
Apresentação Institucional



Histórico

Constituído em 1975 como banco de desenvolvimento na condição de
sociedade anônima de capital fechado e de economia mista.

Em 1999 foi transformado em “Agência de Fomento”, tendo revigoradas
suas condições econômico-financeiras.

Missão

Fomentar o desenvolvimento econômico e
social de Santa Catarina, de forma
sustentável, através de financiamentos de
médio e longo prazos.

Quadro de pessoal

4 Diretores

115 Funcionários

QUEM SOMOS 



1 – Florianópolis/Grande 
Florianópolis
2 - Blumenau/Vale do 
Itajaí
3 - Joinville/Norte 
Catarinense
4 - Lages/Planalto Serrano
5 - Chapecó/Oeste 
Catarinense
6 - Criciúma/Sul 
Catarinense

Gerências Regionais

BADESC NO ESTADO



Área de atuação Características Fonte de recursos
Contratações 

jan/11 a out/17

Privado

Linhas de crédito 
para diferentes 
portes de empresas e 
setores

R$ 915 milhões

Microcrédito
Microcrédito e
Juro Zero

R$ 96 milhões

Público
Financiamento de 
projetos de 
prefeituras

R$ 849 milhões

Mais de R$ 1,86 bilhão em recursos 

injetados por meio do Badesc na economia 

de Santa Catarina

Privado
50%Público

45%

Microcrédito
5%

ATUAÇÃO



Contratações:  

Jan/2011

a

Out/2017

TOTAL DE OPERAÇÕES 

• Valor TOTAL contratado: R$ 1,86 Bilhões
• Número de operações realizadas: 2.140

• Setor PRIVADO: R$1.01 Bilhões 

• Número de operações realizadas: 1.218

• Setor PÚBLICO: R$ 848 Milhões 

• Número de operações realizadas: 489



Atendimento ágil e tempestivo aos empresários atingidos por 

catástrofes naturais que ocorreram em Santa Catarina 

Operações 

318 

Total

R$ 68,3 Milhões

Período: Jan/2011 – Out/2017

PROGRAMAS EMERGENCIAIS



PROGRAMA EMERGENCIAL 

Em 2015 uma forte enxurrada destruiu as cidades de Coronel Freitas, 
Saudades  e Maravilha, que foram reconstruídas com recursos do programa 

Ilustração: Cidade de Coronel Freitas após enxurrada. Foto: Governo do Estado



OESTE/2015

O programa aplicado na região em decorrência de  tornado em Xanxerê 
e Ponte Serrada, em abril de 2015, e das enxurradas  em Coronel 
Freitas, Maravilha e Saudades, totalizam o valor de R$ 21,9 Milhões, 
sendo Juro Zero de R$ 18,4 Milhões.

Ilustração: Cidade de Xanxerê após tornado. Fotos: Tudo Sobre Xanxerê



Setor Público



Contratações entre jan/2011 e out/2017  

R$ 849 milhões contratados 

231 municípios atendidos

489 operações

O programa Badesc Cidades foi criado para apoiar a realização 
de obras de infraestrutura e melhoria dos serviços nos 

municípios catarinenses



Infraestrutura de habitação

Saúde e saneamento básico

Sistema viário

Aquisição de bens imóveis

Centro Multiuso, arena, escola...

Empreendimentos comunitários

Apoio ao turismo



BADESC CIDADES

Em Chapecó, o programa possibilitou a revitalização de importantes 
vias como a avenida Getúlio Vargas, Av. Nereu Ramos e a avenida Índio 

Conda, bem como, a abertura da Rua Araras. 

Ilustração: avenida Getúlio Vargas. Foto: Divulgação/Internet



Badesc GNV municípios

Programa em parceria com a SCGÁS para financiamento 

de kit veicular para frota de prefeituras

 Valor total da linha: R$ 4 milhões 

 Valor mínimo: R$ 30 mil 

 Valor máximo: R$ 100 mil



 Apoio à Secretaria da Saúde na análise de projetos e vistoria das 
obras do programa.

• 28 obras

• Cinco concluídas

• Valor total R$ 57 milhões

• 83 municípios atendidos com equipamentos

• Total repassado em equipamentos R$ 21.913.251,02

Ilustrações: Oncologia do Hospital Regional do Alto Vale – Rio do Sul; Casa do Colibri – Lages; Hospital Bom Jesus – Ituporanga.

INVEST SAÚDE 



AVANÇAR CIDADES
Iniciativa do Ministério das Cidades para obras de 

saneamento e mobilidade

Recursos do FGTS com aporte inicial de R$ 3,7 bilhões para mobilidade e
R$ 2,2 bi para saneamento. Prazo de até 20 anos para amortização e
carência de 48 meses contados a partir da assinatura do contrato

Principais itens financiáveis

 Calçadas

 Iluminação

 Travessia elevada

 Pavimentação

 Drenagem

 Saneamento Básico



Setor Privado



O Badesc possui linhas de crédito diferenciadas que se 
encaixam nas necessidades de desenvolvimento para seu 
negócio. Conheça as linhas para cada setor.



R$15.000 até R$250.000

Financia de forma rápida, segura e sem burocracia os projetos de 
todos os setores da economia catarinense. Basta fazer a simulação, 
enviar as informações e aguardar o processamento online.

Somente pessoas jurídicas com pelo menos 12 meses de 
faturamento, localizada em território catarinense, visando à 
ampliação ou à manutenção da capacidade produtiva de bens e 
serviços.

