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OFÍCIO GAPRE N° 197/2021

São Paulo, 20 de outubro de 2021.

Senhor Secretário Executivo,

Assunto: Minuta de Lei Ordinária Autorizativa.

Vimos por meio deste informar que a Desenvolve SP Agência de 

Fomento do Estado de São Paulo S.A., está negociando com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento BID a captação de US$ 195.000.000,00 

(cento e noventa e cinco milhões de dólares) através de linha de financiamento 

com garantia soberana da União.

O valor captado será destinado à realização de operações no âmbito do 

Programa Desenvolve SP Novos instrumentos financeiros para inovação para 

empresas no Estado de São Paulo.

Para a concretização da captação supracitada, faz-se necessário que o 

Estado de São Paulo esteja autorizado a vincular, como contragarantia à garantia 

da União, à operação de crédito de que trata esta ofício, em caráter irrevogável e 

irretratável, por todo o tempo de vigência do contrato de financiamento e até a 

liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, das 

cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, inciso I, alínea 

da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras 

garantias admitidas em direito.
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Desta forma, segue para deliberação a minuta de Lei Ordinária anexa que 

autoriza a vinculação da contragarantia supracitada.

Nada mais havendo a tratar, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração.

Respeitosamente,

CRISTIANO BONFIM DA CRUZ MARCOS F. F. DOS SANTOS JACINTO
Superintendente Jurídico Diretor Financeiro e de Crédito e Diretor 

Presidente em exercício

                               
Ao Excelentíssimo Senhor 

TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA
Secretário Executivo da Secretaria da Fazenda e Planejamento (SEFAZ)

Avenida Rangel Pestana, nº 300 5º andar - Sé - CEP: 01017-911 São Paulo SP 



Exposição de Motivos Desenvolve SP

Relatório em Atendimento à Lei n° 9.790/97

Programa Novos Instrumentos Financeiros para Inovação no estado 
de São Paulo

O presente Projeto de Lei visa solicitar a autorização do Poder Legislativo para a 

prestação de contragarantia ao Tesouro Nacional, por parte do Governo do Estado de São 

Paulo, referente à operação de crédito a ser celebrada entre a Desenvolve SP Agência de 
Fomento do Estado de São Paulo S.A. e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

até o valor de US$ 195,000,000.00 (cento e noventa e cinco milhões de dólares norte-
americanos), para o financiamento das atividades a serem desenvolvidas no âmbito do
Programa novos instrumentos financeiros para inovação no estado de São Paulo.

O estado de São Paulo ocupa uma posição de elevada importância frente à economia 
brasileira. De acordo com dados referentes a 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), São Paulo representa 32% do PIB do Brasil, 22% da população nacional 

e apresenta um PIB per capita 50% maior que a média nacional, sendo o maior mercado de 
consumo brasileiro e o 4º maior na América Latina. Em termos de geração de empregos, São 

Paulo é o estado que mais criou empregos em 2019, contabilizando mais de 290.000 
empregos formais. No mesmo ano, 222.000 novos negócios foram abertos.

Considerado o centro financeiro do país, São Paulo também é um grande hub

econômico regional, sendo a sede latino-americana de 65% das empresas Fortune 500. Com 
uma extensa e articulada rede de negócios, é onde se localiza o parque industrial mais 
desenvolvido do país.

Entre 2014 e 2016, o Brasil, como um todo, viveu uma recessão grave, com taxas reais 

negativas de crescimento do PIB em 2015 (-3,8%) e 2016 (-3,6%), que resultaram em uma 
retração do PIB per capita da ordem de 10% e uma taxa de desemprego de 13,7%, 
correspondendo a 14,2 milhões de trabalhadores desempregados. Esse período de retração 

econômica ainda não foi completamente superado, haja vista as taxas tímidas de crescimento 
real do PIB em 2017 (1,0%), 2018 (1,1%) e 2019 (1,1%). 

Em 2020, devido aos impactos da pandemia de coronavírus sobre a atividade 

econômica, a queda no PIB nacional ficou em -4,1%, evidenciado em queda de renda, 
aumento no número de trabalhadores desempregados e fechamento de empresas dos mais 



diversos setores da economia. No mesmo período, o estado de São Paulo apesentou taxa 
positiva para o crescimento do PIB, ficando em 0,4%.

São Paulo possui o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) mais robusto 
dentre os estados brasileiros, com uma estrutura sólida para atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D). De acordo com dados da Fundação de Amparo à Pesquisa de São 

Paulo - FAPESP, existem cerca de 169 instituições principais que atuam em CT&I: 33 

Instituições de Ensino Superior (sendo 4 federais, 5 estaduais e 24 privadas); 73 faculdades 
de tecnologia (1 federal e 72 FATECs); 43 Institutos de Pesquisa (13 federais, 14 privados e 
16 estaduais); e 20 hospitais que desenvolvem atividades de P&D (1 federal, 9 privados e 10 

estaduais).
No setor privado, segundo dados da FAPESP referentes a 2018, há mais de 17 mil 

empresas, de diversos portes, desenvolvendo atividades inovadoras no estado. De acordo 
com levantamento da Pesquisa de Inovação PINTEC, realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, somente no setor de indústria extrativa e de transformação foram mais 

de 10.398 empresas que afirmaram ter realizado inovação de produto e/ou processo.

Ao compararmos o investimento total em P&D (público e privado), o Brasil, como um 
todo, investiu cerca de R$ 80 bilhões em 2017, enquanto São Paulo investiu R$ 25,8 bilhões, 
algo como 32% do total. Em termos de investimento público, o Brasil (Estados mais União) 

investiu cerca de R$ 41 bilhões (R$ 41.168.100.000,00) e São Paulo R$ 6,9 bilhões (R$ 
6.895.200.000,00); cerca de 16,82% do investimento público em P&D do Brasil.

