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Apresentação 

 !"#$%&!'&!(&)'*+,*!-"(".!/!01#!2$+,2,0234&!5$#$%*2)#!167,287#9!+&%2*'#-

'*!'*!*%&$&12#!12+,#9!'*!%#82,#7!#:*),&9!+*$'&!&!1#2&)!:#$%&!'*!'*+*$;&7-

vimento regional da América Latina. O Banco do Nordeste operacionaliza 

o maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul 

e administra o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

 !"("!#,0#!8#)#!8)&1&;*)!&!'*+*$;&7;21*$,&!+0+,*$,<;*79!'*!1&'&!#!8)&-

82%2#)!&!#01*$,&!'#!%#8#%2'#'*!8)&'0,2;#9!#!=*)#34&!'*!*18)*=&+!*!#!1*-

7>&)2#!'*!)*$'#9!8&)!1*2&!'&!#8&2&!5$#$%*2)&!?+!#,2;2'#'*+!#=)&8*%0<)2#+@!

A!7B'*)!$&!%)/'2,&!)0)#7!*1!+0#!<)*#!'*!#,0#34&9!#,0#$'&!'*!C&)1#!'2C*)*$-

%2#'#!*!%&1!+&703D*+!2$&;#'&)#+!8#)#!&+!%72*$,*+@!E#)#!,#$,&9!*+,<!#,*$,&!

#&+!%*$<)2&+!*!,*$'F$%2#+!'&!G=)&$*=H%2&9!#'*I0#$'&!+*0+!8)&'0,&+!*!

serviços visando dar maior competitividade aos produtores rurais.

J*+,#I0*K+*!I0*!#!#,0#34&!'&!"#$%&!8#)#!&!+*=1*$,&!)0)#7!$&!8*)B&'&!'*!

LMNO!?!LMNP9!%)*+%*0!LQR9!8#++#$'&!'*!01#!#872%#34&!'*!S9N!:2!*1!LMNO!

8#)#!O9S!:2!*1!LMNP@!T&1*$,*!8#)#!LMLM!*+,<!8)*;2+,&!#!#872%#34&!'*!UV!

W!:29!&!I0*!,&,#72X#!$&+!I0#,)&!#$&+!%&$,)#,#3D*+!$&!;#7&)!'*!UV!LP9P!:2@

U*=2+,)*K+*!I0*!#! 8#),2)! '&!1F+!'*!&0,0:)&YLMNP9! &!"#$%&!'&!(&)'*+-

,*!*$=#Z&0K+*!$&!G=)&(&)'*+,*9!87#$&!'&![&;*)$&!\*'*)#7! 7#$3#'&!8*7&!

]2$2+,/)2&!'#!G=)2%07,0)#9!E*%0<)2#!*!G:#+,*%21*$,&!-]GEG.9!I0*!,*1!&!

objetivo de apoiar a organização das cadeias produtivas visando o seu 

crescimento e sustentabilidade.

E#)#!&!#,*$'21*$,&!#&+!%72*$,*+9!&!"("!,)#:#7>#!%&1!+*=1*$,&+!'*5$2'&+!

8&)!1*2&!'*!%)2,/)2&+!I0*!#++*=0)#1!01#!#,0#34&!'2)*%2&$#'#!;2+#$'&!8)&-

porcionar um melhor atendimento e potencializar a realização de negócios.

U*++#7,#K+*!#2$'#!I0*!&!"#$%&!'&!(&)'*+,*!+*=0*!#+!'2)*,)2X*+!'&![&-

;*)$&!\*'*)#79!*!8#)#!&!G=)&$*=H%2&!*+8*%25%#1*$,*9!#,0#!*1!+2$,&$2#!

%&1!&!]2$2+,/)2&!'&!J*+*$;&7;21*$,&!U*=2&$#7!*!]2$2+,/)2&!'#!G=)2%07,0-

)#9!#7/1!'*!8&,*$%2#72X#)!#+!#3D*+!Z0$,&!%&1!&0,)#+!2$+,2,023D*+!)*=2&$#2+9!

como Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e Companhia 

'*!J*+*$;&7;21*$,&!'&!^#7*!'&!T4&!\)#$%2+%&9!*!,#1:/1!%&1!72'*)#$3#+!

de setores a exemplo de Confederação da Agri-

cultura e Pecuária do Brasil.

