
ANEXO I - PROGRAMA PARA INVESTIMENTO (TURISMO) 01/04/2017 A 31/12/2017 

PRODUTO 
 

FONTE PÚBLICO ALVO FINALIDADE ENCARGOS 
PRAZO MÁXIMO 

LIMITE DE FINANCIAMENTO(%) 
CARÊNCIA TOTAL 

 
 
 

PROGRAMA DE 
APOIO AO 
TURISMO 

REGIONAL 
 

(PROATUR) 
 
 
 

[MBOC-1101-3-7] 

 
 
 
 

FNE 

 
Empresas privadas 
de  pequena-média, 

média e grande 
porte (empresários 

registrados na 
junta comercial e 
pessoas jurídicas) 
cadastradas pelo 

Ministério do 
Turismo. 

 

 
Implantação, 
ampliação, 

modernização e 
reforma de 

empreendimentos do 
setor turístico, 

mediante o 
financiamento de 
investimentos e 
capital de giro. 

 
8,55% a.a. - para 
pequena-média e 
média empresa; 

 
10,14% a.a. - 
para grande 

empresa. 
 
 

BÔNUS: 
Fora ou Dentro 
do Semiárido:  
15% sobre os 

juros. 
 

 
 

05 anos 
 
 

(implantação de 
hotéis e outros 

meios 
hospedagem e 

arenas multiuso 
- até 05 anos) 

 
 

15 anos 
 
 

(implantação de 
hotéis e outros 

meios 
hospedagem e 

arenas multiuso 
- até 20 anos) 

Investimento: 

Porte do 
Mutuário 

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (2) 
fora do Semiárido (1),  

das Mesorregiões (3) e das 
RIDEs (4) Semiárido(1),  

Mesorregiões
(3) e  

RIDEs(4) 

Tipologia do Município (1) 

Alta 
Renda 

Baixa Renda, 
 Estagnada e 

Dinâmica 
Pequena-média 

empresa 
90 95 100 

Média empresa  80 85  95 
Grande 

empresa  
70 80  90 

Capital de Giro Associado: 
- Médio e Grande portes: Máximo de 50% do investimento 
fixo projetado financiado pelo Banco.  
- Pequeno-Médio: Máximo de 70% do investimento fixo 
projetado financiado pelo Banco.  

 
 
 

PROGRAMA DE 
FINANCIAMEN-TO 
ÀS MICROEMPRE-
SAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO 
PORTE E AO 

EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL 

 
(FNE-MPE) 

 
[MBOC-1101-3-20] 

 
 
 

FNE 

 
Microempresas, 

empresas de 
pequeno porte e 

microempreendedo
res individuais 

(MEI) dos setores 
industrial 
(inclusive 

mineração), 
agroindustrial, 

turismo, comercial 
e prestação de 

serviços. 

 
Implantação, 

expansão, 
modernização, 

reforma e 
relocalização de 

empreendimentos de 
microempresas, de 

empresas de 
pequeno porte e de 

microempreendedore
s individuais (MEI).  

 
 

 
8,55% a.a. - para 
microempresas e 

empresas de 
pequeno porte. 

 
 

BÔNUS: 
Fora ou Dentro 
do Semiárido:  
15% sobre os 

juros  
 

 
04 anos – para 
microempresas 
e empresas de 
pequeno porte. 

 
(implantação de 
hotéis e outros 

meios 
hospedagem - 
até 05 anos)  

 

02 meses - 
MEI 

 
12 anos - para 
microempresas 
e empresas de 
pequeno porte. 

 
(implantação de 
hotéis e outros 

meios 
hospedagem - 
até 20 anos) 

 
36 meses - 

MEI 

 
Investimento Fixo e Misto: 
- Até 100% do investimento projetado. 
 
Capital de Giro Associado: 
- Máximo de 100% para microempresas; 
- Máximo de 50% para empresa de pequeno porte. 
 
Público-Alvo MEI: Exigir-se-á, pelo menos, 6 meses de 
atividade, comprovada por meio de experiência bancária ou 
comercial. 
 
Limite de Endividamento: 
- MEI – Até R$ 20mil, sendo recomposto na medida em 
que seja amortizado o valor de principal. 
- Demais: Margem disponível no LRG do mutuário.  
 


