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INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O Programa de Crédito Turístico da Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo foi lançado em setembro de 2019, em coordenação com
a DesenvolveSP (Banco de Desenvolvimento do Empreendedor do Estado de São

Paulo) e em parceria com os bancos federais, BNDES, CAIXA e Banco do Brasil,
incluindo posteriormente, as parcerias do Banco do Povo, do Sebrae e da

InvestSP.
 

O Programa objetiva uma 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.
 

Com o advento da crise gerada pelo COVID19, o Novo Coronavirus, 
 a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, decidiu de forma proativa, mudar o foco das

ações do Programa, de forma a apoiar as empresas do trade turístico, na
travessia deste período de grandes dificuldades, orientando e facilitando o

acesso aos bancos parceiros do Programa, na obtenção de recursos de Capital de
Giro, para cobrir despesas fixas e operacionais (salários, fornecedores, taxas,

aluguéis, condomínios, entre outras) das empresas e empreendimentos.

1.    Os bancos parceiros oficiais do Programa são a DESENVOLVE SP, o BANCO do POVO, o
BANCO DO BRASIL, a CAIXA e o BNDES.

 
2.  Os Bancos Privados, as Cooperativas de Crédito e as Fintechs oferecem soluções e

condições de crédito que atendem ao segmento turístico no estado de São Paulo.
Por isso, a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, vê como fundamental

divulgar, a todo o trade turístico, estas soluções e como acessá-las.
 

3.    A análise das solicitações de crédito é realizada exclusivamente pelas
instituições financeiras.

 
4.    As empresas e empreendimentos que não tiverem a saúde financeira em dia (CND, CADIN,

Órgãos de proteção ao Crédito) terão dificuldade no acesso ao crédito.
 

5.    Todas as soluções de crédito apresentadas nesta Cartilha, por meio dos bancos e
instituições, são passíveis de acesso digital e online, sem necessidade de

deslocamentos presenciais até uma loja ou unidade física.



Site do Programa: http://www.creditoturistico.com.br/onepage

1.   COMO ACESSAR O
PROGRAMA

Clicar no local indicado



Quando a Proposta é enviada, o Formulário preenchido é encaminhado
automaticamente para os bancos parceiros do Programa, bem como para a SETUR

SP, para monitoramento.
 

 DÚVIDAS devem ser encaminhadas ao email: creditoturistico@turismo.sp.gov.br

Preencher o Formulário

Clicar em ENVIAR



A DesenvolveSP financia desde Microempresas até empresas de Grande Porte, passando
pelas Pequenas e Médias empresas. Não financiam MEI.

 
O detalhamento das condições de financiamento consta do site da DesenvolveSP.

 
Para ter acesso ao Crédito Digital de Giro e ao Programa de Crédito Turístico basta

acessar o site do Banco, que logo na tela inicial você terá acesso direto ao
Programa e à Linha de Crédito Digital para Giro.

 
Acesso ao site: https://www.desenvolvesp.com.br/

Ao clicar nestes links você terá todas as informações necessárias 
para o cadastramento da sua solicitação.

  2. COMO ACESSAR AS LINHAS
DA DESENVOLVE SP



Condições do Giro:



O nosso parceiro Banco do Povo é um Programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo
do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.
 

A solicitação das Linhas de Crédito pode ser realizada por meio do site do Banco, de forma online.
 

Acesso ao site: www.bancodopovo.sp.gov.br/index.html

  3. COMO ACESSAR AS LINHAS
DO BANCO DO POVO

Condições das Linhas de Crédito

Caso você seja um Empreendedor Informal (CPF)



Os nossos parceiros Banco do Brasil, Caixa e BNDES, estão atuando fortemente para apoiar
as empresas a superarem este momento.

 
Nossa orientação é que você procure, inicialmente, o seu banco de relacionamento para

tentar obter o crédito necessário nas melhores condições disponíveis, bem como,
tentar alongar possíveis empréstimos previamente existentes.

 
Os bancos federais estão alongando o prazo dos empréstimos já existentes e abrindo margem

para novos empréstimos.
 

Não conseguindo atingir os seus objetivos no banco de seu relacionamento,
orientamos você a procurar os bancos do estado de São Paulo: a DesenvolveSP e o

Banco do Povo.

4. COMO ACESSAR AS LINHAS
DOS BANCOS FEDERAIS 

(BB CAIXA BNDES)

BANCO DOBRASIL
Acesso ao site: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial#/

Rolando a tela da página inicial, para baixo, você terá acesso a todas
 as Linhas de Crédito disponíveis pelo nosso parceiro Banco do Brasil,

 adotadas neste momento.



Clicando nos locais em destaque você é direcionado a como
proceder de forma online nas solicitações que melhor se adequarem às

suas necessidades.
FaleConosco BB

Acesso ao site: http://www.caixa.gov.br/empresa/credito-financiamento/Paginas/default.aspx

Ao clicar no local indicado você é direcionado para a
página com todas as opções para sua empresa neste momento.