É importante registrar o forte 

direcionamento estratégico 

do Banco para melhoria e 

aperfeiçoamento dos pro-

cessos com a implanta-

ção de novos projetos 

*1!LMLM9!&!I0*!8)&8&)-

cionará maior como-

'2'#'*9!1*$&)!%0+,&!*!

elevação dos negócios 

com o Agronegócio.
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O Banco do Nordeste atua em 

1.990 municípios localizados 

na Região Nordeste e no norte 

dos estados de Minas Gerais e

Espírito Santo.

Área de 
Atuação 
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Participação  
no Mercado 

Com apenas 8,3% da rede bancária instalada 

nos nove estados do Nordeste, norte de Minas 

Gerais e norte do Espírito Santo, o Banco 

responde por 55,1% do crédito rural e 61,2% dos 

 !"!#$"%&!'()*+&*,(!-(*./"0(.

Esses dados denotam a forte atuação do 

 !"#$%&%$%#$'$#!%#$($%)*+"#+)!'%,"!"#+!-$*%-$%

Agronegócio em sua área de atuação regional.

TABELA 1. Participação do Banco do Nordeste na 
U*'*!"#$%<)2#!*!$&!T#7'&!'#+! 8*)#3D*+!U0)#2+!*!
Agroindustriais

UF BNB/Rede Bancária¹ (%)
% do BNB nos Financiamentos²

1(!-(*2/"0(3 4/5+$'(*67/",

AL 9,7% 66,8% 60,3%

BA 6,0% 50,4% 46,7%

CE 9,8% 69,9% 76,9%

ES 5,8% 27,7% 15,8%

MA 9,0% 58,9% 53,3%

MG 9,6% 56,2% 46,9%

PB 8,9% 79,9% 73,8%

PE 7,4% 68,7% 60,3%

PI 12,3% 70,0% 79,9%

RN 11,1% 78,4% 80,4%

SE 8,8% 72,2% 65,6%

8('", 8,3% 61,2% 55,1%
Fontes: Sisbacen e Sistema BNB S440 (Região Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo). Posição: fev/2020
Notas:  
(1) Exceto extrarregionais (RJ, ES, MG e SP);
(2) Os dados do Sisbacen contemplam bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial.  
 !"#$%$&'%()$*+!",+"-./"0+1%("%&1)!&',+!"%+!",%,+!",+"2.2")",+"3'!4%&)$5
678"9$&:;!'<)"#$%$&'%()$*+!"1;1%'!")"%=1+'$,;!*1'%'!"6>1?,'*+"@;1%:8A
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Posicionamento 
do BNB

FIGURA  1. Posicionamento do BNB

55,1%
Líder 

4/5+$'(*67/",*

Saldo Ativo 
Agricultura 

familiar 
R$ 10,0 bi 

Saldo Ativo 
Total

R$ 26,7 bi 

Saldo Ativo 
Agronegócio 
Empresarial
R$ 16,7 bi 

Posição: Mai/2020
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Contratações 
em 2020 

Somente no ano de 

2020, foi contratado o 

montante de 69*:*;$,<=&), 

em 215.701 operações 

com clientes de todos 

os portes, inclusive 

agricultores famililares.

Com mini, pequeno, médio 

e grande produtores 

rurais e empresas, foi 

contratado o montante de 

69*>?@*;$,<A(, em 3.531 

operações com clientes 

exceto Pronaf, conforme 

demonstrado ao lado:

FIGURA 2. _&$,)#,#3D*+!U0)#2+!K!LMLM!K!`a%*,&!E)&$#C

SUPER 
QTDE 
OPs 

VALOR (R$) 
% TOTAL 
VALOR 

BA 375 455.036.074 25%

PI 436 339.782.987 19%

MA 519 298.136.930 16%

MG/ES 261 225.752.844 12%

SE 775 148.066.051 8%

PE 264 134.116.832 7%

CE 366 77.791.284 4%

AL 168 65.491.898 4%

RN 192 46.655.421 3%

PB 175 38.234.752 2%

8('", 3.531 1.829.065.073 100%
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Contratações 
Impacto

