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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Turismo e Esporte (SETES), visando cumprir sua missão institucional de
fomentar o turismo no Estado de Minas Gerais, promove ações de fomento ao empreendedorismo e à
iniciativa privada, por meio da execução de políticas públicas. Busca-se ampliar a competitividade do
turismo mineiro, em um contexto de desafios e oportunidades para o setor, especialmente devido aos
investimentos estruturais no país para a Copa do Mundo de 2014. Soma-se a isso o ambiente econômico
favorável à geração de trabalho e renda, por meio do turismo, e a importância do fortalecimento de negócios
para o crescimento do PIB mineiro.
Disseminar informações acerca de serviços financeiros e crédito é uma base para o desenvolvimento
sustentável do setor de serviços turísticos. A partir do ano de 2008, a SETES disponibiliza, periodicamente,
informações sobre as linhas de financiamento ofertadas por bancos públicos federais e estaduais para a
cadeia econômica do turismo. Nesse sentido, a equipe da Diretoria de Investimentos e Captação de
Recursos, vinculada à Superintendência de Estruturas do Turismo (SET/DICR), publicou este guia, o qual
apresenta as linhas de crédito ofertadas pelos bancos públicos presentes em Minas Gerais, sendo eles:
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal
(CEF).
A proposta deste guia é a de ser uma fonte de consulta e informações financeiras para os empreendedores
que almejam acessar o crédito, de modo a facilitar a comparabilidade entre os produtos e serviços
financeiros que estejam mais adequados às necessidades dos empreendedores. As informações publicadas
foram consolidadas a partir das informações disponibilizadas pelos bancos e apresentam:








o produto ofertado pelos bancos;
o público prioritário;
a finalidade;
os encargos, os prazos de pagamento e carência;
os limites para financiamento;
as garantias; e
os contatos dos bancos para maiores detalhamentos das linhas de crédito.

Ressalta-se que as regras de acesso ao crédito praticadas pelos bancos oficiais atendem normas do
sistema financeiro nacional. Além disso, as informações disponíveis na cartilha são de inteira
responsabilidade dos bancos, e foram consolidadas pela equipe da SETES, de forma neutra e objetiva.
Informamos, ainda, que os valores, prazos, taxas e outras variáveis e condições constantes desta cartilha
se referem a práticas do mercado financeiro, podendo ser alterados a qualquer momento a critério dos
bancos oficiais, sem prévio aviso.

BOA LEITURA!

Silvana Nascimento
Subsecretária de Turismo

3

SUMÁRIO
1 – BDMG
Produto: BDMG GERAMINAS
Produto: BDMG GIRO FÁCIL
Produto: BDMG ACREDITA
Produto: PRÓ-INOVAÇÃO FAPEMIG/BDMG
Produto: FINAME PSI
Produto: FINEP INOVACRED
2 - BANCO DO BRASIL
Produto: BB GIRO RÁPIDO
Produto: BB GIRO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
Produto: BB GIRO EMPRESA FLEX
Produto: BB GIRO EMPRESA FLEX-Liberações Estruturadas
Produto: BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP
Produto: ACL- ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO AO LOJISTA
Produto: DESCONTO DE CHEQUES
Produto: DESCONTO DE DUPLICATAS
Produto: BB GIRO CARTÕES
Produto: CONTA GARANTIDA
Produto: BB GIRO RECEBÍVEIS
Produto: PROGER URBANO EMPRESARIAL
Produto: PROGER TURISMO INVESTIMENTO
Produto: CARTÃO BNDES
Produto: BB CRÉDITO EMPRESA
Produto: FINAME PSI
Produto: FAT TURISMO INVESTIMENTO
3 - BANCO DO NORDESTE
Produto: CRESCE NORDESTE - TURISMO
4 - BNDES
Produto: BNDES AUTOMÁTICO – O SETOR DE HOTELARIA
Produto: BNDES FINEM – CP TURISMO
Produto: CARTÃO BNDES
5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Produto: FUNGETUR – FUNDO GERAL DO TURISMO
Produto: BNDES FINEM PROCOPA TURISMO
Produto: GIROCAIXA FÁCIL
Produto: GIROCAIXA MÚLTIPLO
Produto: DESCONTOS CHEQUES DUPLICATAS
Produto: CREDFROTA MPE
Produto: FINAME/ BNDES
Produto: INVESTGIRO CAIXA TURISMO PJ (PROGER)
Produto: CRÉDITO ESPECIAL EMPRESA – GARANTIA FGO

