
BNDES e Ministério apresentam programa para a Copa 2014   

 O ministro do Turismo, Luiz Barretto, o vice-presidente do BNDES, Armando Mariante, e o 
diretor da Área de Inclusão Social do Banco, Elvio Gaspar, apresentaram ao setor hoteleiro o 
programa ProCopa Turismo, que vai financiar reforma e construção de hotéis e pousadas para 
ampliar a capacidade e a qualidade da hospedagem para receber os turistas que virão ao país 
para a Copa de 2014. 

O lançamento ocorreu na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. O programa tem orçamento de 
R$ 1 bilhão e pretende induzir o comprometimento ambiental do setor ao oferecer condições 
mais favoráveis aos projetos que levem em conta a preocupação com a eficiência energética e 
a sustentabilidade ambiental. 

O ministro Barretto considerou a parceria entre o BNDES, o Ministério do Turismo e o setor 
hoteleiro “um dos pilares da preparação do Brasil para a Copa do Mundo e também para as 
Olimpíadas”. Segundo ele, “o governo tem o papel de induzir o setor, que é essencialmente 
privado, no sentido de aumentar o volume e a qualidade dos serviços oferecidos”. 

Mariante lembrou que tanto a Copa de 2014 quanto a Olimpíada de 2016 “representam uma 
nova realidade e trazem novos desafios que têm de ser enfrentados com grande competência 
e que estão interligados”. O objetivo do Banco, segundo ele, é que o setor alcance um patamar 
de excelência “que nos dê orgulho”. 

O programa oferece prazos máximos de amortização inéditos. Eles poderão chegar a até 12 
anos para modernização de unidades existentes e a até 18 anos para construção de novas 
unidades. Poderão ter o benefício de ampliação do prazo de financiamento empreendimentos 
que obtiverem certificação, por entidade acreditada pelo INMETRO, de eficiência energética 
e/ou construção sustentável. O diretor Elvio Gaspar lembrou que estes prazos “se equiparam 
aos prazos mais longos praticados pelo BNDES”. 

Caso seja apresentada certificação de eficiência energética, os projetos de reforma, 
modernização e ampliação poderão ter seu prazo estendido para até 10 anos. No caso de 
construção de novas unidades, esse prazo poderá chegar a 15 anos. O prazo máximo para 
projetos sem certificação é de 8 anos para reforma, modernização e ampliação e de 10 anos 
para novas construções. 

Já para obter o benefício máximo de prazo (12 e 18 anos, respectivamente) os proponentes 
devem apresentar certificação de construção sustentável que, além da eficiência energética, 
agrega outras exigências, como racionalização do uso da água e gestão de resíduos. Nas 
operações diretas, os juros do programa variam entre 6,9% (micro, pequena e média 
empresa) e até 8,8% (grande empresa), mais o spread de risco. 

Para se candidatar aos recursos do programa, os proponentes devem encaminhar seus pedidos 
até 31/12/2012. Para orientar os empresários do setor sobre as condições do ProCopa 
Turismo, o BNDES elaborou uma cartilha com informações básicas sobre o programa. 

Estádios 

Além dos recursos para o setor hoteleiro, o Banco criou o Programa BNDES de Arenas para a 
Copa do Mundo de 2014 – BNDES ProCopa Arenas. O orçamento do programa, para 
construção e reforma dos estádios que receberão jogos da Copa de 2014 e em investimentos 
relacionados à urbanização de seus entornos, é de R$ 4,8 bilhões. 

Fonte: Revista Museu. Disponível em: < http://www.revistamuseu.com.br>. Acesso 
em: 5 fev. 2010. 