Já na Agricultura Familiar 

foi contratado o montante 

de 69*>?B*;$,<A(, 

distribuídos em B>B*%$,*

(.&/"C=&), conforme 

demonstrado ao lado: 

As estimativas de impacto elaboradas pelo Etene/BNB* 

referentes aos valores aplicados com recursos do FNE 

para o setor rural apresentam importantes resultados 

na área de atuação do BNB

Geração ou 
manutenção 
1,1 milhão de 

empregos 

Incremento de 
R$ 2,8 bilhões

na arrecadação 
tributária

Incremento de 
R$ 16,8 bilhões

no valor adicionado
à economia

Aumento de 
R$ 5,1 bilhões

na massa salarial

Incremento de 
R$ 32,4 bilhões 

no valor bruto da 
produção

FIGURA 4. Contratações

 !"#$%$&'('!)!"*+,-#.,-/!01+%-+/!2$!"*#32/*!"+/%45-+/*!2/!(/,2$*#$&!'('
  Posição: Dez/2019

FIGURA 3.  !"#$%#%&'()*+,$%-)*.*/0/0*.*12$-3,4#,$%*5%6-4-%$*.*7$!"%8

SUPER QTDE OPs VALOR (R$) 
% TOTAL 
VALOR 

BA 47.475 269.071.862 21%

CE 25.841 150.215.584 12%

PE 24.808 150.124.571 12%

PI 24.222 143.433.938 11%

MA 20.930 126.097.613 10%

MG/ES 20.321 113.876.999 9%

PB 18.759 103.337.657 8%

SE 8.676 76.509.027 6%

RN 10.614 63.150.827 5%

AL 10.524 60.931.393 5%

 !"#$ 212.170 1.256.749.472 100%

RN 

5%

AL 

5%

PE

12%
PI

11%

MA

10%

MG/ES

9%

PB

8%

SE

6% BA

21%

CE

12%
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Plano Safra
O %$#&!'(#)*#, elaborado pelo Governo Federal, 

apresenta um conjunto de políticas para 

atendimento ao Agronegócio, e tem vigência de 

julho a junho do ano seguinte.

O Banco do Nordeste participa do Plano Safra 

atendendo a produtores rurais de todos os 

portes, da agricultura familiar ao agronegócio, 

 !"#$% &'(')*+''!,',-+'%.,-.%'/-+.,'.*'%"01.2$'.

atuam na Região Nordeste e norte dos estados de 

Espírito Santo e de Minas Gerais, área de atuação 

do Banco.

No Plano Safra 2019/2020, o Banco do Nordeste 

tem recursos direcionados para !+,*#-.,/'0,'

custeio1. !&'%/ )'!/-('."-)'+" 0# 3045-1.*-+.)' -.

,0%.%$0%., &'+%0%.# !60%.,'.7!0!" 0)'!/-8

Para a safra 2019/2020 foi prevista a aplicação 

de R$ 7,8 bi, orçamento que será alcançado até 

30/06/2020.

%$#&!'(#)*#'1212314

9%*'" 7"0)'!/'.*0+0.-.:#0!-.;0<+0.=>=>?=@1.0.

atuação do Banco do Nordeste está totalmente 

aderente às políticas e diretrizes do Governo 

Federal, com a +*5!*56#-7!'0,'*,89*/!/ para 

7!0!" 0+.0%. ! " 0/ &0%.,'. !-&045-1.'!'+A 0.%-#0+1.

irrigação, pesca e aquipesca, entre outras.

No tocante ao volume de recursos, o BNB irá 

destinar :;'<=1>'?5$@.,/ para o período 2020/21, 

o que representa um incremento de 6% em 

relação à meta do Plano Safra 2019/2020.
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O Fundo Constitucional do  
Nordeste - FNE e o Agronegócio

Para o cumprimento da missão do Banco do Nordeste, 

são essenciais os recursos do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE), criado em 27/09/1989 

*0+0.0.'B'"$45-.,'.*+-A+0)0%.,'.7!0!" 0)'!/-.0-%.%'/-+'%.

produtivos, em consonância com a Política Regional de 

Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE).