4

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
BB – Banco do Brasil
BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
BNB – Banco do Nordeste do Brasil
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
CADASTUR - Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do
Turismo
CEF – Caixa Econômica Federal
CNAE - Classificação Nacional das Atividades Econômicas
FAMPE - Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas
FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador
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FINEM – Financiamentos a Empreendimentos
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
FGO - Fundo Garantidor de Operações
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FUNGETUR – Fundo Geral do Turismo
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MEI - Microempreendedor Individual
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PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PJ – Pessoa Jurídica
PROCEL - Programa de Eficiência Energética nas Edificações
PROGER – Programas de Geração de Emprego e Renda
RECIN - Recursos Internos do BNB
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
TAAC - Tarifa de Análise e Acompanhamento de Crédito
TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo
TR – Taxa Referencial
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1 – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS BDMG
Para maiores informações acesse: http://www.bdmg.mg.gov.br ou
consulte um Correspondente Bancário BDMG credenciado.
Produto: BDMG GERAMINAS
Público: Empresas com faturamento anual até R$ 30 milhões e com mais de 06 meses de
faturamento contábil / fiscal.
Investimentos Financiáveis: Capital de giro.
Prazo de Pagamento: Até 48 meses, incluídos até 03 meses de carência.
Encargos: Juros a partir de 0,99% ao mês, de acordo com o prazo do financiamento + IOF +
TAAC.
Garantias: Consulte o BDMG. Obs.: Para financiamentos de até R$ 300 mil, exclusivamente aval
(dos sócios e cônjuges ou de terceiros).
Como solicitar o financiamento: acesse o site www.bdmg.mg.gov.br e insira os dados no campo
SIMULA FÁCIL BDMG, localizado na página inicial.
Produto: BDMG GIRO FÁCIL
Público: Empresas que faturam até R$ 30 milhões e, no mínimo, com 02 anos de faturamento
contábil / fiscal.
Investimentos Financiáveis: Capital de giro.
Prazo de Pagamento: Até 36 meses, incluídos até 06 meses de carência.
Encargos: SELIC + taxa pré-fixada, de acordo com o prazo do financiamento e risco da operação
+ IOF + TAAC.
Garantias: Consulte o BDMG.
Como solicitar o financiamento: Procure o Correspondente Bancário BDMG.

Produto: BDMG ACREDITA
Público Alvo: Empresas nascentes, com até 6 meses de registro na Junta Comercial.
Investimentos Financiáveis: Capital de giro.
Prazo de Pagamento: 24 meses, incluídos 03 meses de carência.
Encargos: Taxa fixa de 1,78% a.m. +IOF + TAAC.
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Garantias: exclusivamente aval de todos os sócios e cônjuges, com dispensa de comprovação de
patrimônio.
Como solicitar o financiamento: acesse o site www.bdmg.mg.gov.br e insira os dados no campo
SIMULA FÁCIL BDMG, localizado na página inicial.
Produto: PRÓ-INOVAÇÃO FAPEMIG/BDMG
Público Alvo: Empresas com projetos de inovação.
Investimentos Financiáveis:
• Obras civis, construção e reforma; máquinas e equipamentos novos ou usados, nacionais ou
importados; móveis e utensílios;
• Veículos utilitários ou caminhões novos; instalações e montagens; informatização (hardware e
software);
• Desenvolvimento tecnológico; Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); licenciamento ambiental;
• Investimentos intangíveis (consultoria, marketing, design, tecnologia, qualidade, certificações,
promoção comercial, treinamento);
• Capital de giro associado, limitado a até 30% dos investimentos fixos.
Prazo de Pagamento: Até 60 meses, incluídos até 12 meses de carência.
Encargos: Juros fixos de 0,64% a.m. + IOF.
Garantias: Aval dos sócios em operações de até R$ 1 milhão.
Como solicitar o financiamento: acesse o site www.bdmg.mg.gov.br e insira os dados no campo
INOVAÇÃO, localizado na página inicial.
Requisitos/Restrições: Financiamento sujeito à avaliação do caráter inovador do projeto.

Produto: FINAME PSI
Público Alvo: Micro, pequenas e médias empresas, com faturamento de até R$ 30 milhões / ano
e, pelo menos, 06 meses de faturamento contábil / fiscal.
Investimentos Financiáveis: Máquinas, equipamentos e veículos novos, nacionais e
credenciados na FINAME (verifique no site do BNDES ou com o revendedor autorizado se o
equipamento está cadastrado na FINAME).
Prazo de Pagamento: O prazo varia de acordo com o tipo de item financiado e, normalmente,
são de 60 meses, incluídos até 18 meses de carência. Para o financiamento de veículos o prazo
de carência é limitado a 6 meses.
Encargos: juros a partir de 0,37% ao mês fixo para máquinas e equipamentos e 0,49% ao mês
fixo para veículos rodoviários (alguns equipamentos, listados como eficiência energética, possuem
taxa reduzida de 0,33% a.m.).
Garantias: Consulte o BDMG
No caso do FINAME PSI, o próprio bem será dado em garantia para o financiamento. O
equipamento dado em garantia deverá ser segurado.
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Como solicitar o financiamento: acesse o site www.bdmg.mg.gov.br e insira os dados no campo
SIMULA FÁCIL BDMG, localizado na página inicial.

