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Agência de Desenvolvimento
Paulista repassou R$ 168,5
milhões para prefeituras
paulistas e pequenas e
médias empresas; volume
superou em 20% o total
transferido no mesmo
período de 2016

Dias (de camisa branca),
proprietário da GDS
Informática e equipe:
“O processo todo foi
muito rápido”

mesmo período do ano passado. O segundo
representou 35% do total financiado e recebeu
R$ 69,4 milhões. Na sequência de atendimentos, vieram o setor público (9%), comércio (6%)
e agronegócio (1%).
A maioria do crédito aprovado, informa
Santos, foi direcionado para expandir atividades e modernizar instalações e infraestrutura. Nesse sentido, destaca, os financiamentos em investimento fixo saltaram de R$
112,8 milhões no primeiro semestre de 2016
para R$ 126,7 milhões nos seis primeiros

De acordo com Milton Santos,
presidente da Desenvolve SP, o aumento foi puxado principalmente pelos
setores da indústria e dos serviços. O
primeiro grupo absorveu 49% do total
repassado e totalizou R$ 83 milhões,
ante R$ 39,7 milhões repassados no

Rápido, simples e recomendado
Gilberto Dias, proprietário da GDS
Informática, encontrou no Crédito Digital
da Desenvolve SP a melhor opção para
financiar o projeto de desenvolvimento e
compra de totens de autoatendimento para
sua empresa de cartões pré-pagos. Criada
em 2001 e sediada na região da Santa
Ifigênia, centro da capital, a microempresa
tem nove funcionários e atende cantinas de
escolas e casas noturnas, com sistema de
comandas informatizadas.
“Conheci a Desenvolve SP pesquisando na internet. O processo todo foi
muito rápido. Em menos de cinco dias,
fiz o pedido, enviei a documentação,
recebi a visita do agente de crédito e
o dinheiro já estava na conta”, revela. Segundo ele, o recurso serviu para
adquirir 23 totens, distribuídos em 70
pontos comerciais de clientes. “Vou
pagar a última prestação em dezembro
do ano que vem. A partir daí, pretendo
comprar mais 50 equipamentos desses.
Os serviços da Desenvolve SP são excelentes para amigos e outros empresários”, recomenda Dias.

Tecnologia – Segundo ele, hoje a
GDS tem como clientes principais seis mil
pais. No site da empresa, eles compram créditos para serem ‘carregados’ no cartões pré-pagos de seus filhos, que os utilizam para
comprar lanche na cantina escolar. “O conceito é permitir aos responsáveis pelas crianças definir um limite diário de gastos, além
de quais itens podem ser adquiridos a cada
dia, estimulando nelas a alimentação adequada, do ponto de vista nutricional e também educação financeira”, explica.
Para usar o cartão pré-pago, o único pré-requisito é a criança ser alfabetizada. Assim,
na hora do intervalo, ela escolhe na tela do
totem quais itens da cantina irá comprar. A
partir daí, o terminal de autoatendimento
imprime guia para ser entregue no balcão
com o pedido – e o sistema também envia
e-mail para o pai, com uma cópia da solicitação. “O sistema de cartão pré-pago é flexível,
pode ser adaptado para evento fechado ou
situação onde seja preciso controlar consumação sem usar dinheiro em espécie”, informa Dias, citando como exemplos festa junina,
feira, parque temático e outros eventos.
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m sintonia com o momento atual
de retomada do crescimento da
economia brasileira, a Agência de
Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) ampliou em 20% o volume
de crédito financiado na comparação
do primeiro semestre de 2017 com o
mesmo período do ano passado. No
total, a ação vinculada ao Governo
estadual desembolsou R$ 168,5
milhões em projetos de investimento e
capital de giro para pequenas e médias
empresas e prefeituras paulistas.
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Financiamentos da Desenvolve SP
crescem 20% no primeiro semestre