O Banco do Nordeste tem como diretriz estratégica prevista 

no planejamento estratégico do Banco, Fazer o FNE cada vez 

melhor.

Além disso, vem priorizando o atendimento dos mini e 

pequenos produtores e empreendimentos rurais da Região 

Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo, por meio dos recursos do FNE, sendo este o principal 

7!0!" 0,-+.,-."+C, /-.+$+0#.!0.D'A 5-8.

Do saldo ativo de :;' 1>=A' ?5$@.,/, inclusive Pronaf, em 

maio/2020, 71% está pulverizado com clientes de porte Mini, 

Pequeno e Pequeno-Médio:

TABELA 3. 9%4:!*%#-:!*+,$%4*;!$*9,;($-"#("<="3-%

Super
BC*!&,CD85!'EF+*,/#*5#$ BC*589$"9*#'G#F5$5#* B"5H!' !"#$

Qtde (#$0!'IJK Qtde (#$0!'IJK Qtde (#$0!'IJK

Alagoas 3.971 583.669.138 78.696 372.606.861 82.667 956.275.999

Bahia 15.441 4.645.531.966 374.801 1.924.130.576 390.242 6.569.662.542

Ceará 14.187 1.384.290.708 265.014 1.416.988.332 279.201 2.801.279.040

Maranhão 10.286 3.185.708.687 168.197 1.047.276.094 178.483 4.232.984.781

Norte de MG e ES 6.024 2.269.444.544 139.504 804.658.652 145.528 3.074.103.197

Paraíba 4.717 396.683.917 146.136 646.550.510 150.853 1.043.234.427

Pernambuco 6.998 1.175.403.359 225.194 1.295.484.872 232.192 2.470.888.232

Piauí 9.026 2.091.088.070 205.224 1.057.690.525 214.250 3.148.778.595

Rio Gde do Norte 6.112 550.993.930 102.792 540.244.887 108.904 1.091.238.817

Sergipe 5.707 967.851.299 53.023 368.854.271 58.730 1.336.705.570

 !"#$'L,*#$ 82.469 17.250.665.619 1.758.581 9.474.485.581 1.841.050 26.725.151.200

TABELA 2. 9%4:!*%#-:!*+,$%4*;!$*;!$#(

Porte :,&0#':9*#$'B"M'N:;'F5$O Qtde (#$0!'IJKP'N:;'F5$O (%)

GRANDE Acima de R$ 90.000,0 1299 4.478.738.292 17%

MEDIO 6+-57!2$!89!:;<===>=!7#1!89!?=<===>= 2745 3.198.831.383 12%

PEQUENO-MÉDIO 6+-57!2$!89!@<A==>=!7#1!89!:;<===>= 1264 1.799.625.016 7%

PEQUENO 6+-57!2$!89!B;=>=!7#1!89!@<A==>= 16.561 4.183.194.281 16%

MICRO/MINI 6#1!89!B;=>= 1.819.228 13.064.762.227 49%

 !"#$'L,*#$ 1.841.097 26.725.151.200 100%

Posição: maio/2020.

Posição: maio/2020.

No tocante ao saldo por Estado, demonstramos os valores abaixo:
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Plano 
Agronordeste

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (MAPA) lançou, no dia 1º de outu-

bro de 2019, o AgroNordeste, plano de ação 

do Governo Federal para impulsionar o de-

senvolvimento econômico, social e susten-

tável do meio rural da região.

O Plano AgroNordeste tem o objetivo de 

apoiar a organização das cadeias agrope-

cuárias de relevância atual ou potencial na 

D'A 5-. '. 0)*# 0+. '. , &'+% 7"0+. -%. "0!0 %. ,'.

comercialização, com pertinência social, am-

biental e econômica, buscando aumentar a 

'7" E!" 0.*+-,$/ &0.'.-%.F'!'<G" -%.%-" 0 %8.