Requisitos/Restrições: O financiamento está sujeito à aprovação da análise de crédito pelo
BDMG e à disponibilidade do produto. Condições sujeitas a alterações, sem aviso prévio.
Produto: FINEP INOVACRED
Público Alvo: Empresas com projetos de inovação e faturamento de até R$ 90 milhões/ ano.
Investimentos Financiáveis:
1) Obras Civis/Instalações;
2) Equipamentos Nacionais;
3) Equipamentos Importados;
4) Softwares;
5) Matérias Primas e Material de Consumo;
6) Equipe Própria;
7) Treinamentos;
8) Serviços de Consultoria;
9) Serviços de Terceiros;
10)Viagens/Diárias;
11)Outras despesas necessárias para a realização do projeto.
Prazos de Pagamento: Até 96 meses, incluídos até 24 meses de carência.
Obs.: o prazo de carência deve corresponder ao prazo de execução do projeto acrescido de seis
meses, respeitado o limite máximo de 24 meses.
Encargos: TJLP (atualmente; 0,4167 % a.a.) + IOF+ TAAC.
Garantias: Consulte o BDMG.
Como solicitar o financiamento: Acesse o site www.bdmg.mg.gov.br e insira os dados no
campo INOVAÇÃO, localizado na página inicial.
Requisitos/Restrições: Financiamento sujeito à avaliação do caráter inovador do projeto.
Obs: TAAC conforme porte; IOF conforme legislação específica.
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2 - BANCO DO BRASIL
Para maiores informações acesse: http://www.bb.com.br/
Produto: BB GIRO RÁPIDO

Público: Micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$ 5 milhões.
Investimentos financiáveis: Capital de giro (crédito fixo e rotativo).
Como solicitar o financiamento: Rede de agências / Internet Gerenciador Financeiro.
Prazos: Até 24 meses, renovado a cada utilização do crédito ou reutilização dos valores já pagos.
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas às alterações.
Condições de Pagamento: Os limites de crédito são de R$ 1 mil a R$ 120 mil. O cliente pode ter
até 59 dias de carência para o pagamento da 1ª parcela de capital, dependendo da data da
liberação do crédito.
Requisitos/Restrições: É necessária a apresentação de garantias pessoais para a contratação
ou vincular FGO - Fundo Garantidor de Operações.
Produto: BB GIRO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Público: Empresas (pessoas jurídicas e empresários individuais) dos ramos industrial, comercial
e de prestação de serviços.
Investimentos financiáveis: Capital de giro (crédito fixo), para pagamento do décimo salário de
seus empregados, acrescido dos encargos sociais.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: Até 13 parcelas mensais.
Encargos: Financiamento disponível a partir de agosto de 2014. Condições e taxas sujeitas às
alterações.
Condições de Pagamento: Carência para pagamento da primeira parcela de capital. Alíquota
zero de IOF sobre os recursos do PASEP.
Requisitos/Restrições: É necessária a apresentação de garantias pessoais para a contratação
ou vincular FGO - Fundo Garantidor de Operações.
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Produto: BB GIRO EMPRESA FLEX
Público: Empresas dos segmentos comércio, indústria ou serviços, exceto Microempreendedor
Individual - MEI, cooperativas (exceto de crédito e agropecuária) e associações com no mínimo
um ano de constituição.
Investimentos financiáveis: Capital de giro. Esta linha tem como objetivo disponibilizar soluções
de crédito para capital de giro e financiamento para aquisição de bens e serviços (pagamento a
fornecedor) adaptada ao fluxo de caixa das empresas.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências/Internet Gerenciador Financeiro.
Prazos: O prazo para o pagamento é de até 36 meses, com reposição de capital definida em
conformidade com a necessidade da empresa: mensal (perfil varejo e atacado), bimestral,
trimestral (perfil atacado).
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas às alterações.
Condições de Pagamento: A cada utilização/reutilização o saldo devedor será repactuado de
acordo com o cronograma definido originalmente. No caso de financiamento para aquisição de
bens e serviços, o Banco efetua o pagamento diretamente ao fornecedor, sem trânsito dos
recursos pela conta corrente do cliente financiado.
Requisitos/Restrições: Como garantia, o mutuário poderá ofertar garantias reais, pessoais ou
vincular FGO - Fundo Garantidor de Operações.