CAIXA



Superintendencia
Regional da Caixa em São Paulo - EMAIL: sr2573sp05@caixa.gov.br

e sr2574sp02@caixa.gov.br

 
No caso de PAUSA ou ALONGAMENTO de Empréstimos: 0800 7268068 – Opção 2.2.2

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social atua no apoio ao crédito para as empresas
do Turismo, por meio de operações indiretas, ou seja, repassa aos bancos credenciados os recursos e

as condições especiais do BNDES, que são operacionalizadas por estes bancos comerciais. 
 

Os bancos parceiros do Programa de Crédito Turístico da SETUR SP são credenciados do
BNDES e podem operacionalizar suas linhas de crédito.

 
Acesso ao site: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home

Para DÚVIDAS:

BNDES



Na página inicial você acessa as condições da Linha de Crédito para Capital de Giro do BNDES.
 

Clicando no local destacado você é direcionado a como solicitar o seu crédito, 
conforme a página abaixo:

TIRE SUAS DÚVIDAS: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/canais-
atendimento/duvidas-medidas-emergenciais



Nossa orientação é que você procure, inicialmente, o seu banco de relacionamento para
tentar obter o crédito necessário nas melhores condições disponíveis, bem como,

tentar alongar possíveis empréstimos previamente existentes.
 

Os bancos privados estão alongando o prazo dos empréstimos já existentes e abrindo margem
para novos empréstimos.

 
Não conseguindo atingir os seus objetivos no banco de seu relacionamento,

orientamos você a procurar os bancos do estado de São Paulo: a DesenvolveSP
 e o Banco do Povo.

Os bancos privados, igualmente os bancos federais e estaduais são credenciados para
operacionalização de Linhas de Crédito do BNDES, por meio das chamadas

Operações Indiretas.
 

Os bancos privados irão operacionalizar a LINHA DE CRÉDITO denominada PROGRAMA
EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS lançada pelo Governo Federal, por meio da

Medida Provisória nº 944, de 03 de abril de 2020, no valor total de R$ 40
bilhões. Estamos aguardando o BNDES editar orientações em relação aos

procedimentos operacionais desta Linha de Crédito.
 

Principais bancos privados comerciais no Brasil: ITAU, BRADESCO e SANTANDER.

5.   COMO ACESSAR AS LINHAS
DOS BANCOS PRIVADOS



ITAÚ
Acesso ao site: https://www.itau.com.br/empresas/coronavirus/

Neste Link você acessa todas as condições disponíveis
pelo ITAU: https://www.itau.com.br/empresas/emprestimos-financiamentos/



FONE FÁCIL: 4004 0022 ou 0800 5700022

OU Fale com a BIA:

Clicando no local indicado você é direcionado para a
página onde encontra as melhores soluções de crédito para este momento, como: 
Capital de Giro SEM garantia ou avalista, Giro fácil ou empresarial e microcrédito.

BRADESCO

Acesso ao site: : https://banco.bradesco/html/classic/index.shtm



PARA DÚVIDAS:

Clicando no local indicado você é direcionada à página que orienta como pausar ou
alongar sua dívida.

SANTANDER

Acesso ao site: https://www.santander.com.br/

Acessando este link, você tem acesso às orientações sobre o Programa de FOPAG do Governo
Federal. Como dissemos, o Santander será uma das Instituições Financeiras que

irá operacionalizar esta Linha: www.santander.com.br/campanhas/fopag-pj



Os bancos de Crédito ou Cooperativas de Crédito são instituições financeiras, que igualmente
aos bancos comerciais ou múltiplos oferecem crédito para investimentos ou para despesas, no caso, o Giro.

 
Aqui vamos referenciar duas delas que atuam fortemente no estado de São Paulo, a SICREDI e a SICOOB.

A Sicredi atua por Região no estado de São Paulo.  Em cada Região em que atua, é uma SICREDI independente.
 

A SICREDI éCREDENCIADA do BNDES, podendo operacionalizar algumas de suas linhas de crédito.

6. COMO ACESSAR AS LINHAS
DOS BANCOS DE CRÉDITO E
COOPERATIVAS DE CRÉDITO

SICREDI

Acesso ao site: www.sicredi.com.br/site/home

Ao acessar o Link a seguir, você é direcionado para a página onde encontra soluções de crédito para suas
necessidades: https://www.sicredi.com.br/html/para-sua-empresa/crescer/



Possui também soluções de crédito para você Pessoa Física: 
https://www.sicredi.com.br/html/orientador-credito-voce/

PARA DÚVIDAS:



Hoje, a rede de atendimento do SICOOB é a sexta maior dentre as instituições financeiras que atuam no país,
com mais de 2,7 mil pontos de atendimento presentes em todos os estados brasileiros. Além disso, o SICOOB

oferece aos cooperados centenas de produtos e serviços digitais, para que você possa realizar transações
financeiras de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, sem precisar ir até uma cooperativa.