No período de 2019/2020, serão priorizadas 

ações em 12 territórios detalhados a seguir:

FIGURA 5. >($$-#?$-!)*<!*12$!@!$<()#(*/0ABC/0/0

População total: 
4,1 MILHÕES 

População rural: 
1,7 MILHÕES (41%)

Estabelecimento rurais: 
410 MIL 

1. Médio Mearim (MA) 

2. Alto Médio Canindé (PI) 

3. Sertões do Crateús e Inhamuns (CE)

4. Vale do Jaguaribe (CE) 

5. Vale do Açu (RN) 

6. Cariri da Paraíba (PB) e Moxotó (PE) 

7. Araripina (PE) 

8. Batalha (AL) 

9. Sergipana do São Francisco (SE) 

10. Irecê & jacobina (BA) 

11. Januária (MG) 

12. Salinas (MG) 

1 3

2 7

5

6

8
9

10

11 12

4
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A atuação do AgroNordeste parte do estudo das cadeias 

produtivas com relevância atual e potencial na região, iden-

 !"#$%&'()*+)(*% ,$-*).(&*(/',0$($($+0*% $,($()+) *% $1!2!-

dade das atividades. Inicialmente, foram priorizadas as ativi-

dades constantes do quadro a seguir:

TABELA 4 . Territórios do AgroNordeste e Atividades 
Priorizadas 

AGRONORDESTE

UF Território 
Municípios 
 !"!#$

%&'(')*)+#$ ,'!,'-*)*#

AL Batalha Batalha Apicultura e Bovinocultura Leiteira

BA Irecê & Jacobina Irecê  !"#$%&'(%)*+!'!',!-%.*

CE

Sertão do Crateús e 
Quizeromonbim 

,/*+012 Apicultura e Ovinocaprinocultura

Vale do Jaguaribe e 
Quixeramobim

Limoeiro do 
Norte

Bovinocultura Leiteira, Carcinicultura e 
fruti cultura irrigada 

MA 304"%'3!*/") Bacabal
Arroz, Bovivultura Leiteira e  

Extrativismo (Palmeiras)

MG 

Januária Januária
5%6"7%81.+1+*'9!"+!"/*'!' /1+"'81.+1/*'

Irrigada

Salinas Salinas
5%6"7%81.+1/*'9!"+!"/*&',*8:*;*'!' /1+"'

Cultura Irrigada

PB  Cariri e Moxotó Sertânia Ovinocapronocultura

PE  Cariri e Moxotó Sertânia Ovinocapronocultura

PE Araripina Araripina
Apicultura, Mandioca e 

Ovinocaprinocultura

PI <.+%'304"%',*7"740
Jaicós 

São João do 
Piauí

<="81.+1/*&',*#1'!'
Ovinocapronocultura 

RN Vale do Açu Açu
5%6"7%81.+1/*'9!"+!"/*'!' /1+"',1.+1/*'

Irrigada

SE
Sergipana do Sertão de São 

 /*728"28%'
Nossa Senhora 

da Glória
Apicultura e Bovinocultura Leiteira

O Banco participa do Plano AgroNordeste em todos os níveis, 
procurando contribuir desde a elaboração de estratégias à 
atuação nos municípios. Para tanto, disponibilizou equipe de 
funcionários com papéis especiais, visando em seu processo:

• Agente de desenvolvimento – Incorporar um conjunto de 
estratégias diferenciadas de intervenção com o objetivo de 
potencializar a competitividade das atividades produtivas 
regionais, tais como: construção e implementação de plano 
&*($34'(*(&' $34'(',3$0*% 5,!$(6$,$("%$%#!$0*% ').(/',-
talecimento da governança por meio de Comitês Locais e 
Territoriais e integração das políticas públicas necessárias 
ao desenvolvimento local e territorial.

• Gerentes de Agências e Gerentes de Negócios – Indicar 
produtores rurais para integrarem o Plano. Orientando-os 
)'1,*(')(6,'7,$0$)(&*("%$%#!$0*% '(&'(898.(#'0(0$!',(

enfoque na incorporação de tecnologias, energia susten-
tável, irrigação etc., principalmente, quando da realização 
das Agências Itinerantes, agilizando ainda mais  o proces-
so da concessão do crédito.

• Agentes de Microcrédito – Indicar agricultores familiares 
e microempreendedores para integrarem o Plano, além 

de atender o cliente na própria comunidade, com crédito 

orientado e acompanhado.
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• Superintendentes Estaduais – Participar do Comitê Esta-

dual de Coordenação (CEC), e coordenar a equipe do Ban-

co no estado para efetividade de atuação no AgroNordeste.

