
CRÉDITO, CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS E 
FINANCIAMENTO INTERNACIONAL



O Que é

Núcleo responsável por ampliar os investimentos

no Setor Turismo do Estado de São Paulo e

fortalecer o papel articulador da Secretaria de

Turismo, no apoio ao crédito e na captação de

investimentos.de investimentos.



Objetivo

Apoiar o setor público e privado do turismo, do

estado de São Paulo, no acesso a recursos de

financiamentos e investimentos nacionais e

internacionais, visando a execução de projetos de

estruturação do turismo e matrizes de

investimentos turísticos.



Pra Que

Maior efetividade na estruturação dos destinos 

turísticos, seja por meio da implementação de 

planos de investimentos do setor público ou da 

execução de projetos do setor privado, para 

garantir o desenvolvimento econômico e social, e 

gerar mais empregos e renda, para o estado de 

São Paulo.



Público Alvo

Municípios do estado de São Paulo, que integram o           
Mapa do Turismo Brasileiro.

Estâncias Turísticas e 

Municípios de Interesse Turístico-MIT.

Empresários, empreendedores e investidores do setor 
privado do turismo, por meio de suas empresas e 
empreendimentos.





O Que Pode
Ser Financiado

• Eixo 4: Empreendedorismo e Setor Produtivo

(Setor Privado)

• Implantação, expansão, modernização e/ou recuperação de 
empreendimentos, incluindo estudos, projetos, obras civis, 
instalações, treinamento, entre outros;

• Projetos de eficiência energética, bem como demais ações
inovadoras;

• Parcerias Público – Privadas; 

• Produção ou aquisição de máquinas e equipamentos novos
(inclusive veículos utilitários, ônibus, caminhões e 
aeronaves);

• Bens novos, insumos, serviços, softwares;

• Capital de giro;

• Exportação de bens e serviços nacionais;

• Demais ações financiadas pelos bancos parceiros.



Linha de Crédito

Recursos Disponíveis: R$ 1 bilhão

Condições de crédito como:

• Taxa de Juros;

• Garantias;

• Percentual Financiável;

• Carência;

• Prazo de Amortização;

De acordo com os critérios de cada 
Banco Parceiro do Programa.



https://www.desenvolvesp.com.br/empresas/programas-de-governo/programa-de-credito-turistico/
http://www.creditoturistico.com.br/onepage#void
http://www.creditoturistico.com.br/onepage#void
http://www.creditoturistico.com.br/onepage#void


Como Acessar o 
Programa
(No caso específico para operações de 
crédito nacionais)

Acessar o site do Programa: 
www.creditoturistico.com.br 

Cadastrar a Proposta no local indicado

Enviar eletronicamente a proposta 
preenchida 

Aguardar a análise e orientações do 
banco financiador e da SETUR SP



Site do Programa



Link CADASTRO



Formulário



Site DESENVOLVE SP



Eduardo Madeira
eduardo.madeira@investsp.org.br

(11) 3204-2865

Obrigado!