São Paulo apresenta um vívido ecossistema de startups; tanto pela diversidade quanto 

densidade de atores. Em pleno desenvolvimento, o ambiente de negócios tecnológicos 
inovadores do Estado apresenta sinais de protagonismo e amadurecimento. De acordo com 
um levantamento da ABStartups - Associação Brasileira de Startups, São Paulo é o estado 

que mais concentra startups em todo o país, com aproximadamente 28% dos 
empreendimentos inovadores presentes no Brasil.

Complementarmente, ao analisar-se o São Paulo Tech Report, mapeamento do 

ecossistema de startups de São Paulo produzido pela empresa de inovação aberta Distrito 
em parceria com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e a KPMG e publicado em 
abril de 2020, o estado de São Paulo conta com 2.677 startups. Isso equivale a 5,8 startups

por 100 mil habitantes. Ainda segundo o mapeamento, as startups dos estados do Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, somadas, correspondem juntas ao 
equivalente a 70% do número de startups de São Paulo. Em relação ao impacto na geração 

de empregos, o estudo estima que 13,9% dos negócios empregam mais de 200 pessoas. 

Como paralelo, no Rio de Janeiro, esse número chega a 3,5% e, em Santa Catarina, a 6%.
Em 2019, o Brasil foi o terceiro país a mais produzir unicórnios (startups de tecnologia 

de capital fechado com valor de mercado superior a US$ 1 bilhão), sendo 5 no total e 4 delas 



originárias de São Paulo. Das 9 empresas atualmente consideradas unicórnios brasileiros, 8 
delas são sediadas em São Paulo. Não por acaso, a USP é considerada um celeiro de 

fundadores de unicórnios, sendo a instituição que mais graduou fundadores de unicórnios 
brasileiros (13 empreendedores entre o corpo de alumni), segundo relatório de 2020 do 
Distrito sobre unicórnios brasileiros.

Há evidências robustas acerca da importância da ação estatal no desenvolvimento de 

empresas inovadoras, sistematizadas e debatidas por diferentes correntes da literatura 
voltada à economia da inovação. A constatação principal é de que, embora caiba ao setor 
privado o papel de conceber, comercializar e disseminar inovações, ao Estado cabe o papel 

de absorvedor ou minimizador do risco e da incerteza em atividades de desenvolvimento, 
produção e comercialização, no desenvolvimento de mercado de capitais e, de modo 

particular, no apoio à geração de conhecimento tecnológico de fronteira.
A Desenvolve SP é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, criada 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. Constituída como pessoa jurídica de direito privado, de capital 

fechado, é considerada empresa pública não dependente, com autorização do Banco Central 
do Brasil (Bacen) para seu funcionamento. 

Com sede no município de São Paulo e capital integralizado de R$ 1,042 bilhão, a 

instituição iniciou suas atividades em 11 de março de 2009. Faz parte da administração 
indireta do Estado de São Paulo e, a partir de 1º de janeiro de 2019, a Desenvolve SP passou 
a ser vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz). 

Constitui o objeto social da Desenvolve SP a promoção do desenvolvimento 
econômico do estado de São Paulo, podendo, para tanto, conceber e implantar ações de 
fomento sob as diferentes modalidades a que alude a Resolução nº 2.828, de 30 de março de 

2001, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que dispõe sobre a constituição e o 
funcionamento de agências de fomento. 

A Desenvolve SP foi concebida como um instrumento institucional de apoio à 

execução de políticas ativas de desenvolvimento econômico para o estado de São Paulo. O 
seu papel é coordenar e implantar políticas financeiras de fomento. 

Portanto, cabe à Desenvolve SP fomentar projetos de ampliação da competitividade 

dos agentes econômicos do estado, com atenção às iniciativas de inovação e 
desenvolvimento tecnológico, de acordo com as definições de seu projeto estratégico e em 
sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo Estadual. 

Sua atividade-fim é o financiamento de projetos de investimentos de longo prazo, de 

capital fixo e de giro associados a projetos produtivos. Além das linhas de financiamento, 
também é objeto da Desenvolve SP: 



A prestação de serviços de consultoria e de agente financeiro; 

A prestação de serviços com a administração dos Fundos Especiais de 
Financiamento e Investimento do Estado de São Paulo. 

A Desenvolve SP atende às empresas instaladas e com sede no estado de São Paulo, 
com faturamento anual de R$ 81 mil até R$ 300 milhões, dos setores produtivos: agronegócio, 

comércio, indústria e serviços. 
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.

O público-alvo da instituição, atualmente, está dividido da seguinte maneira:

Microempresas ME: receita bruta anual de R$ 81 mil até R$ 360 mil; 

Pequenas: receita bruta anual de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões; 

Médias: receita bruta anual de R$ 4,8 milhões até R$ 90 milhões; 

Setor Público: Prefeituras do Estado de São Paulo. 

Os desembolsos acumulados, desde 2009, totalizaram, em 31 de dezembro de 2019, 
R$ 3.578 milhões (5.565 operações), distribuídos em 394 municípios, para 3.217 empresas e 
158 prefeituras.

No ano de 2019, os desembolsos somaram R$ 416,4 milhões, sendo 66,7% liberados 

com recursos próprios e 33,3% com recursos de terceiros, atendendo 881 empresas e 79 
prefeituras, abrangendo um total de 233 cidades, sendo voltados para projetos de 



investimento o total de 55,8% e os para financiamento de capital de giro e aquisição de 
máquinas e equipamentos de 38,7% e 5,5%, respectivamente.

