
Linhas de Financiamento para o Turismo
Parceria Banco do Nordeste (BNB) - Secretaria de Turismo/Ba (SETUR) -

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Salvador e Litoral Norte (SHRBS)

gastos com construção, ampliação e reforma de benfeitorias e instalações / aquisição de veículos /
aquisição de máquinas e equipamentos / móveis e utensílios / capacitação de mão-de-obra /
implantação de sistemas de gestão de qualidade / capital de giro associado ao investimento fixo /
gastos com frete para o transporte e/ou com a montagem de máquinas e equipamentos / tributos
incidentes para o desembaraço aduaneiro de bens / capital de giro para formação de estoques
aquisição isolada de máquinas e equipamentos / capital de giro isolado.

agências de viagem e turismo e operadoras turísticas
resorts, hotéis, hotéis históricos, hotéis-fazendas, barcos-hotéis, hospedarias de turismo ecológico
ou ambiental, pousadas, pousos rurais e alojamentos de selva
transportadoras turísticas
organizadoras de feiras
organizadoras de congressos
empresas prestadoras de serviços especializados;
parques temáticos
áreas de camping
restaurantes e lanchonetes localizados nos corredores turísticos
turismo náutico (a exemplo de marinas)
turismo cultural (a exemplo de museus)
eventos e negócios (a exemplo de centros de convenções)
atividades de animação (a exemplo de casas de espetáculos)
prática do ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura e turismo de esportes
promoção turística
planejamento e consultoria turística
locadoras de veículos
restauração de edifícios históricos
arenas multiúso ginásios ou estádios
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para fins turísticos;
, que incorporem tecnologia e flexibilidade estrutural para diversos tipos de

eventos de entretenimento e lazer, contemplando anexos, restaurantes, bares, lojas, instalações de apoio, serviço.

Beneficiários / Público Alvo

Objetivo: Financiamentos necessários à implantação, ampliação,
modernização e reforma de empreendimentos do setor turístico:

FNE - Taxas de juros (anuais)

Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco B

Salas 305 a 307 - Iguatemi - CEP. 41.820-907 - Salvador-Ba. - Tel.: 3525-255571

Consultor: 71Antônio Carlos Santos - 3243-9187 / 8197-6321 - ancapes@gmail.com

Contato: 71Gilberto Marquezini - 3525-2554 / 8225-9769 - adm@sindicatohrbs.com.br

Encargos Financeiros: Período de 01.01.2013 a 30.06.2013: taxa efetiva de juros de 3,53% a.a -
investimento fixo e misto, inclusive com custeio ou capital de giro associado;
Período de 01.07.2013 a 31.12.2013: taxa efetiva de juros de 4,12% a.a - investimento fixo e misto,
inclusive com custeio ou capital de giro associado.
O bônus de adimplência para o exercício der 2013 será de 15% sobre os encargos financeiros,
ficando a taxa de 3,0% para o período de janeiro a junho/2013 e de 3,5% para o período de julho
a dezembro de 2013.

Conselho Monetária Nacional, Resolução nº 4.181, de 07 de janeiro de 2013

Carência, até 5 anos e Pagamento, até 20 anos