Produto: BB GIRO EMPRESA FLEX-Liberações Estruturadas

Público: Empresas dos segmentos comércio, indústria ou serviços, exceto Microempreendedor
Individual - MEI, cooperativas (exceto de crédito e agropecuária) e associações com no mínimo
um ano de constituição.
Investimentos financiáveis: Capital de giro operacionalizado sob a forma de teto, pagamento a
fornecedores, crédito à exportação.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: O prazo para o pagamento é de até 60 meses. Parcelas mensal (perfil varejo e atacado),
bimestral, trimestral (perfil atacado).
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas à alterações.
Condições de Pagamento: Operacionalizado sob a forma de teto, em que o prazo, a
periodicidade, os encargos financeiros e o valor das parcelas de capital são definidos no momento
de cada liberação de recursos e não se alteram até a amortização integral do capital.
Requisitos/Restrições: Como garantia, o mutuário poderá ofertar garantias reais, pessoais ou
vincular FGO - Fundo Garantidor de Operações.

10

Produto: BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP

Público: Empresas com o faturamento anual de até R$ 3,6 milhões.
Investimentos financiáveis: Capital de giro e financiamento para aquisição de bens e serviços,
pagar impostos ou aproveitar oportunidades de negócios.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: Até 24 meses com carência em até 90 dias para pagamento da primeira parcela de
capital.
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas a alterações.
Condições de Pagamento: Há a economia no IOF, tendo em vista a incidência de alíquota zero
sobre a parcela dos recursos do PASEP.
Requisitos/Restrições: As garantias poderão ser reais, pessoais ou vincular FGO -Fundo
Garantidor de Operações.
Produto: ACL - ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO AO LOJISTA

Público: Pessoa jurídica ou pessoa física que desenvolva atividade comercial ou de prestação de
serviços
Investimentos financiáveis: Capital de giro, mediante antecipação do valor líquido das vendas
transacionadas por meio da credenciadora CIELO.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências / Internet Gerenciador Financeiro.
Prazos: O prazo de pagamento é de 2 a 365 dias.
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas à alterações.
Condições de Pagamento: O limite é até 100% do valor da agenda de recebimento das vendas
com cartão VISA/MASTERCARD.
Requisitos/Restrições: As garantias são a cessão dos direitos creditórios das Faturas Visanet.

Produto: BB GIRO CARTÕES
Público: Pessoa jurídica dos segmentos comércio ou serviço, com manutenção de domicílio
bancário vigente no Banco do Brasil, com faturamento superior a R$ 500 mil e com série histórica
de faturamento com cartão de crédito bandeiras Visa e/ou Mastercard por no mínimo 12 meses.
Investimentos financiáveis: Recebíveis. Adiantamento em conta corrente do recebimento das
vendas a prazo de bens ou serviços da empresa realizadas com duplicatas.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências / Internet Gerenciador Financeiro.
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Prazos: Pagamento em 36 parcelas mensais.
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas a alterações.
Condições de Pagamento: Trata-se de adiantamento das vendas referente a créditos não
performados (futuros), tendo como base a série histórica de vendas dos últimos 12 meses.
Amortização das parcelas à medida que os créditos forem enviados pela Cielo e/ou Redecard ao
Banco, reduzindo significativamente o valor dos encargos financeiros.
Requisitos/Restrições: Cessão dos direitos creditórios das faturas de cartão de crédito Visa e/ou
Mastercard e fiança. Poderá ser vinculada a garantia de FGO.
Produto: CONTA GARANTIDA
Público: Pessoas jurídicas e empresários individuais com faturamento bruto anual superior a R$ 3
milhões.
Investimentos financiáveis: Capital de giro. Destina-se a suprir eventuais necessidades
financeiras do cliente de modo a permitir um melhor gerenciamento do fluxo de caixa, bem como
para lastrear as faturas de Visa Vale com pagamento a prazo.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: Prazo até 90 dias.
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas a alterações.
Condições de Pagamento: A qualquer momento, dentro do prazo de vigência do contrato, de
acordo com as disponibilidades do cliente ou no vencimento do contrato.
Requisitos/Restrições: Garantias reais ou pessoais.

