
QUEM ACREDITA NO QUE FAZ 
NÃO VÊ LIMITES PARA CRESCER 



Mais do que financiar empresas ajudamos a 

transformar grandes ideias em negócios

ainda mais rentáveis, oferecendo crédito sustentável.

CRÉDITO

SUSTENTÁVEL
Longos  prazos   +  Baixas  taxas    =

Além disso, damos todo suporte para que o empresário possa 

crescer de forma planejada e com visão de longo prazo.

QUEM SOMOS



Não é preciso abrir conta

Financiamentos  com prazo de até 10 anos para pagar

Carência de até 2 anos

Contratação de fundos para composição de garantias 

Solicitação e acompanhamento online

SOMOS DIFERENTES DO SEU BANCO



Empresas instaladas no estado de São Paulo, sendo:

▪ Linhas Próprias: faturamento entre R$ 81 mil até R$ 300 milhões por ano.

▪ Linhas de Repasse BNDES: política do repassador;

▪ Linha de Repasse Fungetur: faturamento anual de até R$ 90 milhões.

Limite do financiamento:

▪ Entre R$ 20 mil até R$ 30 milhões, para investimento.

PÚBLICO ALVO



www.creditoturistico.com.br

PROGRAMA DE CRÉDITO TURÍSTICO





FUNGETUR – MÁQ. E EQUIPAMENTOS

Taxa: A partir de 0,41%* ao mês

Prazo: até 60 meses**

Carência: até 12 meses

Participação: até 80%

Máquinas e equipamentos novos,

nacionais ou importados, softwares,

veículos, eletroeletrônicos, motores e

equipamentos de lazer/poliesportivos,

parques infantis;

Demais itens, como, por exemplo, artigos

de enxoval (camas, toalhas, travesseiros,

roupa de cama, protetor de colchão, etc.),

móveis e utensílios.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ITENS FINANCIÁVEIS

*Atualizado pelo INPC | ** incluindo a carência*Atualizado pelo INPC | ** incluindo a carência



FUNGETUR – PROJETOS

Máquinas e equipamentos novos,

nacionais ou importados, softwares,

veículos, eletroeletrônicos, motores e

equipamentos de lazer/poliesportivos,

parques infantis;

Demais itens, como, por exemplo, artigos

de enxoval (camas, toalhas, travesseiros,

roupa de cama, protetor de colchão, etc.),

móveis e utensílios.

Obras Civis e instalações

PROJETOS DE INVESTIMENTO ITENS FINANCIÁVEIS

Taxa: A partir de 0,49%* ao mês

Prazo: até 120 meses*

Carência: até 36 meses

Participação: até 80%

*Atualizado pelo INPC | ** incluindo a carência





Empresas situadas no estado de

São Paulo, por meio da

Certificação Digital E-CNPJ, com

faturamento anual entre

R$ 81 mil e R$ 90 milhões.

QUEM PODE SOLICITAR

A empresa não poderá ter restrições 

econômicas e financeiras junto ao 

mercado.



Juros: A partir de 1,20% ao mês

Prazo: até 42 meses*

Carência: até 09 meses

Limite: até R$ 1 milhão

Garantias: fundos garantidores de aval e aval dos sócios.

CRÉDITO DIGITAL - CONDIÇÕES 

* Incluindo a carência



www.desenvolvesp.com.br

SITE DESENVOLVE SP

http://www.desenvolvesp.com.br/


LOGIN E SENHA



PEDIDO DE FINANCIAMENTO



PEDIDO DE FINANCIAMENTO

Cód. 1006 – Prog. Créd. Turístico



PEDIDO DE FINANCIAMENTO



PRÓXIMOS PASSOS

Consultor da Desenvolve SP entrará em contato para solicitar

documentos para análise e informar sobre os próximos

passos.

Empresa receberá e-mail automático sobre o pedido de

financiamento.



OBRIGADA!

Telefone: (11) 3123-0464

www.desenvolvesp.com.br

luisa.sato@desenvolvesp.com.br

atendimento@desenvolvesp.com.br

Luísa Sato
Gerente de Negócios