Para o setor da Indústria foi desembolsado, em 2019, um total de R$ 159,1 milhões, 
que corresponde a 38,2% das liberações efetuadas no ano, seguido pelo setor público, com 
27,1%, setor de serviços, com 22,5%, setor de comércio, com 11,8%, e setor do agronegócio, 

com 0,4%.

Ainda no exercício de 2019, o saldo das operações de crédito da instituição totalizou 
R$ 1.269 milhões. 

As operações de financiamento para projetos de investimento e aquisição de máquinas 

e equipamentos são as de maior representatividade, com 77,7% da carteira, consolidando o 
papel da Desenvolve SP como importante instrumento para a promoção do desenvolvimento 

da economia do estado de São Paulo. 
Em relação ao porte, 71,1% do total da carteira refere-se às micro, pequenas e médias 

empresas. 

A representatividade do saldo de carteira do setor público alcançou 21,9%.

Com a pandemia mundial do coronavírus (COVID-19), no ano de 2020, a Desenvolve 
SP teve forte papel como braço financeiro do Estado atuando de forma anticíclica. Em um 
momento de incerteza e de dificuldade na obtenção de crédito junto aos bancos tradicionais,

a Desenvolve SP mudou as prioridades de atuação. Antes focada em projetos e investimentos 
de longo prazo, a Agência passou a direcionar recursos disponíveis e esforços tecnológicos 
e operacionais para atender a enorme demanda por capital de giro que se apresentou.

Em 2020, os desembolsos somaram R$ 1.085 milhões, sendo 44,6% liberados com 
recursos próprios e 55,4% com recursos de terceiros, atendendo 3.253 empresas e 64 
prefeituras, abrangendo um total de 285 cidades. O número de empresas atendidas no ano é 

maior que o número de empresas atendidas entre 2009 e 2019.
Operações de capital de giro representaram 63,1% do valor desembolsado em 2020. 

Outros 35,1% foram destinados a projetos de investimento e 1,8% para a aquisição de 

máquinas e equipamentos. 
Cabe destacar os pedidos de financiamento para capital de giro, na modalidade 

Crédito Digital, com operações de até R$ 1 milhão, que somou 1.763 operações, totalizou R$ 

342 milhões e um crescimento de 242,8% em relação a 2019.

A Desenvolve SP vem dedicando especial atenção ao financiamento a projetos de 

inovação. Por meio de linhas com recursos próprios e repasses de recursos de instituições 

como o BNDES e a Finep, de 2013, quando foi financiado o primeiro projeto de inovação, até 
o final de 2020, foram mais de R$ 243 milhões desembolsados em 167 operações de crédito 

que atenderam 153 empresas. 



A Desenvolve SP também idealizou o Fundo de Investimento em Participações (FIP) 
denominado Fundo Inovação Paulista, do qual, além da Desenvolve SP, Finep e entes 

privados participam como cotistas. O fundo foi encerrado em 2017, tendo investido R$ 105 
milhões em 21 empresas do estado de São Paulo.

Neste momento, apesar dos avanços consideráveis na vacinação no estado, não 

podemos dizer que a crise derivada da pandemia de coronavírus esteja superada. Para se 

enfrentar a crise e construir uma agenda de retomada do desenvolvimento, torna-se urgente 
reforçar políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação, fortalecendo o empreendedorismo 
inovador, a sofisticação da produção e do setor de serviços e impulsionar a transformação de 

modelos de negócios de forma duradoura.
Ciente de seu papel e alinhada às políticas públicas do Estado de São Paulo, a 

Desenvolve SP tem buscado promover, cada vez mais, o desenvolvimento sustentável de 
longo prazo e a inovação por meio de seus produtos e serviços, primando pela boa gestão, 
pelo crédito responsável e pela qualidade de sua carteira de clientes. O projeto apresentado

se enquadra na necessidade de se construir uma agenda sistemática de apoio à inovação 

como fator central de superação da crise.
A Desenvolve SP tem consciência de que um bom resultado financeiro e operacional 

só resultará em ganhos realmente positivos para a sociedade se estiver alinhado aos 

conceitos de sustentabilidade e inovação.
Diante do exposto, o objetivo do Programa Novos Instrumentos de Financiamento de 

inovação para o Estado de São Paulo é promover o desenvolvimento econômico por meio da 

inovação, através da oferta de novos instrumentos de financiamento que apoiem a realização 
de atividades inovativas por startups, assim como projetos e atividades de inovação de 
empresas de diversos portes e setores da economia paulista.

Podemos elencar como principais objetivos específicos do programa:

Incentivar a inovação em micro, pequenas e médias empresas, através do 
financiamento de longo prazo;

Apoiar empresas nascentes de base tecnológica, através de investimento por 

meio de fundos de participação e outros instrumentos do mercado de capitais;

Apoiar a internacionalização de empresas inovadoras sediadas em São Paulo;

Apoiar empresas que desenvolvam e vendam soluções inovadoras para 
desafios do governo;

Apoiar governos e empresas em compras públicas de inovação;

Apoiar o setor de negócios e investimentos de impacto social e ambiental em 

São Paulo;



Impulsionar o investimento em inovação nos ambientes de inovação (distritos 
de inovação, parques tecnológicos, centros de inovação, incubadoras, 

aceleradoras, etc.);

Aumentar a produtividade de micro, pequenas e médias empresas por meio da 

adoção de novas tecnologias e digitalização de suas operações;

Fortalecer a capacidade institucional da Desenvolve SP de gerir programas de 
fomento à inovação.

