
GESTÃO INVESTSP/SETUR SP:

NÚCLEO DE FINANCIAMENTOS E 
INVESTIMENTOS DO TURISMO



• INVESTSP
A finalidade da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e
Competitividade é promover a execução de políticas de desenvolvimento,
especialmente as que contribuam para a atração de investimentos, a
redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a
geração de empregos e a inovação tecnológica.

• GESTÃO INVESTSP - SETURSP
Criar Estratégia de Atração de Investimentos e Orientação ao Crédito, para
estruturação e desenvolvimento do turismo paulista.



• Central do Investidor do Turismo Paulista 

• Programa de Crédito Turístico

• Portfólio de Investimentos (Plataforma Digital TurInvestSP)

• Captação de Áreas Públicas e Privadas para Investimentos (Plataforma 
INVESTSP)

• Cooperação Técnica BID (Estudo de Demanda e Oferta e Novas Modelagens de 
Crédito Turístico no Estado de SP)  (Estruturação de Carta Consulta para Operação de 
Financiamento Internacional)

PRINCIPAIS AÇÕES:



• Desenvolver ações de apoio a financiamentos e investimentos para o 
Setor Turismo do Estado de São Paulo, 

• Incentivar e fomentar a execução de projetos de estruturação dos 
destinos turísticos do estado de São Paulo, 

• Divulgar as formas existentes de apoio ao crédito para o setor, 

• Orientar empresários, empreendedores e gestores públicos quanto aos
aspectos formais da apresentação de pleitos às instituições financeiras
e fundos de investimentos parceiros do Programa,

• Captar Investidores e Investimentos para implementação de 
empreendimentos turísticos, nos Polos e Regiões Turísticas do Estado.

Objetivos 
Estratégicos



Site: turinvestsp.com (plataforma digital de oportunidade de negócios)



Central do Investidor do Turismo Paulista (Financiamentos e Investimentos)

É um espaço físico de orientação para os
negócios, com foco em gestores públicos,
empreendedores e investidores privados. O
espaço é uma parceria com a InvestSP e a
DesenvolveSP, com objetivo de facilitar o
acesso a linhas de financiamento e apoio às
oportunidades de negócios.
Atendimento presencial, na sede da Setur-SP e
virtual, por agendamento.



• INVESTIMENTOS: 

SITE: https://turinvestsp.com/

E-MAIL:  turinvestsp@investsp.org.br

• CRÉDITO/FINANCIAMENTOS: 

SITE: http://www.creditoturistico.com.br/

E-MAIL:  creditoturistico@turismo.sp.gov.br

• Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 254 – 5º Andar – Centro – São Paulo-SP

CAMINHOS PARA ACESSAR A CENTRAL DO INVESTIDOR

https://turinvestsp.com/
mailto:turinvestsp@investsp.org.br
http://www.creditoturistico.com.br/
mailto:creditoturistico@turismo.sp.gov.br


Obrigado!

Eduardo Madeira
eduardo.madeira@investsp.org.br

mailto:Eduardo.madeira@investsp.org.br

