
Apoio ao Setor Público e Privado do Turismo

Programa de Integração Permanente de Iniciativas para o Desenvolvimento Sustentável das 
Hidrovias Brasileiras



A partir das bases do PNT 2018-2022 e da Regionalização do Turismo, o  
MTur buscou o alinhamento das Políticas Nacionais do Turismo e  o 

alinhamento de ações entre o Setor Público e o Privado.

A importância da atividade turística como indutora do desenvolvimento  
econômico e social, depende não somente da existência dos recursos  

naturais e culturais, mas de uma ação de planejamento e gestão eficaz  
e integrada entre o poder público e a iniciativa privada.

O DESAFIO: transformar os processos de planejamento,  em
ações concretas de estruturação dos destinos turísticos.



O QUE É?
O PRODETUR+TURISMO APOIA OS SETORES
PÚBLICO E PRIVADO DO TURISMO, NO ACESSO A
RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DO
TURISMO, COMO UMA DAS MEDIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO, FOMENTO E INVESTIMENTOS
NO SETOR TURÍSTICO, GERANDO EMPREGO, RENDA
E INCLUSÃO SOCIAL.



Para quem?

Estados e Distrito Federal

Municípios do Mapa do Turismo
Brasileiro

Empresários, empreendedores e
investidores do Setor Privado do
Turismo



O que pode ser financiado?
Infraestrutura básica e turística.  
Saneamento Básico.
Transporte e MobilidadeUrbana.  
Iluminação Pública.
Requalificação Urbana;
Investimentos para implantação, expansão, modernização e/ou  
recuperação de empreendimentos, infraestrutura, incluindo estudos,  
projetos, obras civis, instalações, treinamento, entre outros;
Produção ou aquisição de máquinas e equipamentos novos (inclusive  
veículos utilitários, ônibus, caminhões e aeronaves), de fabricação nacional e  
credenciados pelo BNDES;
Bens novos, insumos, serviços, softwares;  
Capital de giro;
Demais itens financiáveis de acordo com Normativos dos Bancos Parceiros
e ações que se enquadrem nos demais eixos do Programa (internacional).



Parceiros



Selo Turismo

O Selo+Turismo identifica que os planos
ou projetos apresentados e, previamente
analisados pelo MTur, são prioritários para
o desenvolvimento do turismo no Brasil,
estão alinhados com as Políticas
Nacionais para o Setor e tem prioridade
no apoio para concessão de crédito.



Como acessar o Programa? Obter 0 Selo+Turismo?

www.prodetur.  
turismo.gov.br



Novo Sistema para Cadastramento de Propostas







205 Propostas  
apresentadas

133 Selos+Turismo  
entregues

R$ 6,9 Bilhões
propostos

35 Selos  
Empreendimentos  

privados

RESULTADOS PARCIAIS

5 Selos para  
propostas de  

Estados

93 Selos para  
Municípios



VALOR PROPOSTO POR REGIÃO (R$)
Norte

0%

Nordeste
38%

Cento-
Oeste

6%

Sudeste
31%

Sul
25%

REGIÃO VALOR (R$)

NORTE 1.445.300,00

NORDESTE 2.653.040.695,62

CENTRO-OESTE 401.914.897,06

SUDESTE 2.115.853.196,69

SUL 1.700.623.786,53

TOTAL 6.872.877.875,90



Contatos e maiores  
informações

www.prodetur.turismo.gov.br

atendimento.prodetur@turismo.gov.br

0800-2008484

mailto:atendimento.prodetur@turismo.gov.br


Apresentação Investe Turismo



Valor total aportado 
(R$)

Total contratado (R$) Saldo disponível para 
contratação (R$)

77.106.706,33 23.436.739,35 53.669.966,98



O público-alvo das operações de crédito são os empreendimentos

privados de toda a cadeira produtiva do turismo, especialmente
micro, pequenas e médias empresas, de todas as regiões do Brasil.

São financiáveis as obras civis para
implantação, ampliação, modernização e reforma de
empreendimentos, bem como a aquisição de máquinas e equipamentos
e capital de giro.



Características das linhas de créditos



Empreendimentos Financiados

Média  
64%

Pequena  
23%

Micro  
13%

FINANCIAMENTO S P OR  
T IPO DE EMPRESA



AG ENTES 
FINANCEIROS

CREDENCIADOS



Desafios  
para 2019

• Novo credenciamento para ampliar o número de agentes
financeiros contratados, com o objetivo de aumentar a
abrangência de regiões contempladas com os recursos do
FUNGETUR.

• Buscar novas fontes de recursos para ampliar a atuação do
Fundo. Estão sendo estudadas parcerias com instituições
financeiras internacionais, como o BID, o CAF e o NDB, para
obtenção desses recursos.



Contatos

(61) 2023-8010
fungetur@turismo.gov.br 

www.turismo.gov.br/ fungetur

mailto:fungetur@turismo.gov.br
http://www.turismo.gov.br/fungetur
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