 
O SICOOB também é uma instituição financeira credenciada no BNDES.

SICOOB

Ao acessar o link abaixo você é direcionado para a página que
traz todas as possibilidades de acesso ao crédito, para atender suas
necessidades: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/credito-empresa

Acesso ao site: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/para-voce



A SICOOB também tem soluções para você pessoa física e Empreendedor
Informal, veja as opções no link abaixo: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/credito-voce

Central de Atendimento Sicoob



As Fintechs Bancos Digitais atuam totalmente de forma online, por meio de aplicativos, onde é possível abrir
conta, realizar movimentações bancárias e operações de crédito. 

 
Como fintechs tornam o empréstimo mais barato?

 
Startups do setor financeiro que buscam inovação em serviços, as fintechs têm sido uma ótima oportunidade
para os investidores. Isso porque tornam o empréstimo mais barato. O negócio, por sua vez, é cada vez mais

atrativo. Sem falar que as taxas de juros cobradas são bem menores. Esse fator das taxas reduzidas é possível
pois elas são empresas de tecnologia.

 
Dessa maneira, essas startups desenvolvem ferramentas que conseguem prever o comportamento do

consumidor. 
 

Vamos referenciar aqui as 5 maiores instituições financeiras totalmente digitais, que atuam no Brasil:
NUBANK, CREDITAS, NEON, ORIGINAL e INTER.

7.COMO ACESSAR AS LINHAS 
DE CRÉDITO DAS FINTECHS

(BANCOS DIGITAIS)

NUBANK

Acesso ao site: https://nubank.com.br/

O Nubank, lançado em 2013, é considerado o pioneiro no
segmento de serviços financeiros. Também é conhecido no mercado pelo cartão de

crédito digital roxo e por não cobrar tarifas dos clientes. Outra vantagem é
que o banco online não tem burocracia e possui soluções simples e seguras.



Mais uma das melhores fintechs brasileiras, a Creditas
disponibiliza empréstimos com taxas abaixo do mercado para os clientes. Porém,

isso ocorre para aqueles que dão alguma garantia de pagamento, seja um carro ou
imóvel. Na Creditas, além dos juros menores, ainda é possível conseguir um

maior prazo para o pagamento e um maior valor de empréstimo. Quando você usa um
bem como garantia é mais fácil até para conseguir parcelas menores.

CREDITAS

Acesso ao site: ttps://www.creditas.com/



A plataforma funciona como um serviço financeiro e atua como
banco digital. A Neon é uma parceria com o Banco Votorantim, que é responsável
pela movimentação de contas correntes digitais. Assim como o Nubank, o Neon

surgiu da necessidade de facilitar a vida das pessoas, evitando as idas aos
bancos, filas, entre outros. O banco, que é 100% digital, não cobra anuidades dos clientes.

NEON

Acesso ao site: https://neon.com.br/pejota

Ao rolar a tela para baixo você tem acesso a todas as informações
 para acessar as facilidades da NEON. Detalhe: apenas MEI e ME.



O Banco Original é 100% digital. Ele nasceu com a
possibilidade de abertura de conta corrente totalmente online. O que, segundo a
instituição, garante a segurança por meio de uma tecnologia de última geração
que conta até com reconhecimento facial. A cultura e a essência de inovação do
Original são de uma startup. Mas, a prática é de um banco sólido, com mais de

R$ 11,2 bilhões em ativos.

BANCO ORIGINAL

Acesso ao site: https://www.original.com.br/

Clique no Local indicado PARA SUA EMPRESA, você terá acesso a
todas as informações para se tornar um cliente ORIGINAL e buscar soluções de

crédito, de acordo com suas necessidades. DETALHE: apenas para MEI–
Microempreendedor Individual, EI – Empresário Individual e EIRELI – Empresário

Individual de Responsabilidade Limitada.



Diferentemente de outras fintechs, o Banco Inter funciona
efetivamente como uma conta corrente. Ou seja, com ela os clientes podem fazer

todas as transações características de uma conta aberta em um banco
tradicional, mas com a vantagem de ser tudo gratuito e via web. O banco
trabalha com conta digital para pessoa física, pessoa jurídica e MEI. Além

de uma conta corrente 100% digital, totalmente livre de tarifas e cartão de
crédito sem anuidade, o Banco Inter também oferece outros serviços aos seus
correntistas. No entanto, é importante ressaltar que estes serviços possuem

tarifas que variam de acordo com cada um deles.

No link abaixo você acessa todas as soluções de crédito disponíveis no Banco INTER, como
Giro e Antecipação de recebíveis: https://www.bancointer.com.br/empresas/credito/credito-corporativo/

BANCO INTER

Acesso ao site: https://www.bancointer.com.br/