COMPONENTES DO PROGRAMA

Considerando, ainda, a demanda já existente das empresas inovadoras e inovativas 
do Estado de São Paulo, a escolha dos componentes que devem ser financiados por meio do 

Programa Novos Instrumentos de Financiamento de Inovação para o estado de São Paulo
constituiu-se da seguinte forma:

Componente 1: Novos Instrumentos para Inovação 
Inclui: (i) desenvolvimento e implementação de instrumentos híbridos e novos 

instrumentos para o financiamento de inovação para MPME´s, em negócios 

de impacto social e em startups de rápido crescimento, acompanhados de 
assistência técnica, mentoria e serviços de apoio para complementar estes 
instrumentos; (ii) desenvolvimento e implementação para promover projetos 

colaborativos entre as empresas e outros agentes do Sistema Estadual de 
Inovação (SEI) incluindo universidades, centros de pesquisa e 
desenvolvimento e centros tecnológicos; (iii) desenho de propostas de 

reformas políticas para aumentar o escopo e a eficiência dos instrumentos 
para inovação; (iv) fortalecimento dos mecanismos de articulação entre as 

instituições do SEI. 

Componente 2: Adoção Tecnológica por MPME´s  
Inclui: (i) desenvolvimento e implementação de instrumentos de financiamento 
para a adoção de tecnologias digitais nas MPME´s inovadoras; (ii) assistência 
técnica e capacitação complementar para fortalecer a efetividade no uso das 

tecnologias digitais; (iii) O apoio à implementação de tecnologias de indústria 
4.0 em MPME´s no Estado de São Paulo.

Componente 3: Fortalecimento das Capacidades Institucionais para Inovação e 
a Transformação Digital



Inclui: (i) Transformação Digital na Desenvolve SP e (ii) Fortalecimento técnico 
de monitoramento e avaliação. Serão incorporadas as recomendações que 

surjam de análise de capacidade institucional a ser realizada.

Por fim, o impacto econômico estimado, com a realização dos investimentos 

mencionados, é de que o Estado tenha ganhos diretos e indiretos com o aumento da 

competitividade das empresas paulistas, seja por redução de custos, seja pela introdução de 
novas tecnologias, inovação em processos, produtos e modelo de negócios, geração de 
emprego e renda, além do crescimento da arrecadação devido a aumentos na produção e 

entrega de produtos e serviços de maior valor agregado.

PÚBLICO-ALVO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 

O público-alvo deste programa são as empresas privadas localizadas no Estado de 
São Paulo, inovadoras e inovativas e que estejam enquadrados de acordo com os normativos 
internos.

ESCOLHA DA FONTE DE FINANCIAMENTO

Fundado em 1959, o BID é o maior e mais antigo banco de desenvolvimento 
multilateral regional do mundo, servindo como principal fonte de financiamento multilateral 

para o desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. 
Os recursos financeiros do BID provêm dos seus 48 países membros, de captações 

nos mercados financeiros e de fundos fiduciários que administra, além de operações de 

cofinanciamento. A classificação da sua dívida é a melhor que existe: AAA. O BID tem sede 
em Washington, capital dos Estados Unidos, e conta com representações nos 26 países 
membros da América Latina e do Caribe, incluindo o Brasil, além de escritórios em Madri e 

Tóquio.

As áreas atuais de intervenção do Banco incluem três desafios de desenvolvimento 
inclusão social e equidade, produtividade e inovação e integração econômica e três temas 

transversais igualdade de gênero e diversidade, mudança climática e sustentabilidade do 
meio ambiente, e capacidade institucional do Estado e Estado de direito.

Em 2020, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou 82 operações 

com garantia soberana com financiamento total de US$ 12,64 bilhões. O programa de 
empréstimos com garantia soberana incluiu 57 projetos de investimento totalizando US$ 6,38 
bilhões, 19 projetos de empréstimos de apoio a políticas (PBL) no valor de US$ 4,96 bilhões 



e um montante de US$ 1,23 bilhão para cinco projetos especiais de empréstimo para o 
desenvolvimento.

Desde 2016, o valor total das aprovações de empréstimos com garantias soberanas 
tem crescido constantemente.  O valor médio das aprovações anuais nos últimos cinco anos 
foi de US$ 11,61 bilhões, ou 13% superior ao do quinquênio antecedente.

Não obstante as restrições impostas pela pandemia, em 2020, o BID continuou a 

apoiar a transformação digital da região. O Banco contribuiu para a VI Reunião Ministerial de 
Governo Digital da América Latina e do Caribe e promoveu programas de apoio à agenda 
digital nas Bahamas, Brasil, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru, entre outros 

países. O BID também ajudou governos membros mutuários que estão modernizando os seus
marcos regulatórios nos campos de identidade digital, interoperabilidade, conectividade, 

privacidade, ética, fintech, cibersegurança, transparência e tributação.
Em 2020, o Banco também continuou a patrocinar iniciativas destinadas a facilitar a 

transformação digital e a adoção de novos modelos de negócios para MPMEs na Argentina, 

El Salvador e Peru. Como parte dessas iniciativas, o Banco lançou o Digital Checkup, uma 

avaliação diagnóstica online da maturidade digital de uma empresa, oferecendo 
recomendações personalizadas. Desenvolvida originalmente pelo Ministério da Economia do 
Chile, essa ferramenta está sendo adaptada para uso em 12 países da região.

