
A Companhia:

A Agência de Fomento Paulista – Nossa Caixa Desenvolvimento tem como prioridade o apoio 
financeiro às iniciativas que estimulam o desenvolvimento dos setores produtivos da economia 
paulista e a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo com a geração de 
emprego e renda e suas implicações sobre o desenvolvimento social.

Instituída pela Lei Estadual 10.853/01 e regulamentada pelo Decreto 52.142/07, a Agência de 
Fomento Paulista foi concebida como instrumento institucional de apoio às políticas ativas de 
desenvolvimento econômico para o Estado de São Paulo.

Iniciou suas atividades em 11 de março de 2009, com capital autorizado pelo Governo do 
Estado no valor de R$ 1 bilhão, dos quais R$ 600 milhões já estão à disposição das pequenas 
e médias empresas de São Paulo.

A Agência é vinculada à Secretaria da Fazenda e atua de forma integrada com as entidades do 
governo estadual, de forma ágil, transparente e eficaz para definição de prioridades e 
instrumentos de atuação.

Promover o desenvolvimento sustentável com políticas de fomento que atendam as  
necessidades das pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo é o objetivo da 
instituição. 
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Estratégia:

Missão
Promover o desenvolvimento sustentável do Estado, mediante o financiamento de 
projetos produtivos, buscando a ampliação e racionalização das políticas financeiras e 
de fomento.

Objetivos institucionais
Estimular o desenvolvimento econômico e tecnológico, aumentando a competitividade 
da economia do estado de São Paulo. 
A Agência de Fomento Paulista atua na promoção da cidadania e do desenvolvimento 
sustentável, como instituição financeira, agente de políticas públicas e de parcerias 
estratégicas. 
Ser uma instituição auto-sustentável, eficaz, ágil e inovadora. 

Visão
Ser uma referência, em âmbito estadual, como instituição de apoio às políticas ativas 
de desenvolvimento econômico para o estado de São Paulo.

Atuação
Com o objetivo de apoiar o aumento da competitividade das empresas paulistas, de 
forma a expandir a geração dos empregos e da renda, a Nossa Caixa  
Desenvolvimento atua mediante acordos operacionais com órgãos de classe e  
entidades representativas, que recebem todas as orientações necessárias para 
disponibilizar as linhas de crédito junto aos seus associados, notadamente as  
pequenas e médias empresas. O modelo de gestão dos negócios via parcerias 
possibilita a agência atingir todo o território paulista e agiliza o processo de  
concessões de crédito. 

Valores
O desenvolvimento sustentável é uma das principais bandeiras da instituição. Nossos 
valores estão associados à questão da governança moderna, em que a transparência 
é fundamental, a eficiência e a ética indispensáveis permeando todas as ações de 
forma a contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado.

Atua nas seguintes frentes principais com o objetivo de fomentar o desenvolvimento:
•Linhas de Financiamento para Investimentos, Capital de Giro e Máquinas e  
Equipamentos, Linhas de Crédito para o Setor Público visando o desenvolvimento 
das cidades paulistas, Fundos de Desenvolvimento, Parcerias com Entidades 
Empresariais como SEBRAE, FIESP, ABIMAQ entre outras.
•Em 2010, três novas linhas de financiamento: Linha Emergencial para Recuperação 
Econômica de Municípios Paulistas; Linha Economia Verde; e Linha Petróleo e Gás 
Natural, aumentando seu portfólio e propiciando condições competitivas em relação 
ao mercado. Além das linhas com recursos próprios, a Nossa Caixa Desenvolvimento 
também é agente financeiro do BNDES.

Dados Operacionais:

www.nossacaixadesenvolvimento.com.br
CNPJ 10.663.610/0001-29 

 1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL  R$ mil % R$ mil % R$ mil %
Ativo Circulante 0,0% 32.409         7,8% 476.812       42,8% 1371,2%
Ativo não Circulante: ‐                  0,0% 381.261       92,2% 636.863       57,2% 67,0%
 Realizável L. Prazo 0,0% 381.080            92,1% 636.256            57,1% 67,0%
 Investimentos 0,0% ‐                     0,0% 200                    0,0% 100,0%
 Imobilizado 0,0% 98                      0,0% 286                    0,0% 191,8%
Intangível 0,0% 83                      0,0% 121                    0,0% 45,8%
TOTAL DO ATIVO ‐                  0,0% 413.670       100,0% 1.113.675   100,0% 169,2%

Passivo Circulante 0,0% 8.180           2,0% 46.453         4,2% 467,9%
Passivo não Circulante 0,0% ‐                0,0% 47.282         4,2% 100,0%
Patrimônio Líquido 0,0% 405.490       98,0% 1.019.940   91,6% 151,5%
TOTAL DO PASSIVO ‐                  0,0% 413.670       100,0% 1.113.675   100,0% 169,2%

 2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente ‐                  3,96              10,26          
Liquidez geral ‐                  50,55           11,87          

 3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
      Receita Líquida 0,0% 25.410         100,0% 57.085         100,0% 124,7%
      Custos Operacionais 0,0% ‐                0,0% ‐                0,0% 0,0%
      Lucro Bruto ‐                  0,0% 25.410         100,0% 57.085         100,0% 124,7%
      Despesas Operacionais  0,0% (14.069)        ‐55,4% (29.692)        ‐52,0% 111,0%
      Lucro Antes do IR e CS ‐                  0,0% 11.341         44,6% 27.393         48,0% 141,5%
      IR e CS s/ o Lucro 0,0% (4.141)          ‐16,3% (8.437)          ‐14,8% 103,7%
      Lucro Líquido ‐                  0,0% 7.200           28,3% 18.956         33,2% 163,3%

2008 2009 2010 Evolução 
2010/2009


	Slide Number 1

