários filiados as entidades PARCEIRAS, estamos 
celebrando Acordo Operacional com EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS em prospecção de empresas, bem como 
preparação de documentos necessários para cadastramento e 
formalização das operações.
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FLUXO PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO

Formulários no nosso site:

Para Capital de Giro  SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE PRÉVIA (SAP)
Para Investimento     CONSULTA PRÉVIA

Avaliação prévia da empresa e atribuição de um rating.

A NCD contata a empresa, informa o rating, as linhas de crédito e as 
garantias que podem ser oferecidas.

A empresa encaminha documentação de cadastro para a NCD, por 
intermédio da entidade PARCEIRA, para aprovação do financiamento.
Formalização do contrato, liberação do crédito via TED no banco 
escolhido pela empresa ou, no caso de financiamento de máquinas e 
equipamentos, diretamente ao fabricante.
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No caso de projetos de investimento, há também avaliação do 
Comitê de Enquadramento da NCD, com análise de viabilidade 
econômica financeira realizado por consultoria credenciada.

Sendo projeto na linha ECONOMIA VERDE, haverá também análise 
da CETESB.

FLUXO PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO
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Indústria
Agronegócios

Serviços

Comércio

PIB POR SETOR

189 mil Empresas

R$194 bi

Total de Empresas: 1,8 milhões no Estado de São Paulo;

Cerca de 1,75 milhões de empresas tem faturamento inferior a R$ 240mil; e 

1,5milhões possuem até 4 funcionários.

12 mil Empresas

R$11 bi

727 mil Empresas

R$407 bi

813 mil Empresas
R$115 bi

- Qtd de Empresas

- PIB do Estado
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MERCADO ALVOMERCADO ALVO

R$240mil a R$4milhões
R$4milhões a R$50mi
R$50mi a R$100mi

18,5 mil14,2 mil

3,5 mil

Qtde por Setor Qtde por Faixa de Faturamento

36,2 mil Empresas
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FIP – FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO PAULISTA

Financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos novos, 
fabricados em São Paulo, projetos, obras civis, instalações e capital de giro 
associado ao investimento, com ênfase para projetos de inovação 
tecnológica, benefícios ao meio ambiente e energia alternativas.

• Características:
– Prazo até 60 meses, com até 12 meses de carência, conforme modalidade
– Participação até 100% dos valores dos itens financiáveis
– Taxa de Juros: 0,65% ao mês, acrescido da variação do IPC-FIPE

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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ECONOMIA VERDE

Financiamento de projetos enquadrados na PEMC – Política Estadual de 
Mudanças Climáticas, Lei Estadual nº 13.798, para adequação às metas 
de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa.

• Características:
– Prazos: até 60 meses, incluindo a carência de até 12 meses
– Participação até 100% do projeto
– Taxa de Juros: 0,49% ao mês, acrescido da variação do IPC-FIPE

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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BNDES AUTOMÁTICO

Financiamento de projetos de ampliação, recuperação e modernização, 
inclusive investimentos em meio ambiente.

• Características do Financiamento:
– Prazo: até 72 meses, incluindo a carência até 12 meses
– Participação de até 100% do projeto
– Taxa de juros: entre 4,5% e 6,5 % a.a. mais TJLP;

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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BNDES FINAME COMPRADOR

Financiamento de máquinas e equipamentos novos, cadastrados no 
BNDES

• Características do Financiamento:
– Prazo até 60 meses, incluindo a carência até 12 meses
– Crédito direto ao fabricante;
– Taxa de juros: até 4,9% a.a. mais TJLP;

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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BNDES FINAME PSI

Financiamento de máquinas e equipamentos novos, cadastrados no 
BNDES

•Características:
– Vigência até 31.12.2010, com protocolo no BNDES até 30.11.2010;
– Prazo de até 72 meses, incluindo a carência de até 12 meses
– Participação de 100% para MPME e 80% para Grande Empresa
– Taxa de juros fixa: 8,0% a.a. para ônibus, caminhões, chassis, carretas, 

caminhões-tratores, cavalos mecânicos, reboques, semi-reboques, 
tanques;

– Taxa de juros fixa: 5,5% a.a. para demais bens;

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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LEP – LINHA ESPECIAL PARCELADA

Financiamento para Capital de Giro para antecipar os recursos financeiros
dos contratos de prestação de serviços, fornecimentos e fabricação de 
bens de capital sob encomenda

•Características:
– Prazo: até 24 meses (depende do rating do tomador e das garantias);
– Carência: até 12 meses;
– Garantias: contratos performados e/ou a performar, e/ou caução de 

duplicatas;
– Taxa de juros: 0,96% a.m.

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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LEG – LINHA ESPECIAL DE GIRO COM RECEBÍVEIS

Financiamento de capital de giro com desconto de títulos

• Características:
– Prazo do limite do crédito: 180 dias;
– Liberação por borderô;
– Crédito por TED no banco do cliente;
– Garantias: aval dos sócios.
– Taxa de juros: 0,96% a.m.;

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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BNDES – PSI – EXIM PRÉ-EMBARQUE
SUSPENSO

Financiamento para produção de bens de capital e bens de consumo 
destinados a exportação.

• Características:
– Prazo: até 36 meses, incluída carência;
– Garantias: aval e outras a critério da NCD;
– Período de vigência: até 31.12.2010.
– Taxa de juros: de 5,5% a.a. para bens de capital e de 8% a.a. para bens 

de consumo.

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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PROGRAMA VIA SP

Financiamento para obras de infra-estrutura viária (asfaltamento e 
recapeamento) nos municípios e aquisição de máquinas e 
equipamentos

• Características:
– Prazo: até 60 meses com carência de até 6 meses;
– Taxa de juros: 8% a.a.;
– Atualização Monetária: IPC-FIPE;
– Garantias: Cotas do ICMS e/ou do FPM;
– Pedidos da 1ª Fase: até 30.12.2009.

LINHAS DE CRÉDITO - MUNICÍPIOS
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PROVIAS – BNDES

Financiamento para máquinas e equipamentos para infra-estrutura viária

• Características:
– Prazo: até 54 meses com até 6 meses de carência;
– Taxa de juros: 4% a.a.;
– Atualização Monetária: TJLP;
– Garantias: Cotas do ICMS e/ou do FPM.

LINHAS DE CRÉDITO - MUNICÍPIOS
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Fonte: Sistema Softpar – Relatório Posição de Contratos 
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIBERADAS
RECURSOS BNDES em R$ Milhões
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO LIBERADAS
RECURSOS PRÓPRIOS em R$ Milhões
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RECURSOS 
PRÓPRIOS

RECURSOS 
BNDES

SALDO EM CARTEIRA
R$ Milhões
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ECONOMIA VERDE

Projetos para redução da emissão de gases de efeito estufa:
Agroindústria
Saneamento
Energias Renováveis
Combustíveis
Eficiência Energética
Manejo de Resíduos
Transporte
Construção Civil
Processos Industriais
Elaboração de Inventários de Emissões
Recuperação Florestal
Elaboração de Projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

LINHAS DE CRÉDITO - EMPRESAS
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Juros de 0,49% am + IPC-FIPE
Prazo de 60 meses com 12 meses de carência
Até 100% financiado
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www.nossacaixadesenvolvimento.com.br

negócios@nossacaixadesenvolvimento.com.br
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GRATO PELA ATENÇÃO.

JULIO THEMES NETO
Superintendente de Gestão de Fomento Público e Privado

jnthemes@nossacaixadesenvolvimento.com.br