Produto: BB GIRO RECEBÍVEIS
Público: Empresas dos segmentos comércio, indústria ou serviços, com carteira cobrança ou
custódia de cheques pré-datados ou agenda de cartão de crédito no Banco.
Investimentos financiáveis: Capital de Giro. Teto operacional de crédito rotativo com garantia de
cheques custodiados, duplicatas ou agenda de cartão de crédito, para financiamento das
necessidades de capital de giro com base na carteira de recebíveis do cliente.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências / Internet Gerenciador Financeiro.
Prazos: Prazo de 12 meses (360 dias) com possibilidade de renovações automáticas por igual
período.
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas à alterações.
Condições de Pagamento: Encargos mensais, na data escolhida pela empresa. A reposição do
capital poderá ser feita a qualquer momento ou no final do contrato.
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Requisitos/Restrições: Obrigatória a vinculação de duplicatas registradas, cheques custodiados
ou agenda cartão, por meio de cessão fiduciária de direitos creditórios como garantia.

Produto: PROGER URBANO EMPRESARIAL
Público: Microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento bruto anual de até R$
7,5 milhões.
Investimentos financiáveis: Investimento. É financiado até 80% do valor do projeto de
investimento, até R$ 600 mil, incluído capital de giro associado, se houver.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: Até 72 meses, incluído período de carência de até 12 meses.
Encargos: Em abril de 2014, a partir de TJLP + 2,50% ao ano. Condições e taxas sujeitas à
alterações.
Condições de Pagamento: A forma de pagamento é feita em parcelas mensais e sucessivas,
sendo que no período de carência a empresa paga apenas os juros.
Requisitos/Restrições: As garantias são reais ou fidejussórias (pessoais), que podem ser
complementadas por Fundos de Aval (FAMPE) ou FGO (Fundo de Garantia de Operações), as
quais garantem até 80% do valor financiado.

Produto: PROGER TURISMO INVESTIMENTO

Público: Microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento bruto anual de até R$
7,5 milhões.
Linha de crédito com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, para projetos de
investimento que visem à geração e manutenção de emprego e renda, nos segmentos turísticos
definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e do Turismo.
Investimentos financiáveis: Investimento. É financiado até 90% do valor do projeto de
investimento, limitado a R$ 600 mil, incluído capital de giro associado.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: Até 120 meses, incluído período de carência de até 30 meses.
Encargos: Em abril de 2014, a partir de TJLP + 2,50% ao ano. Condições e taxas sujeitas a
alterações.
Condições de Pagamento: A forma de pagamento é feita em parcelas mensais e sucessivas,
sendo que no período de carência o cliente paga apenas os juros.
Requisitos/Restrições: As garantias são reais ou pessoais que podem ser complementadas por
Fundos de Aval (FAMPE) ou FGO (Fundo de Garantia de Operações), que garantem até 80% do
valor financiado.
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Produto: CARTÃO BNDES
Público: Empresas com faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões.
Investimentos financiáveis: Investimento. Financia todos os itens cadastrados no portal
www.cartaobndes.gov.br como máquinas, equipamentos, veículos, equipamentos de informática,
insumos de alguns setores, serviços, dentre outros.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: Entre 03 a 48 meses.
Encargos: Definidos pelo BNDES e divulgados, mensalmente, no Portal Cartão BNDES: Em abril
de 2014: 0,99% a.m. Condições e taxas sujeitas a alterações.
Condições de Pagamento: Parcelas mensais e sucessivas com débito no dia 16.
Requisitos/Restrições: As garantias são reais ou pessoais. Em investimentos de até R$ 1
milhão, o financiamento é de até 100%.
Produto: BB CRÉDITO EMPRESA
Público: Empresas dos segmentos comércio, serviços, indústria, agroindústria e empresários
individuais, com faturamento bruto anual de até R$ 90 milhões.
Investimentos financiáveis: Investimento. Teto operacional que possibilitará o financiamento de
investimentos para as empresas de forma automatizada e simplificada, para aquisição de
equipamentos de informática, máquinas e equipamentos, material de construção e veículos novos.

Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: Dependerá da modalidade do crédito/bens financiados, até 60 meses.
Encargos: Consultar agências. Condições e taxas sujeitas a alterações.
Condições de Pagamento: Prestações fixas mensais.
Requisitos/Restrições: As garantias poderão ser reais, pessoais ou vincular FGO - Fundo
Garantidor de Operações.
Produto: FINAME PSI
Público: Pessoas jurídicas, fundações, nas atividades de indústria, comércio ou serviços,
empresários individuais, pessoas jurídicas de direito público, nas esferas federal, estadual e
municipal, associações, sindicatos, cooperativas, condomínios e assemelhados.
Investimentos financiáveis: Investimento. Financiamento da aquisição e produção de máquinas
e equipamentos novos, inclusive caminhões e ônibus, fabricados no país, credenciados no
BNDES.
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Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: Até 144 meses com carência mínima de 3 meses, dependendo do tipo de financiamento.
Encargos abr/14: a partir de taxa fixa de 4,0% ao ano dependendo do tipo de financiamento.
Condições e taxas sujeitas à alterações.
Condições de Pagamento: As prestações são mensais e sucessivas, cada uma delas no valor
do principal da dívida dividido pelo número de parcelas de amortização, vencendo a primeira no
dia 15 do mês subsequente ao do término do prazo de carência; durante a carência os juros são
pagos trimestralmente e na fase de amortização, os juros são pagos mensalmente junto com a
amortização do principal.
Requisitos/Restrições: As garantias são reais ou pessoais. O percentual de financiamento pode
chegar até 100%.

Produto: FAT TURISMO INVESTIMENTO
Público: Empresas dos setores da indústria, comércio ou serviço, com faturamento bruto anual de
até R$ 25 milhões e com atividade econômica principal (primária) enquadrada nos códigos CNAE
pré definidos (sob consulta).
Investimentos financiáveis: Investimento. Ampliar as oportunidades de negócio e geração de
emprego e renda, em função da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações 2013.
Como solicitar o financiamento: Rede de agências.
Prazos: De 03 a 84 meses, já incluída a carência de até 24 meses.
Encargos abr/14: TJLP + encargos adicionais a partir de 4,50% a.a. Condições e taxas sujeitas à
alterações.
Condições de Pagamento: Durante a carência os encargos adicionais são debitados e exigidos
mensalmente. Após a carência em parcelas mensais e sucessivas.
Requisitos/Restrições: As garantias poderão ser reais, pessoais ou vincular FGO - Fundo
Garantidor de Operações. Financiamento de até 90% da proposta/projeto apresentado e até R$
1,5 milhão por empresa. Obrigatório o registro no CADASTUR.
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3 - BANCO DO NORDESTE
Para maiores informações acesse: www.bnb.gov.br
Produto: CRESCE NORDESTE - TURISMO

Público:
Empresas privadas que tenham como objetivo econômico principal a atividade turística, a
saber:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meios de hospedagem (resorts, hotéis, hotéis-históricos, hotéis-fazenda, barcos-hotel,
pousadas, hospedarias de turismo ecológico ou ambiental, pousos rurais e
alojamentos de selva);
Arenas multiuso de responsabilidade da iniciativa privada (ginásios ou estádios que
incorporem tecnologia e flexibilidade estrutural para diversos tipos de eventos de
entretenimento e lazer, contemplando anexos, restaurantes, bares, lojas, instalações
de apoio, serviços, etc.);
Serviços de alimentação: restaurantes e lanchonetes localizados nos corredores
turísticos;
Agências de viagens e turismo e operadoras turísticas;
Transportadoras turísticas;
Organizadoras de feiras;
Organizadoras de congressos;
Empresas prestadoras de serviços especializados que sejam terceirizadas e prestem
serviços exclusivamente a eventos;
Parques temáticos;
Áreas de camping;
Empreendimentos destinados a proporcionar a prática de turismo náutico (a exemplo
de marinas) e de turismo cultural (a exemplo de museus);
Empreendimentos destinados à realização de eventos e negócios (a exemplo de
centros de convenções);
Empreendimentos que promovam atividades de animação (a exemplo de casas de
espetáculos);
Empreendimentos destinados a proporcionar a prática de ecoturismo, turismo rural,
turismo de aventura e de esportes;
Empreendimentos destinados à promoção turística;
Empresas de planejamento e consultoria turística;
Locadoras de veículos;
Restauração de edifícios históricos para fins turísticos.

Investimentos Financiáveis:
•

Construção, ampliação e reforma de benfeitorias e instalações, observando que a
reforma visará a modernização do empreendimento ou o aumento de sua receita
operacional;
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•

•
•
•
•

Veículos automotores relacionados com o desempenho da atividade do
empreendimento, podendo tal aquisição ser financiada de forma isolada; aquisição,
conversão, modernização, reforma ou reparação de embarcações utilizadas no
transporte turístico de passageiros, inclusive de forma isolada;
Máquinas e equipamentos, inclusive de forma isolada; móveis e utensílios, podendo a
aquisição ser financiada de forma isolada;
Capacitação de mão-de-obra necessária ao empreendimento e implantação de
sistemas de gestão de qualidade;
Aquisição de meios de hospedagem já construídos ou em construção;
Capital de giro associado ao investimento fixo; e outros itens necessários à viabilidade
do negócio, desde que justificados no projeto.