• Gestores e Técnicos da Direção – Participar do Comitê 

Central de Coordenação – CCC e disponibilizar informa-

ções e relatórios de gestão.

Atuação no 
Matopiba

FIGURA 6. Abrangência do Matopiba

Nova 
Fronteira 
Agrícola

MA

TO

PI

BA

337 Municípios

73
milhões
hectares de área

324

24 

mil estabelecimentos
agricolas

Agências

Principais Culturas 

4 Agências

4 Agências

Bahia

Piauí

Maranhão

Soja

Algodão

Arroz

No Brasil ainda existem muitas áreas disponíveis para a 

exploração agropecuária. Das áreas aptas para o agronegócio, 

apenas 25% estão sendo exploradas. Dentre essas áreas, 

destaca-se o Matopiba, Região considerada a grande fronteira 

agrícola nacional da atualidade. Compreende o bioma Cerrado 

dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e responde por 

7,$%&*(6$, *(&$(6,'&+34'(1,$)!2*!,$(&*(7,4')(*("(1,$).(#:$0$%&'(

a atenção pela produtividade cada vez mais crescente.

Na região que contorna o Matopiba, o BNB atua com 32 agências, 

sendo ./$0!$+#&*)!$)!$1*,*023!, 4 no Piauí e /$0*$4*2'*.

Somente no ano de 2019, foram aplicados 567$ 8'"23! na 

região do MATOPIBA, dentro da área de atuação do Banco.
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Negócios Diferenciados 
para o Agronegócio

FNE SOL - Energia Solar 
O agronegócio brasileiro poderá utilizar a energia solar como alternativa 

de energia limpa e custo menor do que a energia convencional. 

Para tanto, existe a oferta do programa de crédito FNE-Sol, linha especial-

0*% *(&*)*%:$&$(6$,$('("%$%#!$0*% '(&*()!) *0$)(&*(0!#,'(*(0!%!7*,$-

ção distribuída de energia por fontes renováveis, para consumo próprio dos 

empreendimentos rurais.

TABELA 5. FNE Sol – Características 

PROGRAMA PRAZO ITENS FINANCIÁVEIS LIMITES

 >?'@%.'A''."7:*'4!'B7*7-
ciamento operacionalizada 
no escopo do Programa de 
 "7*78"*)!7+%'C'@12+!7-
+*-"."4*4!'<)-"!7+*.'D >?'

Verde). 

E*/"*'*+0'FG'
*7%2'8%)'*+0'
6 meses de 

carência.

Todos os componentes 
dos sistemas de micro 
e minigeração de ener-
H"*'!.0+/"8*'I%+%6%.+*"8*&'
eólica, de biomassa ou 

pequenas centrais hidro-
!.0+/"8*2'DJ,KL&'-!)'8%)%'

sua instalação.

Varia de 50% a 100% do 
B7*78"*)!7+%&'4!'*8%/4%'

com o Porte e a classi-
B8*;$%'4%'317"8M="%'7*'
PRDNE (Plano Regional 
de Desenvolvimento do 

Nordeste).
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;(8$%#'(&'(9',&*) *($&' $(6'2< !#$(*)6*#<"#$(6$,$(/', $2*#*,(

as áreas irrigadas em sua área de atuação, cujas premissas 

são baseadas nos seguintes pressupostos:

• Incentivo ao uso de tecnologias inovadoras de ir-

,!7$34'.(%' $&$0*% *(=+$% '($'(+)'(*"#!*% *(&$(

água;

• Prioridade para os investimentos destinados ao forta-

lecimento da infraestrutura hídrica dos imóveis rurais;

• Ênfase na ampliação das áreas irrigadas, com ra-

cionalização do uso dos recursos hídricos dispo-

níveis;

• Financiamento de equipamentos de gestão auto-

matizada de processos e controle de vazão;

• Controle e manejo automatizado do sistema de ir-

rigação;

• Preservação dos mananciais hídricos;

• Apoio à pesquisa, inovação e difusão de tecnolo-

gias, destinadas à agricultura irrigada;