Ante ao exposto, tendo em vista a missão do BID que é promover o desenvolvimento 
na América Latina e o fato de que produtividade, inovação e sustentabilidade são essenciais
aos princípios norteadores desse órgão, o estabelecimento da parceria da Desenvolve SP 

com o BID foi natural. Há, portanto, um caráter inovador do projeto para a Desenvolve SP, 
para o Estado de São Paulo e para o próprio BID, que tem o capital necessário para fazer 
frente à demanda ora existente no nosso estado.

A Desenvolve SP está inovando ao buscar recursos junto a organismos de fomento 
multilaterais internacionais, paralelamente à utilização de capital próprio, aportado 
majoritariamente pelo Governo do Estado de São Paulo, o qual está aquém da necessidade 

paulista. Conforme mencionado, especificamente para esse projeto, a instituição encontrou 
no BID, além do alinhamento de objetivos e valores, taxas mais competitivas e prazo 
adequado, considerando as operações realizadas pela instituição com seus clientes. Nesse 

sentido, o prazo de até 25 anos para o pagamento do empréstimo, bem como a adequação 
das condições ao perfil da Agência foram fundamentais para selar essa escolha.

Cumpre salientar que o BID conhece a instituição e sua capacidade executiva, bem como

o projeto proposto, com todas as suas peculiaridades e desafios. Esse organismo multilateral 

tem demonstrado grande interesse em concretizar a operação e pode contribuir com o know 

how adquirido em outras parcerias. Por outro lado, há também, por parte da Desenvolve SP, 



sólido conhecimento acerca das exigências e do modus operandi do banco, o qual se mostra 
dentro das possibilidades de execução da Agência, conforme mencionado.
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Exposição de Motivos Desenvolve SP

Relatório em Atendimento à Lei n° 9.790/97

Programa Desenvolve SP - Infraestruturas Sustentáveis
Alteração de Fonte de Financiamento

O presente Projeto de Lei visa solicitar a alteração do texto da lei nº 17.302, de 

11 de dezembro de 2020, tendo em vista que o New Development Bank (NDB) 
comunicou, em Junho/2021, à Agencia de Fomento do Estado de São Paulo 
Desenvolve SP que disponibilizará apenas US$ 90 milhões do montante aprovado 

inicialmente, de USD 200 milhões.
A alteração supracitada refere-se à modificação da fonte de financiamento da 

operação objeto da lei nº 17.302, a fim de incluir o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), com o objetivo de obter um financiamento complementar da 
operação inicial, o qual a NDB disponibilizará US$ 90 milhões, sendo este responsável 
pela captação do restante do valor, no montante de até US$ 110 milhões.

Para explicar as motivações dos investimentos em infraestruturas sustentáveis, 

primeiro, cumpre abordar as interrelações entre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e as tendências globais ou, como difunde-se amplamente na 

atualidade, as megatendências, de que tratam as entidades e personalidades que 
pensam sobre o futuro do global.

As megatendências são comumente divididas em dimensões, sendo elas: 
população e sociedade, geopolítica, ciência e tecnologia, economia e meio ambiente. 

No entanto, considerando a atuação da Desenvolve SP e as demandas de mercado já 
identificadas por esta, o projeto elaborado tem o objetivo de atender, especificamente, 
os tópicos da ciência e tecnologia, economia e meio ambiente.

Dessa forma, na seara da ciência e tecnologia, a expectativa é a de que o avanço 
científico e tecnológico, impulsionado pela economia da inovação, pode conduzir a 
humanidade para uma nova era. Nessa, a automação, a robótica, a nanotecnologia e 

biotecnologia devem ser componentes indispensáveis no cotidiano das pessoas, bem 
como nos locais de trabalho e lazer. Em particular, convém correlacionar essa primeira 
megatendência da dimensão da ciência e tecnologia com outros quatro ODS 

específicos, sendo eles:

Garantia do acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível 
de energia para todos; 



Construção de infraestruturas resilientes;

Promoção da industrialização inclusiva e sustentável e o fomento da 
inovação; e 

Garantia de padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Em relação à economia, a principal dúvida que norteia essa megatendência é se 
a atual crise financeira global ensejará um novo modelo econômico, capaz de atenuar 
as distorções na distribuição do capital e da renda entre e nos países e de regulamentar 

as transações financeiras. Consonante a essa dúvida, há a preocupação com maior 
demanda por energia, água e alimentos. Essas megatendências refletem-se, 

notadamente, em dois ODS: 

Promoção do crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para 

todos; 

Redução das desigualdades dentro dos países e entre eles.

Por intermédio do meio ambiente, estima-se que, na ausência de um novo 
paradigma ambiental, embasado no desenvolvimento sustentável, permaneça o risco 
de ocorrência de eventos climáticos extremos. Não é difícil notar que a dimensão 

supracitada se relaciona com a criação dos ODS´s como um todo, incluindo assegurar 

a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, bem como 
tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

Indiscutivelmente que um Estado do porte de São Paulo, o qual representa 
praticamente um terço do PIB total do Brasil e que, caso fosse um país apresentaria o 
5º maior PIB da América Latina, deve seguir as megatendências mundiais no que tange 

ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, fazendo as vezes de braço financeiro do 
Estado, a Desenvolve SP está alinhando seus investimentos e alocações de recursos 
de acordo com o que é considerado tendência para os próximos anos, ou seja, as 

megatendências e ODS´s, conforme mencionado.