Milton Santos, presidente da Desenvolve SP

meses desse ano. E as operações de capital
de giro cresceram 54% e subiram de R$ 27,2
milhões para R$ 41,8 milhões na primeira
metade do ano.
Apelo social – “Os negócios de pequeno e médio portes receberam 93,5% dos
financiamentos”, comenta Santos. Uma das
explicações, observa, é o fato de os empreendedores conseguirem, junto à Desenvolve SP,
“crédito mais sustentável” na comparação
com o oferecido por bancos de varejo, isto
é, “na agência obtêm acesso simplificado e
desburocratizado, associado a taxas de juros
mais baixas e prazos de carência e de pagamentos mais longos”, destaca.
“Basta estar regular, sem pendências
legais e financeiras, para qualquer empresa
usufruir das 20 opções de linhas disponíveis. Esse crédito mais barato também
atende quem ainda não abriu o negócio.
Para os municípios, há mais sete opções disponíveis”, salienta. “O objetivo do Governo
paulista com a Desenvolve SP é fortalecer a
inovação e gerar emprego e renda no Estado,
por meio do estímulo ao surgimento de
novos negócios e da expansão de todos os
setores da economia”, esclarece.
Crédito digital – Para o segundo
semestre, a perspectiva de crescimento

segue mantida, avalia Santos. Uma das
apostas principais é a inovação. Para isso,
a Desenvolve SP mantém seis linhas dedicadas ao tema e, somente no primeiro
semestre, os aportes em projetos inovadores disruptivos e incrementais totalizaram
R$ 20,5 milhões – montante 22% superior
a igual período do ano passado. Um projeto, em especial, é o Crédito Digital, lançado no final de 2016 e baseado na certificação digital E-CNPJ para autenticar eletronicamente as operações e consultas em
bancos de dados.
Como todo empréstimo da Desenvolve
SP, o Crédito Digital permite ao interessado
simular suas condições de obtenção, mesmo
sem ter cadastro no site da Desenvolve SP
(ver serviço). Basta informar no campo
do formulário eletrônico o montante pretendido, o prazo total de pagamento em
número de meses e o período de carência
desejado, também em meses, para começar
a quitar a dívida. Essa modalidade on-line
financia até R$ 200 mil, em até três anos,
com carência de três meses e juros de 1,18%
ao mês pela taxa de juros de longo prazo
(TJLP) + 8,1% ao ano.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
Desenvolve SP
http://www.desenvolvesp.com.br/
Atendimento presencial ao
empreendedor: de segunda a
sexta-feira, das 9 às 18 horas
Rua da Consolação, 371
Centro – São Paulo – SP
Telefone (11) 3123-0464
GDS Informática
http://gdsinformatica.com.br

Inscrições abertas para o curso de inseminação artificial em bovinos
como conceitos de inseminação, anatomia
do aparelho reprodutivo de fêmeas, identificação de cio, manejo de botijão e controle
PAULO CESAR DA SILVA

Até o dia 1º de setembro estarão abertas as inscrições para o curso de inseminação artificial em bovinos da Escola Técnica
Estadual (Etec) Dr. José Coury, de Rio das
Pedras, localizada na região de Campinas.
“Temos cadastrado contatos de alunos
de Veterinária e produtores interessados no
curso de diversas cidades, como Americana,
Indaiatuba, Jaú, Piracicaba e Santa Bárbara
d’Oeste, por exemplo”, afirma o coordenador do curso técnico de agropecuária integrado ao ensino médio, Henrique Barbosa.
As aulas ocorrem entre 13 e 15 de
setembro e, durante esse período, os alunos
têm acesso a aspectos teóricos da atividade,

zootécnico. Mas é a possibilidade de praticar
o procedimento em animais vivos que tem
atraído estudantes e profissionais da região.
Desde 2015, foram capacitadas 67 pessoas: 30 alunos da Etec e 37 produtores rurais. A inscrição deve ser feita na secretaria
da unidade, pelo telefone (19) 3493-2244 ou
pelo e-mail ricardo.lima74@etec.sp.gov.br.

cimento gratuito das peças que compõem o
aparelho reprodutivo para treinamento prático antes da inseminação em animais vivos.
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Portal do Governo do Estado

SERVIÇO

Inscrições para aprendizado terminam dia 1º

Parceria – O curso de Inseminação
artificial em bovinos é realizado em parceria
com a Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios (Apta) e com a Coordenadoria
de Assistência Técnica Integral (Cati). O frigorífico Frigoterra é responsável pelo forne-

Curso de inseminação artificial em bovino
Secretaria da Etec Dr. José Coury
Av. Pref. Nicolau Marino, 2.680
Nosso Teto, Rio das Pedras
Até 1º de setembro, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas
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