Fonte dos recursos:
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e Recursos Internos do
Banco - RECIN.
Encargos: FNE 2014: ENCARGOS FINANCEIROS E BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA OPERAÇÕES DE INVESTIMENTO

Finalidade

Porte

Micro, Pequeno,
Pequeno-Médio e
Investimentos em
Médio
Bens de Capital
Grande

Demais
Investimentos

Micro, Pequeno,
Pequeno-Médio e
Médio
Grande

Encargos Financeiros
Setor Rural
Demais Setores
Com
Com
Integrais
Integrais
Bônus
Bônus
5,30

4,5050

5,30

4,5050

7,06

6,0010

7,06

6,0010

5,30

4,5050

6,48

5,5080

7,06

6,0010

8,24

7,0040

Para os Recursos Internos: taxa pré-fixada a ser definida por ocasião da contratação da
operação.

Garantias: As garantias serão, cumulativa ou alternativamente:
 Hipoteca;
 Alienação fiduciária;
 Penhor;
 Fiança ou aval.
Prazos:
a) Parcela FNE - dependendo da finalidade e em função da capacidade de pagamento do
mutuário:
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Financiamento para aquisição isolada de móveis e utensílios: 4 (quatro) anos,
incluído até 1 (ano) de carência;
Aquisição de meios de transporte, exceto embarcações: 5 (cinco) anos, incluídos
até 6 (seis) meses de carência;
Reforma ou reparação de embarcações: 5 (cinco) anos, incluídos até 2 (dois) anos
de carência;
Financiamento para implantação de hotéis e de outros meios de hospedagem: até
20 (vinte) anos, incluídos até 5 (cinco) anos de carência;
Demais itens: máximo de 15 (quinze) anos, incluídos até 5 (cinco) anos de
carência.

b) Recursos Internos - RECIN: Até 1.460 dias contados da data prevista no orçamento do
projeto ou da proposta de financiamento para o desembolso da parcela de capital de giro
associado ao investimento fixo e de acordo com o porte e a classificação de risco do
cliente.
Como solicitar o financiamento: Tendo cadastro e limite de crédito aprovados no Banco

do Nordeste, basta apresentar o Projeto de Financiamento ou a Proposta de Crédito.
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4 - BNDES
Para maiores informações acesse: www.bndes.gov.br
Produto: BNDES AUTOMÁTICO – O SETOR DE HOTELARIA
Público: O BNDES Automático financia, por meio de instituições financeiras
credenciadas, projetos de investimento inferiores ou iguais a R$ 20 milhões.
São financiados projetos de construção de novos, reforma, modernização e ampliação de
hotéis.
Investimentos financiáveis: São passíveis de financiamentos empreendimentos
relacionados a hotelaria, enquadrados na Classificação Nacional das Atividades
Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conforme
códigos I 55.10-8/01, I 55.90-6/01 e I 55.90-6/02, inclusive os custos relacionados à
emissão dos documentos de que trata o subitem 7.2.6.1, excluídos os serviços de
consultoria, e condicionados à apresentação do Certificado de Cadastramento da
Beneficiária no Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do
Turismo (CADASTUR), a ser extraído pelo Agente Financeiro no endereço eletrônico
http://www.turismo.gov.br. Podem ser financiados os custos relacionados à emissão dos
documentos de certificação.
Prazo: Os prazos de financiamento poderão ser ampliados quando o empreendimento
apresentar certificações do Programa de Eficiência Energética nas Edificações - PROCEL
Edifica e no Sistema de Gestão da Sustentabilidade para Meios de Hospedagem ou outra
certificação de construção sustentável reconhecida por entidade de credenciamento
acreditada dentro do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade.
Produto: BNDES FINEM – CP TURISMO
Público: Financiamento a empreendimentos de valor igual ou superior a R$ 20 milhões,
realizado diretamente pelo BNDES ou por meio das instituições financeiras credenciadas.
Investimentos financiáveis: O BNDES FINEM – Capacidade Produtiva Turismo, tem
como objetivo o apoio ao Complexo Turístico Nacional, incluindo empreendimentos de
infraestrutura, serviço turístico e ecoturismo em áreas de preservação ambiental. Financia
empreendimentos de implantação, expansão e modernização relacionados ao setor de
hotelaria, condicionados à apresentação do certificado no Cadastro Nacional de
Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (CADASTUR).

