
 

SOLICITAÇÃO DE 

ASSOCIAÇÃO AO BH-TEC 

 

Empresa ou Organização  

Não-Residente 

 

 

DE 

 

 

............................................................................. 

(Candidato) 

 

 

     

_________________________ 

(DATA) 
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1. CARTA DE CANDIDATURA  (Minuta) 

 

 

_____________________________________________ (Candidato) declara seu 

interesse em associar-se ao BH-TEC - Parque Tecnológico de Belo Horizonte, na 

categoria de associada não-residente; respeitar as regras do Estatuto, Plano 

Diretor, Normas e Resoluções Internas do BH-TEC, pelo que solicita a apreciação 

da sua candidatura.  

 

  ____________________ 

                         (data) 

 

___________________________________________

__ 

(Assinatura do Responsável)     
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Roteiro de Sumário Executivo para candidatas a associadas não-residentes 

Obs.: Este roteiro sugere um conjunto de informações básicas que necessariamente devam 

constar na proposta. Contudo, a entidade proponente poderá adicionar outras informações 

que julgar convenientes e relevantes para a análise do BH-TEC. 

 

1. Identificação: 

Nome da empresa:        

Nome Fantasia:       

CNPJ:                                                      Data de Fundação:       

Forma Jurídica:       

Ramo de Atividade Principal (CNAE):        

Endereço da sede:       

Endereço para correspondência:       

Capital Social Integralizado (valor e data da última alteração):       

Se for parte de grupo econômico, informar detalhes sobre o grupo:       

Tel.:                                       Fax:                               E-mail:       

Acionistas/Sócios Principais/Proprietário(s): 

      

      

      

Contato responsável por prestar informações sobre a consulta (anexar 
documento de nomeação, se for o caso):  

Nome:       

Cargo:       

Tel.:                                       Fax:                               E-mail:       

Área de negócios:       
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2. Caracterização da Empresa ou Organização 

 Descrição do negócio da empresa (máximo 5 linhas) 

 Histórico das atividades da empresa 

 Setores de atuação e principais produtos 

 Posição competitiva no mercado 

 Unidades de produção existentes  

 Dados de faturamento, discriminando mercado interno e exportações 

 Número de empregados (perfil educacional) 

 

3. Caracterização dos Produtos/ Serviços ofertados 

 

 Descrição técnica e principais características de diferenciação 

 Descrição da tecnologia e da inovação 

 Detalhamento das atividades de P&D planejadas  

 Descrição das questões de propriedade intelectual 

 

4. Estrutura e Gestão da Inovação  

 Estrutura de pessoal da empresa vinculada ao processo de inovação, pesquisa e 
desenvolvimento; 

 Estrutura física e laboratorial da empresa vinculada ao processo de inovação, pesquisa 
e desenvolvimento; 

 Histórico de relacionamento com Institutos de Pesquisa, Universidades, etc.; 

 Histórico de relacionamento com agentes de financiamento e fomento nacionais e 
internacionais; 

 Histórico de cooperação com outras empresas para o desenvolvimento de inovações; 

 Histórico de propriedade intelectual, industrial ou informações tecnológicas utilizadas 
pela empresa; 

 

5. Motivação  

 Razões pelas quais deseja se associar ao BH-TEC 

 Serviços, facilidades e apoios esperados 

 Atividades previstas de colaboração ou parcerias com ICTs, empresas e/ou governo, 
voltadas para fomentar as atividades de desenvolvimento da empresa. 

 

6. Descrição de possíveis dificuldades enfrentadas pela empresa, em termos de: 

 Desenvolvimento de produto ou serviço 

 Inserção no mercado 

 Regulação e Licenciamento 
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 Financiamento 

 Parcerias institucionais para inovação 

 Captação e formação de recursos humanos 

 Estrutura de gestão 

 Gestão de propriedade intelectual 

 Outras dificuldades 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu declaro que todas as informações fornecidas ao BH-TEC e nos anexos são 

verdadeiras. 

 

_______________________________         

_____________________________________ 

Data                                                                          Responsável 

 


