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A importância do setor de turismo

Indicadores do setor de turismo e viagens 
Brasil (2017)

Empregos

2.624.670

(2,9% do total)

Turistas 
internacionais

6.305.838

PIB 
(US$ milhões)

56.317

(3,3% do total)

Fontes: World Tourism Organization (UNWTO) and 
World Travel and Tourism Council (WTTC) – 2017



A importância do setor de turismo

Índice de competitividade do Brasil no setor

Fonte: World Economic Forum – 2017

Potencialidades:

1º em diversidade de recursos naturais e

8º em recursos culturais

Oportunidades para aprimoramento:
• Infraestrutura de serviços turísticos
• Investimentos governamentais no setor
• Recursos humanos
• Segurança
• Ambiente de negócios



Papel do BNDES

• Turismo como vetor de crescimento 
econômico e geração de empregos

• Fortalecimento de potencialidades 
locais

• Desenvolvimento de turismo de 
maior valor agregado

• Necessidade de superação de 
gargalos

Oportunidades

• Atuação integrada para desenvolvimento 
de infra estrutura turística

✓ estruturação de projetos e concessões 

✓ financiamento 

• Fortalecimento do turismo cultural

• Apoio ao desenvolvimento integrado em 
municípios

Linhas de atuação



www.bndes.gov.br/turismo

Produtos BNDES para o Turismo

Patrimônio cultural



Infraestrutura turística

Grandes  empreendimentos, reformas ou 
ampliações, por exemplo de hotéis, centros de 
convenções e parques temáticos.

Grandes projetos de investimento

Infraestrutura urbana

Desenvolvimento integrado em municípios: projetos 
multissetoriais, sustentáveis e integrados alinhados ao 
planejamento municipal.

Mobilidade Urbana: investimentos de interesse público voltados 
à mobilidade urbana.

Infraestrutura logística: expansão e modernização da 
infraestrutura logística do país.

Saneamento: universalização do acesso saneamento básico e à 
recuperação de áreas ambientalmente degradadas.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/turismo/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8T6W3q4eJv4GPu5uQcYGjqY-vi5OJmbGBqbm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hElpUWZxbn5-gXZUZEAJrBpZw!!/?1dmy&urile=wcm:path:/bndes_institucional/home/financiamentos/linhas-programas-fundos/bndes-finem-mobilidade-urbana
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/turismo/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8T6W3q4eJv4GPu5uQcYGjqY-vi5OJmbGBqbm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hElpUWZxbn5-gXZUZEAJrBpZw!!/?1dmy&urile=wcm:path:/bndes_institucional/home/financiamentos/linhas-programas-fundos/bndes-finem-mobilidade-urbana
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/turismo/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8T6W3q4eJv4GPu5uQcYGjqY-vi5OJmbGBqbm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hElpUWZxbn5-gXZUZEAJrBpZw!!/?1dmy&urile=wcm:path:/bndes_institucional/home/financiamentos/linhas-programas-fundos/bndes-finem-mobilidade-urbana
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/turismo/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8T6W3q4eJv4GPu5uQcYGjqY-vi5OJmbGBqbm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hElpUWZxbn5-gXZUZEAJrBpZw!!/?1dmy&urile=wcm:path:/bndes_institucional/home/financiamentos/linhas-programas-fundos/bndes-finem-infraestrutura-logistica
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/turismo/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-hH6kVFm8T6W3q4eJv4GPu5uQcYGjqY-vi5OJmbGBqbm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-6fpRBYklGbqZeWn5-hElpUWZxbn5-gXZUZEAJrBpZw!!/?1dmy&urile=wcm:path:/bndes_institucional/home/financiamentos/linhas-programas-fundos/bndes-finem-saneamento-ambiental-recursos-hidricos


BNDES e os Municípios

Requalificação urbana / Desenvolvimento 

Integrado

Serviços públicos essenciais

Iluminação pública

Saneamento Ambiental

Modernização da gestão pública Equipamentos turísticos

Mobilidade

Segurança Pública



Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro



TURISMO CULTURALTurismo cultural e natural

▪ Financiamentos para 

desenvolvimento urbano dos 

municípios com vocação turística

▪ Apoio não-reembolsável à 

requalificação do patrimônio cultural

▪ Financiamentos para estruturação 

de empreendimentos turísticos 

(como parques naturais)

▪ Apoio à estruturação de concessões 

em UCs



Conclusão

BNDES busca o desenvolvimento integrado em 
destinos turísticos: 

✓ Estruturação de projetos e concessões 

✓ Financiamento a municípios

✓ Financiamento de empreendimentos 
privados

✓ Apoio à revitalização do Patrimônio 
Cultural

• Turismo pode ser vetor de crescimento econômico e geração de empregos.

• É importante fortalecer potencialidades locais e desenvolver turismo de maior valor agregado.

• Municípios devem superar gargalos de infra estrutura.



Obrigado! facebook.com/bndes.imprensa

twitter.com/bndes_imprensa

youtube.com/bndesgovbr

slideshare.net/bndes

Portal BNDES

www.bndes.gov.br

Atendimento Empresarial

0800 702 6337

Chamadas internacionais

+55 21 2172 6337 

Ouvidoria

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/ouvidoria

Fale Conosco

www.bndes.gov.br/faleconosco


