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Mais de R$ 400 mi foram
contratados via Fungetur
em 2021

Apenas nos cinco primeiros meses deste ano, o
Fungetur registrou 1 .460 operações,  total izando R$
403.482.033,55 contratados pelos empresários do ramo
turístico com a f inal idade de socorrerem seus
estabelecimentos com os recursos ofertados ao setor de
turismo em meio à crise provocada pela pandemia de
Covid -19.

Desde 2018,  foram contratadas por meio do Fungetur
5.130 operações em todo o território brasi leiro,
atingindo o total  de R$ 1 .321.724.755,49 contratados.
Diante da atual  crise enfrentada pelo ramo turístico,
provocada pela pandemia de Covid-19,  com a
paral isação das atividades turísticas para conter a
proliferação do vírus,  muitos empresários sofreram
negativamente com o impacto provocado por estas
restrições.  Os dados de contratações das l inhas de
crédito ofertadas pelo Fungetur para amparo do ramo
têm mostrado que ainda há uma grande procura por
parte dos empresários.

Do total  contratado via Fungetur até o presente
momento,  R$ 728,45 milhões foram apenas ao longo do
ano de 2020, ou seja,  no auge da crise gerada pela
pandemia de Covid-19,  sendo realizadas 3.406
operações no último ano. Cabe destacar que 94,98% dos
recursos contratados em 2020 destinaram-se a MEIs,
Micros,  Pequenas e Médias Empresas.

Observa-se que,  com a disponibi l ização do crédito
extraordinário em 2020, houve um signif icativo
aumento pela procura das l inhas de crédito ofertadas
via Fungetur,  passando-se de 219 operações
contratadas,  em 2019,  para 3.406 registradas em 2020.
Além disso,  comparando-se o número de contratações
referentes aos anos anteriores,  2018 e 2019,  dentre as
modalidades de crédito ofertadas,  a l inha para capital
de giro está sendo a mais uti l izada até o presente
momento.  Em 2019,  foram contratados R$ 7,5 milhões,
enquanto que em 2020 ocorreu grande expansão da
demanda por esta modalidade,  com a contratação de R$
623,5 milhões.  Em 2021,  até o presente momento,  já
foram contratados R$ 382,2 milhões para capital  de
giro.
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Uma vez que a maior parte das contratações
realizadas por meio das l inhas de crédito do
Fungetur ocorreram no último ano, houve um
crescimento de 960% em relação ao total
contratado em 2018 e de 501,5% em relação ao
contratado em 2019.  Além disso,  considerando
o acumulado desde 2018,  a l inha de capital  de
giro corresponde a 76,6% do total  contratado.

Outro dado em destaque é o quantitativo de
empregos diretos gerados ou mantidos:  57.122
trabalhadores mantiveram ou ocuparam
postos de trabalho em virtude da aplicação do
Fungetur.  Desse total ,  42,2 mil  foram somente
em 2020. Esse valor representa um recorde
histórico em relação aos dados registrados
em anos anteriores,  visto que entre 2018 e
2019 giraram em torno de 6,9 mil  postos de
trabalho.  É importante destacar que neste
ano de 2021,  até o momento,  7 .969 empregos
diretos foram gerados ou mantidos,  de acordo
com dados informados nos primeiros cinco
meses.

R$ 1.321.724.755,49
Contratados 
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Valores contratados por ano, via agentes
credenciados - 2018 a 2021 (Brasil)

Valores em R$ milhões

68,6
121,1

728,4

403,4
 

+ 960% 

Em 2020, com R$ 728,4 milhões contratados, o Fungetur registrou crescimento da
ordem de 960% em relação ao total contratado em 2018, que somou o valor R$ 68,6
milhões, de 501,5% em relação aos valores contratados em 2019, que contabilizou o
valor de R$ 121,1 milhões. Somando-se o total dos valores contratados desde 2018
até o momento, chega-se ao montante de R$ 1.321.724.755,49.