Tão fácil que em alguns casos o tempo entre o pedido e a liberação é 

de apenas 7 dias 

LINHAS DE CRÉDITO – SETOR PRIVADO



O objetivo do programa é disponibilizar suporte financeiro às 
empresas e outras instituições em SANTA CATARINA para 
investimentos em introdução de novos produtos, processos, 
serviços, marketing ou inovação organizacional, bem como o 
aperfeiçoamento dos já existentes, no ambiente produtivo ou 
social, visando ampliar a competitividade das empresas no 
mercado.

R$250.000 até R$10.000.000

R$ 96 milhões, aplicados em 40 operações, em 21 municípios

LINHAS DE CRÉDITO – SETOR PRIVADO 



Financia projetos de investimentos cujos valores de financiamento 
sejam inferiores ou iguais a R$ 13 milhões por beneficiária ou grupo 
econômico (Limitado a 2,5% do PL do BADESC).

Empresas de qualquer porte.

R$ 250 mil até R$ 13 milhões

R$ 539 milhões, aplicados em 442 operações em 84 municípios

LINHAS DE CRÉDITO – SETOR PRIVADO 



Incentivo Fiscal

O PRODEC é gerenciado pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa 
Catarina. O Badesc atua apenas como agente financeiro 
credenciado, tendo como papel elaborar análises econômico-
financeiras e acompanhamentos da execução do projeto.

Concede incentivo à implantação ou expansão de 
empreendimentos industriais que venham a produzir e gerar 
emprego e renda em SC, através da postergação de ICMS.

LINHAS DE CRÉDITO – SETOR PRIVADO 



FINAME

Financia máquinas e equipamentos novos, para a produção e 
a comercialização, de fabricação nacional, credenciados no BNDES, 
com prazos de carência e amortização máximo de 60 meses, 
em alguns casos, podendo chegar a 120 meses. 

PROCAPCRED

Linha de financiamento voltada para produtores rurais, especialmente a 
agricultura familiar, realizado por meio de cooperativas. Com uma taxa 
de juros de 0,99% ao mês, desde o início do programa até outubro deste 
ano já foram realizadas 132 operações, com um montante de R$ 1,93 
milhões contratados

LINHAS DE CRÉDITO – SETOR PRIVADO 



BADESC ENERGIA 

O programa Badesc Energia financia até 100% de estações de geração 
fotovoltaica com valores entre R$ 250 mil e R$2 milhões. O diferencial são 
as taxas atrativas para empresas que variam entre 0,97% e 1,13% ao mês, 
além do valor da prestação muito próximo ao da economia gerada na 
migração da conta de energia elétrica para solar, ou seja, o custo da 
mudança será pago com a redução do valor da conta. O programa oferece 
até 01 ano de carência e 8 anos para pagamento total. 

BADESC FOMENTO 

A linha de crédito possibilita o financiamento para as rádios migrarem
seu sinal de AM para FM, por meio da Linha Badesc Fomento.
A linha de crédito atende projetos de R$ 250 mil até R$ 5 milhões, 
tem carência de 18 meses e prazo total de 96 meses.

LINHAS DE CRÉDITO – SETOR PRIVADO 



MICROCRÉDITO

O Microcrédito tem um capítulo especial na história do Badesc que desde 
1999, quando foi criado, abriu as portas para a inclusão financeira da 
população e desde então contribui substancialmente para o 
desenvolvimento e a geração de emprego e renda em Santa Catarina. 

O programa acolheu o capital humano com senso empreendedor e 
pulverizou o crédito pelos 295 municípios catarinenses. Pela sua 
excelência e inovação ganhou reconhecimento nacional, sendo o 
principal fomentador da maioria das operadoras de microcrédito. 

Em 2011 o programa inova mais uma vez ao criar o Microcrédito Juros 
Zero que isenta o pagamento dos juros de todas as parcelas pagas em 
dia. 



MICROCRÉDITO

Resultados OSCIPs
Dados históricos desde 1999 até 

set/2017

Número Total de Operações:

Valor Total Contratado:

Ticket Médio:

Clientes Ativos:

Empregos Fortalecidos:

817.569

R$ 2.6 Bi

R$ 3.163

61.335

526.575



Total Acumulado 
Juro Zero

Desde 2011 até 
setembro/2017

Operações: 70.238 mil

Valor: R$ 200 Milhões

Operações subsidiadas: 60.136 mil 

Montante de juros 
subsidiados: 

R$ 23,9 Milhões

MICROCRÉDITO - JURO ZERO 



Histórias de 
empreendedores 
catarinenses que, 
com ajuda do 
Badesc, 
conseguiram 
transformar 
seus negócios e 
impulsionar a 
economia 
do nosso Estado.

O VALOR DE QUEM ACREDITA





O VALOR DE QUEM ACREDITA

Histórias de empreendedores catarinenses que, com ajuda do Badesc, conseguiram 
transformar seus negócios e impulsionar a economia do nosso Estado.

Assista o vídeo

Fischer





Muito Obrigado!
www.badesc.gov.br

José Claudio Caramori – Diretor-Presidente
Justiniano Pedroso – Vice-Presidente e Diretor de Desenvolvimento 
de Negócios
Olivio Karasek Rocha – Diretor Administrativo e Financeiro
João Carlos Grando – Diretor de Operações


