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SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO 

 
 

 

DESCRIÇÃO 
Valor total do 
Investimento 

(R$) 
Obras civis e instalações  

Equipamentos nacionais novos enquadrados na FINAME  

Outras máquinas e equipamentos  

Móveis e utensílios  

Outros investimentos fixos  

Equipe própria (a depender do programa)  

Equipamentos importados (a depender do programa)  

Capital de Giro  

Outros (Desenvolvimento de Produtos; Material de Consumo; Melhoria   

        de Qualidade; Serviços de Terceiros; Treinamento de Equipe)  

Total do projeto  

Financiamento solicitado ao BRDE  

Recursos próprios  

Outras fontes (citar quais)  
   Observação: O BRDE não considera investimentos financiáveis os seguintes itens: 

• aquisição de terras, terrenos e benfeitorias; 
• máquinas e equipamentos usados. 

 
 
Autorizo............................................................ a me representar junto ao BRDE para os 
trâmites necessário neste processo. 
 
 
 

 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome:                           
Local e Data:   

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

1.1  Razão Social: 
 
1.2  CNPJ:  

1.3  Endereço:  

2. FINALIDADE 

[  ] Implantação          [  ] Expansão         [  ] Modernização         [  ] Relocalização                             
[  ] Capital de Giro     [  ] Inovação           [  ] Carta Fiança      
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3. DA EMPRESA 

3.1. Breve histórico das atividades da empresa e do Grupo Empresarial do qual faz parte, desde a 
sua fundação, destacando os fatos mais relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Setores de atuação: 

 

 

 

3.3. Principais produtos: 

 

3.4. Unidades industriais e suas localizações: 

 

 

 

 

 
4. DAS GARANTIAS REAIS 
Informe as garantias a oferecer (bem imóvel – descrição, área, matrícula, proprietário e valor estimado de avaliação):  

  

 

 

 

 

5. DO PROJETO 

5.1 Localização: 
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5.2. Objetivos e Metas: 
Descreva objetivamente o projeto, indicando as alterações previstas quanto à área construída, capacidade de produção, 
números de empregos gerados e outros resultados esperados. Nos casos de implantação, indicar as metas a serem atingidas 
e qual a tecnologia (própria ou adquirida) a ser utilizada. Nos casos de projeto de inovação, também informar o diferencial 
competitivo dos produtos/processos em desenvolvimento, o que é inédito no mercado nacional ou regional, diferencial com 
produtos similares existentes no mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Prazos e Investimentos realizados: 

Data (mês/ano) do início do projeto: 

Data (mês/ano) para conclusão da execução do projeto: 

Valor já investido no projeto: R$ 

Prazo solicitado para carência (em meses): 

Prazo solicitado para amortização (em meses): 

5.4. Exigências ambientais 

Existe licenciamento ambiental para o projeto? 

 

 

 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS RELEVANTES PELA EMPRESA 

 

 

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES E CONTATO: 

Nome do responsável: Pessoa para contato: 

Cargo: Cargo: 

E-mail: E-mail: 

Fone Comercial: Fone Comercial: 

Fone Celular: Fone Celular: 

 
 
Assinatura do Responsável: 
 
 
 
______________________________ 
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