Até o presente momento, apenas nestes primeiros cinco meses do ano de 2021, já
foram realizadas 1.460 novas operações pelos agentes financeiros, que perfazem o
total de R$ 403.482.033,55 milhões contratados.
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Recursos empenhados do Fungetur (2018 a
2021) e orçamento 2021 (Brasil)

Valores em R$ milhões

66,76 286,48 216,46

5.032,31

+ 7.437,91% 

Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, foram destinados
R$ 5 bilhões em crédito extraordinário ao Fungetur no último ano
para socorrer o setor turístico. Os recursos foram empenhados em
sua integralidade e representam um crescimento de 7.437,57% em
relação ao total empenhado em 2017, por exemplo.

55,57
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 Número de operações contratadas 
 2018 a 2021 (Brasil)

45 219

3.406

1.460
+7.468,88

Desde 2018, foram contratadas 5.130 operações com recursos
do Fungetur. Desse total, 66,39% foram contratadas em 2020. As
3.406 contratações de 2020 representam um aumento de
7.468,88% em relação a 2018 e de 1.455,25% em relação a 2019.
Os agentes financeiros, desde o início de 2021, já informaram um
total de 1.460 novas contratações apenas nos cinco primeiros meses
deste ano. 
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 Empregos diretos mantidos ou gerados 
 2018 a 2021 (Brasil)

3.309 3.638

7.969

1.175,49%

Em relação aos empregos diretos gerados ou mantidos, o Fungetur contribuiu
diretamente ao longo de 2020, para que 42.206 trabalhadores mantivessem ou
ocupassem postos em um ano de pandemia. Esse valor representa um recorde
histórico em relação aos dados registrados em anos anteriores, que giraram em torno
de  mais de 6,9 mil postos de trabalho diretos gerados ou mantidos.

Ao todo, foram computados até o presente momento, 57.122 empregos
diretos gerados e mantidos, onde 43.632 foram mantidos e 2.977 foram
gerados. Outros 10.513 não puderam ser contabilizados separadamente, uma
vez que estes dados passaram a ser solicitados aos agentes financeiros a partir do
segundo semestre de 2020 e começaram a ser encaminhados separadamente a
partir do período compreendido entre os meses de junho e agosto, a depender de
cada instituição. 

Crescimento de

42.206
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 Empregos diretos gerados ou mantidos 
de 2018 até junho de 2021 (Brasil)

43.632

2.977

10.513

Os dados separados de empregos gerados e mantidos passaram a ser
solicitados aos agentes financeiros a partir do segundo semestre de 2020. Os
dados começaram a ser encaminhados separadamente a partir do período
compreendido entre os meses de junho e agosto, a depender de cada
instituição. Até o presente momento, dos 57.122 empregos diretos gerados
ou mantidos pelo acesso ao crédito do Fungetur, um total de 43.632
empregos foram mantidos, outros 2.977 foram gerados. Além disso, houve
a manutenção ou geração de mais 10.513 empregos computados
anteriormente ao início da separação dos dados.
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 Quadro resumo: recursos do Fungetur contratados
entre 2018 e 2021, por finalidade (Brasil)
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Distribuição dos recursos do Fungetur contratados
entre 2018 e 2021, por finalidade (Brasil)
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 Quadro resumo: recursos do Fungetur contratados
entre 2018 e 2021, por porte de empresa (Brasil)

 Distribuição dos recursos do Fungetur contratados
entre 2018 e 2021, por porte de empresa (Brasil)

1,8
110,3

782,4

386,0

41,0

Valores em R$ milhões



 Recursos do Fungetur empenhados e liberados
entre 2017 e 2021, por instituição credenciada

(Brasil)
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 Recursos do Fungetur empenhados entre 2017 e
2020, por instituição credenciada e ano (Brasil)
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 Recursos do Fungetur contratados entre 2018 e
2021, por instituição credenciada e ano (Brasil)
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