Produto: CARTÃO BNDES
Público: O Cartão BNDES acessível às micro, pequenas e médias empresas.
Com o Cartão BNDES as empresas poderão adquirir diversos produtos destinados ao
setor de turismo, como sistemas de Administração, Gestão e Automação; de Gestão na
19

Área de Turismo (OTA); Cursos de Inglês; Guiamento Turístico; produtos de cama, mesa
e banho, mobiliário, utensílios, vestuários, veículos utilitários, ônibus, microônibus e etc.
Prazo: O Cartão BNDES tem a vantagem de ser um crédito rotativo pré-aprovado, isento
de cobrança de anuidade, oferece prazo de pagamento em até 48 meses, com
prestações fixas e iguais, limitado a R$ 1 milhão por banco emissor, sujeita à análise de
crédito.
Como solicitar o financiamento: O Cartão BNDES é emitido pelo Banco do Brasil, Caixa

Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Banrisul, BRDE e Sicoob, nas bandeiras Cabal, Elo,
Mastercard e Visa. Deve ser solicitado através do Portal de Operações, no endereço
www.cartaobndes.gov.br.
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5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Para maiores informações acesse: www.caixa.gov.br
Produto: FUNGETUR – FUNDO GERAL DO TURISMO
Público: Empresas de qualquer porte, com faturamento há mais de 36 meses
consecutivos, que atuem no setor de turismo.
Finalidade: Financiamento de obras civis, máquinas e equipamentos, móveis, utensílios e
serviços vinculados aos empreendimentos.
Encargos (1): A partir de 6,9% a.a. + INPC.
Prazo para pagamento: Até 240 meses, com carência de até 60 meses.
Limite de Financiamento: Até R$ 10.000.000,00 (por grupo econômico).

Produto: BNDES FINEM PROCOPA TURISMO
Público: Empresas dos setores de turismo, comércio e/ou serviços, com faturamento
acima de R$ 90.000.000,00 localizadas em qualquer região do país.
Finalidade: Financiamento de construção, reforma, ampliação, recuperação e
modernização de empreendimentos.
Encargos: A partir de 6,0% a.a. + TJLP.
Prazo para pagamento: 60 meses com carência de 6 a 12 meses.
Limite de Financiamento: Até R$ 10.000.000,00.

Produto: GIROCAIXA FÁCIL
Público: Empresas com faturamento até R$ 50 milhões.
Finalidade: Capital de giro.
Encargos: A partir de 1,15% a.m. + TR.
Prazo para pagamento: 04 a 40 meses.
Limite de Financiamento: Até R$ 1.000.000,00.

Produto: GIROCAIXA MÚLTIPLO
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Público: Todas as faixas de faturamento.
Finalidade: Capital de giro.
Encargos: 1,25% a 1,90% a.m. + TR.
Prazo para pagamento: do contrato: 360 dias; dos recebíveis: 120 dias.
Limite de Financiamento: Até R$ 1.000.000,00.

Produto: DESCONTOS CHEQUES DUPLICATAS
Público: Todas as faixas de faturamento.
Finalidade: Capital de giro – Antecipação de Recebíveis.
Encargos: Cheques e duplicatas a partir de 1,37% a.m..
Prazo para pagamento: 120 dias duplicatas; 150 dias cheques.
Limite de Financiamento: Limite global pré-estabelecido.

Produto: CREDFROTA MPE
Público: Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, clientes da Caixa com
faturamento de até R$ 15 Milhões.
Finalidade: Financiamento de veículos novos e usados.
Encargos: 1,20% a 2,37% a.m..
Prazo para pagamento: Até 60 meses, sem carência.
Limite de Financiamento: Até 90% do valor do bem financiado.

Produto: FINAME/ BNDES
Público: Todas as faixas de faturamento.
Finalidade: Financiamento de máquinas, equipamentos e veículos.
Encargos: A partir de 4,5% a.a..
Prazo para pagamento: 60 meses com carência de 6 a 12 meses.
Limite de Financiamento: Até R$ 10.000.000,00
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Produto: INVESTGIRO CAIXA TURISMO PJ (PROGER)
Público: Empresas com faturamento de até R$ 7,5 milhões.
Finalidade: Financiamento de veículos para fins comerciais, máquinas e equipamentos,
investimentos e capital de giro associado.
Encargos: A partir de 5% a.a. + TJLP.
Prazo para pagamento: Até 60 meses com até 6 meses de carência.
Limite de Financiamento: Até R$ 600.000,00
Produto: CRÉDITO ESPECIAL EMPRESA – GARANTIA FGO
Público: Empresas com faturamento até R$ 15 milhões.
Finalidade: Capital de giro.
Encargos: A partir de 1,30% a.m..
Prazo para pagamento: 24 meses, sem carência.
Limite de Financiamento: Até R$ 125.000,00.
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