PASSO A PASSO

Secretaria da Fazenda e Planejamento

CRÉDITO DIGITAL

ATENÇÃO!

A

O acesso deve ser
realizado utilizando
o Internet Explorer

Acessar o site da Desenvolve SP

www.desenvolvesp.com.br

Preencher os dados
da empresa e clicar em

C

D

B

1

OK

Você receberá um e-mail
para confirmar a solicitação,
clique no primeiro link para
confirmar a solicitação.

Clicar em
Solicitações online

Entre no portal e
confirme login e senha.

E

no canto superior da tela

ACESSE O
PORTAL E
SOLICITE
SEU LOGIN
E SENHA

A
Clicar em
Pedido de Financiamento

Pedido de Financiamento

e em seguida em

Clicar em

C

Preencher todos os
dados solicitados.

Novo

D

*

Os dados devem ser
preenchidos tendo como
base o Cartão do CNPJ da
empresa, atentando-se à
data de Constituição e à
natureza jurídica da empresa
(a opção empresário
individual só deve ser
preenchida caso conste
no cartão CNPJ).

Não esquecer de
preencher o Questionário de
Responsabilidade Socioambiental

No campo Entidade Empresarial:

A

Caso empresa POSSUA entidade empresarial
parceira da Agência de Desenvolvimento
Paulista, escolher a entidade.

B

Caso a empresa NÃO POSSUA entidade
empresarial parceira, selecionar:

O PREENCHIMENTO
CORRETO DOS
DADOS DA EMPRESA
É ESSENCIAL.

A

Consultas

Crédito Digital/Capital de Giro
Projetos/Máquinas
Programa de Apoio Regional
Linha especial de franquias
Programa de renovação de frota
Acompanhe seu pedido
Relatórios de Acompanhamento

Crédito Digital/Capital de Giro

B

Cadastro

Se for

INDÚSTRIA
998

selecionar

*

2
INSERIR LOGIN
E SENHA E
REALIZAR O
PREENCHIMENTO
DO PEDIDO DE
FINANCIAMENTO

Se for

COMÉRCIO E SERVIÇOS
999

selecionar

Para o preenchimento do campo CNAE
é necessário incluir a letra
correspondente à seção antes do código.
A letra da seção pode ser
consultada no link abaxo:
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?view=atividades

A empresa também pode
acompanhar seu pedido clicando em

3

Acompanhe seu pedido

Pedido de Financiamento

Cadastro

Crédito Digital/Capital de Giro
Projetos/Máquinas
Programa de Apoio Regional
Linha especial de franquias
Programa de renovação de frota
Acompanhe seu pedido
Relatórios de Acompanhamento

Consultas

ATENÇÃO!
Sempre verifique a caixa
de spam do e-mail, pois
nosso sistema envia
e-mails automáticos
com as instruções dos
próximos passos.

INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES DA LINHA DE FINANCIAMENTO
http://www.desenvolvesp.com.br/empresas/opcoes-credito/credito-digital

SALVAR O
PEDIDO DE
FINANCIAMENTO
E AGUARDAR
OS PRÓXIMOS
PASSOS
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CHECKLIST

DOCUMENTAÇÃO
PJ

EMPRESÁRIO OU
FIRMA INDIVIDUAL
Cópia do Requerimento de abertura e alterações
posteriores, devidamente registrados e averbados
na Junta Comercial;

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Fichas de Cadastros de PJ e PF envolvidas direta
ou indiretamente com a empresa (sócios,dirigentes,
avalistas, procuradores e intervenientes)
devidamente preenchidas e assinadas;
Alvará de Funcionamento ou Inscrição municipal;
Cartão do CNPJ;
Cópia autenticada de Procuração pública, quando a
pessoa jurídica estiver representada por procurador.

DOCUMENTOS

SÓCIOS, ACIONISTAS, EMPRESÁRIO,
AVALISTAS, PROCURADORES,
ENTRE OUTROS

Cópias autenticadas, conforme ficha cadastral:
Documento de identidade;

PJ

LTDA

Cópia do Contrato Social da constituição e
posteriores alterações, devidamente
registradas/averbadas na Junta Comercial;
Cópia do Acordo de cotistas, se for o caso.

PJ

S/A E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Cópia do Estatuto Social e posteriores alterações
(se for o caso), devidamente registrado/averbado
na Junta Comercial ou cartório competente;
Cópia da Eleição da diretoria em exercício;
Cópia do acordo de acionistas, se for o caso.

CPF,
Procuração pública, quando a pessoa física
estiver representada por procurador.
Cópia simples de comprovante de residência atual;
Cópia da Declaração de Bens e Direitos
contida no IRPF, com comprovação de
transmissão à Receita Federal.

PJ

EMPRESA ESTRANGEIRA

Contrato social autenticado, traduzido para o
vernáculo por tradutor juramentado;
Cópia autenticada da procuração estabelecendo o
representante no Brasil traduzido para o vernáculo
por tradutor juramentado;
Toda documentação cadastral anexada
no módulo online deve ser a mesma
enviada ao setor de cadastro. Isto inclui:
•
•
•
•
•

Documento de Identificação;
CPF;
Declaração de bens;
Última alteração contratual;
Procurações.

As assinaturas das fichas devem estar de acordo
com o documento de identificação enviado e/ou
contrato social consolidado mais recentemente.
Caso a assinatura não esteja compatível, deve
ser reconhecida firma nas fichas de cadastro.
Referência: Março/2020.

