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Estratégias de atuação:

Instituída pela Lei Estadual nº 10.853, de 16 de julho de 2001, e regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 52.142, de 06 de setembro de 2007, a Desenvolve SP é uma instituição financeira
de desenvolvimento, que atua em todo o Estado de São Paulo, e oferece seus produtos e
serviços destinados a atender prioritariamente as empresas de pequeno e médio porte.

Princípios

Com sede no município de São Paulo, a Agência de Fomento do Estado de São Paulo iniciou
suas atividades em março de 2009 e faz parte da administração indireta do Estado de São
Paulo.
Vinculada à Secretaria da Fazenda e com capital integralizado de R$ 1 bilhão, a Desenvolve SP
atua de forma integrada com as entidades do Governo Estadual, constituindo-se em um
mecanismo ágil para definição de prioridades e instrumentos de atuação associados ao
desenvolvimento econômico e social do Estado.

O desenvolvimento sustentável é uma das principais bandeiras da instituição. Nossos
princípios estão associados à questão da governança moderna, em que a
transparência é fundamental, a eficiência e a ética permeando todas as ações de
forma a contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado.
A Desenvolve SP está pautada em atender as necessidades das pequenas e médias
empresas, financiando projetos produtivos que levam à geração de emprego e renda.
A expressão "desenvolvimento econômico e responsabilidade socioambiental" é a
nossa principal premissa.
Missão

Ciente de seu papel e alinhada às políticas públicas, a Desenvolve SP busca promover, cada
vez mais, o desenvolvimento sustentável de longo prazo por meio de seus produtos e serviços,
primando pela boa gestão, pelo crédito responsável e pela qualidade de sua carteira de clientes.
Além disso, a instituição trabalha para desenvolver novos negócios que atendam às
necessidades de seus clientes e que agreguem valor à empresa.
Para isso, a instituição atua por meio de Programas de Governo, Linhas de Financiamento,
Fundos de Desenvolvimento, Fundos de Investimento e Parcerias.
A Desenvolve SP acredita que o crédito consciente pode transformar de forma positiva a
economia paulista, gerando mais emprego e renda, e que com o financiamento de longo prazo
é possível investir em tecnologia, inovação e aumentar a eficiência e a sustentabilidade nos
negócios, com respeito ao meio ambiente e preservando os recursos naturais.

Promover o desenvolvimento sustentável da economia paulista por meio de soluções
financeiras.
Visão
Ser reconhecida como instituição financeira de referência no desenvolvimento
sustentável da economia paulista.
Valores
Ética, transparência, excelência operacional, comprometimento com a sociedade.
Objetivos Institucionais

Público Alvo:
A Desenvolve SP atende as empresas instaladas e com sede no Estado de São Paulo, com
faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 300 milhões, dos setores produtivos: indústria, comércio,
agronegócio e serviços.
Para empresas com faturamento superior a R$ 300 milhões, a Desenvolve SP atua apenas
como agente repassador das linhas de financiamento com recursos de terceiros.
As prefeituras e os órgãos da administração direta e indireta dos municípios também fazem
parte do público atendido pela instituição, por meio de linhas de financiamento específicas para
o setor público.

Os objetivos institucionais norteiam a atuação da agência, a fim que esta cumpra com
sua missão. Os objetivos institucionais da Desenvolve SP são:
• Ser parceiro estratégico do Governo estadual em seus planos de desenvolvimento.
• Fomentar a aplicação da inovação na econômica paulista com vistas ao aumento da
produtividade e competitividade, de forma sustentável.
• Contribuir para a geração de emprego e renda no Estado de São Paulo.
• Contribuir para a redução das diferenças regionais no Estado de São Paulo.