A Desenvolve SP é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, criada 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. Constituída como pessoa jurídica de direito 
privado, de capital fechado, é considerada empresa pública não dependente, com 

autorização do Banco Central do Brasil (Bacen) para seu funcionamento. 
Com sede no município de São Paulo e capital integralizado de R$ 1,042 bilhão, 

a instituição iniciou suas atividades em 11 de março de 2009. Faz parte da 



administração indireta do Estado de São Paulo e, a partir de 1º de janeiro de 2019, a 

Desenvolve SP passou a ser vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Estado de São Paulo (Sefaz). 
Constitui o objeto social da Desenvolve SP a promoção do desenvolvimento 

econômico do estado de São Paulo, podendo, para tanto, conceber e implantar ações 

de fomento sob as diferentes modalidades a que alude a Resolução nº 2.828, de 30 de 
março de 2001, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que dispõe sobre a 
constituição e o funcionamento de agências de fomento. 

A Desenvolve SP foi concebida como um instrumento institucional de apoio à 

execução de políticas ativas de desenvolvimento econômico para o estado de São 

Paulo. O seu papel é coordenar e implantar políticas financeiras de fomento. 
Portanto, cabe à Desenvolve SP fomentar projetos de ampliação da 

competitividade dos agentes econômicos do estado, com atenção às iniciativas de 
inovação e desenvolvimento tecnológico, de acordo com as definições de seu projeto 
estratégico e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo Estadual. 

Sua atividade fim é o financiamento de projetos de investimentos de longo prazo, 
de capital fixo e de giro associados a projetos produtivos. Além das linhas de 
financiamento, também é objeto da Desenvolve SP: 

A prestação de serviços de consultoria e de agente financeiro; 

A prestação de serviços com a administração dos Fundos Especiais de 
Financiamento e Investimento do Estado de São Paulo. 

A Desenvolve SP atende às empresas instaladas e com sede no estado de São 
Paulo, com faturamento anual de R$ 81 mil até R$ 300 milhões, dos setores produtivos: 

agronegócio, comércio, indústria e serviços. 
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.

O público-alvo da instituição, atualmente, está dividido da seguinte maneira:

Microempresas ME: receita bruta anual de R$ 81 mil até R$ 360 mil; 

Pequenas: receita bruta anual de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões; 

Médias: receita bruta anual de R$ 4,8 milhões até R$ 90 milhões; 

Setor Público: Prefeituras do Estado de São Paulo. 

Os desembolsos acumulados, desde 2009, totalizaram, em 31 de dezembro de 

2019, R$ 3.578 milhões (5.565 operações), distribuídos em 394 municípios, para 3.217 
empresas e 158 prefeituras.



No ano de 2019, os desembolsos somaram R$ 416,4 milhões, sendo 66,7% 

liberados com recursos próprios e 33,3% com recursos de terceiros, atendendo 881 
empresas e 79 prefeituras, abrangendo um total de 233 cidades, sendo voltados para 
projetos de investimento o total de 55,8% e os para financiamento de capital de giro e 

aquisição de máquinas e equipamentos de 38,7% e 5,5%, respectivamente.
Para o setor da Indústria foi desembolsado, em 2019, um total de R$ 159,1

milhões, que corresponde a 38,2% das liberações efetuadas no ano, seguido pelo setor 

público, com 27,1%, setor de serviços, com 22,5%, setor de comércio, com 11,8%, e 
setor do agronegócio, com 0,4%.

Ainda no exercício de 2019, o saldo das operações de crédito da instituição 
totalizou R$ 1.269 milhões. 

As operações de financiamento para projetos de investimento e aquisição de 
máquinas e equipamentos são as de maior representatividade, com 77,7% da carteira, 
consolidando o papel da Desenvolve SP como importante instrumento para a promoção 

do desenvolvimento da economia do estado de São Paulo. 
Em relação ao porte, 71,1% do total da carteira refere-se às micro, pequenas e 

médias empresas. 
A representatividade do saldo de carteira do setor público alcançou 21,9%.

Outrossim, ciente de seu papel e alinhada às políticas públicas do Estado de São 
Paulo, a Desenvolve SP tem buscado 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 tem trabalhado para desenvolver novos negócios que atendam às 

necessidades de seus clientes e que agreguem valor à empresa financiada. 

Nesse sentido, a Desenvolve SP tem consciência de que um bom resultado 
financeiro e operacional só resultará em ganhos realmente positivos para a sociedade 
se estiver alinhado aos conceitos de sustentabilidade. Por isso, em 2019, a Desenvolve 

através do Decreto Estadual nº 64.148, de 19 de março de 2019, com o objetivo de 
difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 no âmbito 

do Estado. Cumpre salientar que os ODS compõem a Agenda 2030, adotada durante a 

Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, evento realizado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, composta por 

dezessete objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.
Diante do exposto, o objetivo do Programa Desenvolve SP - Infraestruturas 

Sustentáveis e Mobilidade Urbana é gerar impacto positivo e considerável nos 

municípios do Estado de São Paulo com relação à qualidade da água, do ar, energia 
renovável, emissão de carbono iluminação pública, mobilidade urbana e combate a 
enchentes por meio da disponibilização de sub empréstimos a municípios, 

concessionárias, pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo, os quais 

estejam alinhados diretamente com os ODS.

COMPONENTES DO PROGRAMA

Outrossim, considerando, ainda, a demanda já existente, de municípios e 
empresas do Estado de São Paulo, a escolha dos componentes que devem ser 

financiados por meio do Programa Desenvolve SP - Infraestruturas Sustentáveis, 

constituiu-se da seguinte forma: 

COMPONENTE 1: ÁGUA E SANEAMENTO

PRODUTO: Estações de Tratamento de Água e Esgoto (Linha Água Limpa)
A Linha Água Limpa tem por objetivo financiar a construção e revitalização de 

estações de tratamento de esgoto e água, bem como toda infraestrutura de coleta, 
afastamento e deslocamento. Este produto destina-se à construção de Estações de 

Tratamento de Água e Esgoto em municípios do Estado de São Paulo.

