
 
 

 

 

CRIAÇÃO DE LINHA ESPECIAL PARA ATENDER EMPRESAS DO SETOR DE HOTÉIS, 

PARQUES E ATRAÇÕES TURÍSTICAS 

1. Quem somos nós? 

Oito associações (Resorts Brasil, Sindepat, ABIH, BLTA, FOHB, FBHA, Adibra e 

Unedestinos) que representam a totalidade dos empreendimentos dos setores de 

hotéis, parques e atrações turísticas. Estes empreendimentos são considerados os 

principais motores da importante indústria do turismo, responsável por 8,1% do PIB 

brasileiro, com faturamento de U$ 152 bilhões (WTTC, 2018), gerador de 2,9 milhões 

de empregos diretos (CNC).  

2. O que o setor precisa? 

Financiamento para capital de giro e fluxo de caixa para empresas de micro, pequeno, 

médio e grande porte. 

3. Quais as condições solicitadas? 

Montante a ser financiado: 30% do faturamento de 2019; 

Prazo de financiamento: 48 meses; 

Prazo de carência: 12 meses; 

Prazo total da operação: 60 meses;  

Taxa de juros: 3,75% a.a. 

Bases de garantia: fundo garantidor custeado pela União e pela instituição financeira  

Aspectos a serem flexibilizados - liberação das seguintes exigências durante o período 

de 90 dias: certidão negativa de débito (CND) | Balanço auditado | Declaração de 

entrega IRPJ 

4. Por que é necessário estruturar uma linha de crédito específica para o setor 

de hotéis e parques? 

Os setores de hotéis e parques foram altamente impactados e são grandes geradores 

de emprego e renda, de maneira descentralizada, em todas as regiões do país. Dados 

da CNC já apontam o prejuízo no turismo da ordem de R$14 bilhões desde o início da 

crise, e o risco imediato de aproximadamente 300 mil empregos. 

 



 
 

 

Somado a isso, estes setores contam com certas especificidades que deixam a 

retomada ainda mais complexa. Como por exemplo, o fato de não poder estocar seu 

produto (como é feito na indústria), a coprodução, o cliente tem que necessariamente 

consumir no local de sua produção, tornando inviável reorganizar a sua forma de 

distribuição (como é o caso do “delivery nos restaurantes”), além do significativo 

investimento no ativo imobiliário, parte essencial do seu produto, que dificulta 

possíveis mudanças de rota em sua atuação.  

Forte interdependência entre setor hoteleiro e parques com os setores aéreo e 

turístico em geral.  

 Os hotéis, resorts, parques e atrações turísticas são fornecedores dos produtos 

para toda a atividade do turismo, sendo a atividade central dessa cadeia e 

responsável por movimentar 571 atividades econômicas. Além disso, serão 

responsáveis pela geração do fluxo de viajantes para a retomada do setor aéreo 

e da atividade turística em geral.  

 

 É importante ressaltar que o turismo brasileiro sempre foi fortemente dependente 

do turismo doméstico (aspecto positivo em um contexto de pandemia 

internacional). Além disso, o volume de gasto de brasileiros no exterior, em 2019, 

foi expressivo (aproximadamente R$ 100 bilhões). No cenário atual, a expectativa 

é que grande parte deste volume deve ser redirecionado a destinos dentro do 

país, tão logo seja iniciada a retomada da atividade econômica. 

 

 Se não existir produto para o turismo de lazer nacional (hotelaria e parques), 

como se dará a retomada, uma vez que o turismo doméstico será o primeiro a ser 

retomado? Que produtos as agências irão vender? 

Empreendimentos com alto impacto regional social e econômico. 

 O setor hoteleiro e de parques está no país todo. É um dos responsáveis pela 

descentralização econômica e pela sobrevivência de munícipios inteiros, seja do 

ponto de vista da arrecadação de tributos, seja pela geração de empregos de 

grande parte da sua comunidade e cidades do entorno (Caldas Novas, Penha, 

Aquiraz, entre outros). 

 

 Resorts, hotéis e Parques funcionam como destinos, muitas vezes presentes em 

cidades de pequeno porte (mais de 68% dos resorts estão em cidades com menos 

de 150.000 habitantes). Qual será o impacto do fechamento de um 



 
 

 

empreendimento hoteleiro ou um parque em uma cidade ou comunidade, 

absolutamente dependente do turismo? 

 

5. Considerações finais 

Ao definir esta linha de crédito, é importante contemplar toda a diversidade de 

modelos de negócio: 

É importante analisar as diversas modalidades e especificidades dos diversos 

segmentos do setor ao desenvolver uma linha de crédito especial. Muitas vezes o 

proprietário do ativo imobiliário não é o mesmo responsável pela operação do 

estabelecimento. Como ficam as garantias em caso de empresas que não são 

proprietárias do ativo imobiliário? Ou no caso de alguns parques, cujos ativos 

(equipamentos de atrações) não são aceitos como garantias? 

O segmento é pulverizado, composto por Micro, Pequenas, Médias e Grandes 

empresas. Todos têm sua importância. Por um lado, os pequenos hotéis e atrações 

estão presentes no país todo, representando 90% dos estabelecimentos hoteleiros, 

por exemplo. Por outro lado, as 1.000 empresas de médio e grande porte são 

importantes geradoras de receita e empregos (responsáveis por mais de 50% do 

faturamento e 25% dos empregos). Parques e hotéis são responsáveis por 1,3 milhões 

de empregos diretos e indiretos e 31,5 bilhões de faturamento anual. 


