
 

GOVERNO DO ESTADO DE SP OFERECE LINHA 

DE CRÉDITO ESPECIAL PARA 

MICROEMPREENDEDOR DO SETOR CULTURAL 

Terça-Feira, 01/06/2021 

Foram disponibilizados mais R$ 50 milhões em crédito pelo Banco Desenvolve SP, 
com taxas de 1,0% ao mês aos setores mais afetados pela 
pandemia. O empréstimo ocorre de forma totalmente online 

 

O Governo do Estado de São Paulo anunciou diversas ações e parcerias para apoiar 
as microempresas paulistas dos setores mais afetados pela pandemia. Entre as 
medidas está a linha emergencial com condições especiais da Desenvolve SP, 
instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo. Ela disponibiliza mais R$ 
50 milhões em crédito aos segmentos de comércio e cultura, com dispensa de 
Certidão Negativa de Débitos, capital de giro com taxas de 1,0% ao mês acrescido da 
SELIC, prazo de 60 meses para pagar e carência de 12 meses. 

“Esses investimentos resultam do compromisso que o governador João Doria tem com 
a cultura, que encaramos como um front de desenvolvimento, de geração de renda e 
emprego, de alegria e de felicidade”, afirma o Secretário de Cultura e Economia 
Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão. “Assim, reafirmamos esse comprometimento 
com a economia criativa e a valorização da arte e da cultura”. 

Crédito online 

Podem solicitar o crédito microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil. Os 
segmentos beneficiados são comércio (academias e salões de beleza), turismo e 
cultura e economia criativa, de forma 100% online no site www.desenvolvesp.com.br. 

http://www.desenvolvesp.com.br/


Investimento recorde 

No início de maio, o Governo de São Paulo anunciou um investimento recorde de R$ 
200 milhões para 9.340 projetos de artistas, produtores culturais e prefeituras. Um 
aumento de 13% em comparação com o valor liberado no ano passado, de R$ 177,2 
milhões. O objetivo é estimular a retomada das atividades culturais e criativas, 
fortemente impactadas pela crise gerada pela pandemia do coronavírus, e incentivar a 
geração de renda, emprego e desenvolvimento. A Secretaria estima gerar cerca de 
138 mil postos de trabalho. 

São três programas de fomento articulados e complementares: ProAC 
Expresso Editais, ProAC Expresso Direto e Juntos pela Cultura + Difusão Cultural, 
com investimento recorde de R$ 182 milhões em recursos próprios do Estado. 

O Governo de São Paulo obteve, ainda, uma liminar que autoriza o uso dos recursos 
da Lei Aldir Blanc revertidos dos municípios ao Estado. Serão R$ 18 milhões para 11 
linhas de prêmios nas áreas de teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, música, 
audiovisual e Pontos de Cultura. As inscrições começam no dia 29/5 e valem apenas 
para quem não foi contemplado nas linhas de prêmios do ProAC LAB 2020. 

 