PRODUTO: Caminhões para Coleta de Lixo (Linha Verde Município)



A Linha Verde Município tem por objetivo financiar investimento municipal 

destinado a projetos sustentáveis, que proporcionem redução na emissão de CO² e 

reduzam o impacto ambiental nas atividades da administração pública. Este produto 
destina-se à compra de caminhões utilizados para a coleta de lixo por municípios do 
Estado de São Paulo.

PRODUTO: Piscinão e Projeto de Proteção de Mananciais (Linha Verde 
Município)

A Linha Verde Município, nesse produto, tem por objetivo financiar investimento 

municipal destinado a projetos sustentáveis, que proporcionem a redução na emissão 

de CO² e reduzam o impacto ambiental nas atividades da administração pública. Este 
produto destina-se à construção de piscinões e projetos de proteção de mananciais em 

municípios do Estado de São Paulo.

O impacto econômico estimado com a realização dos investimentos 

supracitados, no prazo de até 20 anos, é o ganho que o Estado venha a ter com os 
impactos positivos diretos e indiretos na saúde da população, educação, produtividade, 
meio ambiente e até mesmo no valor dos imóveis das regiões beneficiadas.

COMPONENTE 2: PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

PRODUTO: Projetos de P&D (Linha Incentivo à Tecnologia - LIT)
A Linha Incentivo à Tecnologia (LIT) financia projetos para o desenvolvimento e 

a transferência de tecnologia, criação de novos produtos, processos ou serviços, 

investimentos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, que incorporem ganhos 
tecnológicos ou processos inovadores às pequenas e médias empresas. Este produto 
destina-se à realização de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em pequenas e 
médias empresas do Estado de São Paulo.

O impacto econômico com a realização desses investimentos é de que as 
empresas contempladas pelos financiamentos devem apresentar crescimento nas 

vendas e da lucratividade. Consequentemente, deve ocorrer a geração de empregos 
diretos e indiretos, além do aumento da arrecadação tributária por parte do Governo do 
Estado.

COMPONENTE 3: MEIO AMBIENTE



PRODUTO: Ciclovia (Linha Verde Município)

A Linha Verde Município, conforme mencionado, tem por objetivo financiar 

investimento municipal destinado a projetos sustentáveis, que proporcionem redução na 
emissão de CO² e reduzam o impacto ambiental nas atividades da administração 
pública. Esse produto destina-se à construção de ciclovia em municípios do Estado de 

São Paulo.

PRODUTO: Projetos de Eficiência Energética (Linha Economia Verde)
A Linha Economia Verde financia projetos que promovam a redução de emissões 

de gases de efeito estufa, a geração de energias renováveis e a eficiência energética. 

Por meio de práticas sustentáveis e que minimizam o impacto da atividade produtiva no 
meio ambiente, como redução de consumo de energia, troca de combustíveis fósseis 

por renováveis, ou ainda com investimentos em reflorestamento e preservação dos 
recursos naturais. Este produto destina-se à realização de Projetos de Eficiência 
Energética em pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo.

PRODUTO: Projeto de Conservação de Nascente (Linha Verde Município)
A Linha Verde Município tem por objetivo financiar investimento municipal 

destinado a projetos sustentáveis, que proporcionem redução na emissão de CO² e 

reduzam o impacto ambiental nas atividades da administração pública. Este produto 
destina-se à realização de projeto de conservação de nascente em municípios do 

Estado de São Paulo.

A expectativa é de que o impacto econômico seja, direta ou indiretamente, na 

saúde da população.

COMPONENTE 4: MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

PRODUTO: Pavimentação de vias públicas e vicinais (Linha Via SP)
A Linha Via SP tem por objetivo financiar projeto municipal destinado à execução 

de obras de pavimentação urbana ou pavimentação de vicinais. Esse produto destina-

se à pavimentação de vias públicas e vicinais de municípios do Estado de São Paulo, 
sendo o impacto econômico, com a realização desses investimentos, na facilitação da 
circulação de pessoas e mercadorias, o que, inegavelmente estimula o comércio e a 

indústria, além do aumento no valor dos imóveis das regiões beneficiadas.

COMPONENTE 5: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



PRODUTO: Placas Fotovoltaicas (Linha Economia Verde)

A Linha Economia Verde financia projetos que promovam a redução de emissões 
de gases de efeito estufa, a geração de energias renováveis e a eficiência energética. 
Por meio de práticas sustentáveis e que minimizam o impacto da atividade produtiva no 

meio ambiente, como redução de consumo de energia, troca de combustíveis fósseis 
por renováveis, ou ainda com investimentos em reflorestamento e preservação dos 
recursos naturais. Este produto refere-se à compra e instalação de placas fotovoltaicas 
por pequenas e médias empresas do Estado de São Paulo.

PRODUTO: Conjuntos de Luminárias e Lâmpadas de LED (Linha Iluminação 
Pública - LIP)

Linha Iluminação Pública (LIP) tem por objetivo financiar projetos que 
contemplem a implantação, ampliação ou adequação do sistema de iluminação pública. 
Este produto destina-se à compra e instalação de conjuntos de luminárias e lâmpadas 

de LED em vias urbanas de municípios do Estado de São Paulo.

Por fim, o impacto econômico estimado, com a realização dos investimentos 

mencionados, é de que o Estado tenha ganhos diretos e indiretos na saúde da 

população, além do crescimento da arrecadação devido ao aumento da competitividade 
das empresas contempladas, uma vez que incorrerão em menores custos de produção.

Cumpre ressaltar, ainda, que por meio de todos os investimentos 
supramencionados, aproximadamente, 6,65 milhões de pessoas devem ser 

impactadas, direta ou indiretamente, no Estado de São Paulo.

PÚBLICO ALVO E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 

O público alvo deste programa são os municípios, empresas e concessionárias 

localizados no Estado de São Paulo e enquadrados de acordo com os normativos 
internos.

A população dos municípios atendidos pelos financiamentos realizados será a 

beneficiária direta ou indireta.



ESCOLHA DA FONTE DE FINANCIAMENTO

O New Development Bank (NDB) é um banco de desenvolvimento multilateral 
estabelecido pelos países do BRICS, cujo objetivo é mobilizar recursos para projetos de 
infraestrutura e desenvolvimento sustentável. O Banco possui alto nível de capital inicial 

autorizado, cerca de US$ 100 bilhões, com capital inicial subscrito de US$ 50 bilhões e 
capital integralizado de US$ 10 bilhões, o que o coloca entre os maiores bancos 
multilaterais globalmente. A instituição, ainda, fornece suporte a projetos públicos e 
privados por meio de empréstimos, garantias, ativos e outros instrumentos financeiros. 

Além de apoiar o desenvolvimento dos mercados financeiros nos Estados membros, 

como o Brasil.
O NDB possui o total de 44 projetos em todos os países membros do bloco para 

um total de empréstimos aprovados no montante de US$ 12,8 bilhões até novembro de 
2019, com acordos de Fundo de Contribuição de Preparação de Projetos assinados com 
China, Rússia e Índia. Nesse contexto, já foram estabelecidas parcerias com instituições 

globais e nacionais chaves, incluindo a CAF e The World Bank.
Por fim, sobre o NDB, cumpre salientar que o primeiro escritório regional foi 

inaugurado em Johannesburgo, África do Sul, em agosto 2017, sendo o segundo 

escritório estabelecido no Brasil no ano passado.

Ante ao exposto, tendo em vista a missão do NDB e o fato de que a 
sustentabilidade é essencial aos princípios fundadores desse órgão, sobrepondo-se aos 

demais, e, ainda, à característica sustentável do presente Projeto elaborado pela 
Desenvolve SP e o objetivo de estar alinhada com as diretrizes estaduais para os ODS 
no atingimento das metas propostas para 2030, adicionada à necessidade de capital 

para fazer frente à sua demanda, a parceria ser firmada com o NDB foi natural.
A Desenvolve SP está inovando ao buscar recursos junto a organismos de 

fomento multilaterais internacionais, paralelamente à utilização de capital próprio, 
aportado majoritariamente pelo Governo do Estado de São Paulo, o qual está aquém 

da necessidade paulista e, conforme mencionado, especificamente para esse projeto, a 
instituição encontrou no NDB, além do alinhamento de objetivos e valores, taxas mais 
competitivas e prazo adequado, considerando as operações realizadas pela instituição 

com seus clientes. Nesse sentido, o prazo de até 10 anos para o pagamento do 
empréstimo, bem como a adequação das condições ao perfil da Agência foram 
fundamentais para selar essa escolha.

Cumpre salientar que o New Development Bank conhece a instituição e sua 
capacidade executiva, bem como o projeto proposto, com todas as suas peculiaridades 
e desafios e ainda assim tem demonstrado grande interesse em concretizar a operação 



e pode contribuir com o know how adquirido em outras parcerias. Por outro lado, há 

também, por parte da Desenvolve SP, sólido conhecimento acerca das exigências e 

do banco, o qual se mostra dentro das possibilidades de execução 
da Agência, conforme mencionado.

Tendo em vista que o New Development Bank (NDB) disponibilizará apenas US$ 

90 milhões do montante aprovado inicialmente, a Desenvolve SP optou por selecionar 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como co-financiador devido ao 
alinhamento da visão da instituição com o projeto e às taxas atraentes oferecidas.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é uma corporação 

supranacional de caráter financeiro cuja sede se encontra na cidade de Washington, 

nos Estados Unidos. O seu objetivo é financiar de forma multilateral a realização de 
ações públicas e privadas que visem à redução da pobreza e dos problemas sociais na 

América Latina e no Caribe.
Essa instituição conta com 46 países acionistas, sendo que seis deles são 

mutuários no caso, os países que fazem parte da América Latina e do Caribe. Esses 

últimos dispõem das ações majoritárias e comandam a organização. Entre os membros 
não mutuários estão países com bastante peso político, como Estados Unidos, Japão, 
China, Reino Unido, Alemanha e alguns outros.

Sua criação aconteceu no ano de 1959, na capital dos Estados Unidos, e sua 

atuação ocorre nas áreas referentes a programas sociais, infraestrutura pública, 
empreendedorismo, integração econômica regional e ampliação da liberalização do 

comércio. Sua atuação ocorre através da realização de empréstimos e doações, 
desenvolvimento de pesquisas e oferecimento de suporte técnico.

O BID é composto por duas organizações principais: a Corporação Interamericana 

de Investimentos (CII), que atua no financiamento de pequenas e médias empresas, e 
pelo Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin), responsável por promover o 
crescimento do setor privado com foco nas microempresas, e é parceiro em projetos de 
investimentos do Estado de São Paulo em diversos segmentos, tais como logística, 

mobilidade urbana, saúde, meio ambiente, saneamento, entre outros.