>( !06', $% *(0*%#!'%$,($(6,!%#!6$2( 2!%:$(&*("%$%#!$0*% '(

do BNB para a irrigação, o Programa de Financiamento à 

Agropecuária Irrigada - FNE Irrigação, que tem as carac-

terísticas detalhadas no quadro a seguir, destacando que o 

,*/*,!&'(6,'7,$0$("%$%#!$( $% '(6,'&+ ',*)(6*))'$)(/<)!#$)(

como pessoas jurídicas, desde que demostrada a viabilidade 

*#'%?0!#$(*("%$%#*!,$(&'(*06,**%&!0*% '@((

TABELA 6. FNE Irrigação – Características 

PROGRAMA PRAZO ITENS FINANCIÁVEIS LIMITES

Programa de 
 "7*78"*)!7+%'
C'<H/%=!81N/"*'
O//"H*4*'A' >?'

Irrigação

E*/"*'*+0'FP'
anos com 

*+0'Q'*7%2'4!'
carência, para 
Investimentos 

 "R%2S

Todos os bens e serviços 
7!8!22N/"%2'C'6"*-"."T*;$%'
4%'=/%#!+%'4!'"//"H*;$%'!'

drenagem, exceto os itens 
6!4*4%2'=!.*'I%7+!' >?S

Varia de 50% a 100% 
4%'B7*78"*)!7+%&'4!'
acordo com o Porte 
!'*'8.*22"B8*;$%'4%'
Município na PRDNE 
(Plano Regional de 

Desenvolvimento do 
Nordeste).

Agricultura Irrigada
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Para a competitividade do agronegócio é fundamental a ino-

vação no campo e a incorporação de tecnologias que visem 

ganhos de produtividade, desburocratização de processos, 

*"#!A%#!$( &*( #+) ').( $+ '0$ !B$34'( *( #'06* ! !-!&$&*( &')(

*06,**%&!0*% ')("%$%#!$&')@

Nesse sentido, o Banco disponibiliza a linha de crédito FNE 

Agro Inovação, que apresenta as melhores taxas.

TABELA 7. FNE Inovação – Características 

PROGRAMA PRAZO ITENS FINANCIÁVEIS LIMITES

Programa de 
 "7*78"*)!7+%'
C'O7%6*;$%'D >?'

Inovação).

E*/"*'*+0'FP'
anos com 

*+0'P'*7%2'4!'
carência, para 
Investimentos 

 "R%2S

J/%#!+%2'=*/*'"7%6*;$%'
tecnológica nas proprieda-
des rurais, exceto os itens 
6!4*4%2'=!.*'I%7+!' >?S

Varia de 50% a 100% 
4%'B7*78"*)!7+%&'4!'

acordo com o Porte e a 
8.*22"B8*;$%'4%'317"-
cípio na PRDNE (Plano 
Regional de Desenvolvi-

mento do Nordeste).

FNE Agro Inovação
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Apoio à Pesca 
e Carcinicultura

O BNB busca criar e fortalecer as condições necessárias 

para o aumento da capacidade produtiva e melhoria da 

qualidade de vida dos empreendedores e suas famílias.

No cumprimento de sua missão, dentre as diversas ativida-

des atendidas, a pesca e carcinicultura são contempladas 

#'0(2!%:$)(&*("(%$%#!$0*% '(=+*($6,*)*% $0( $C$)(*(6,$B')(

adequados, representando as melhores condições de crédito 

do mercado.

D)6*#!"(#$0*% *( 6$,$( $( #$,#!%!#+2 +,$.( $( ,*7!4'( 9',&*) *(

possui condições excepcionais para a exploração do cama-

rão marinho devido à estabilidade climática e à vasta exten-

são costeira. Além disso, a proximidade dos mercados da 

União Europeia e dos EUA, e ao expressivo mercado inter-

no, desponta como detentor do mais promissor potencial 

para a exploração da carcinicultura marinha. 

A implementação de programas de apoio a pesca e car-

cinicultura estão sendo desenvolvidos, juntamente com o 

Ministério do Desenvolvimento Regional.

Cartão BNB Agro
O Cartão BNB Agro foi criado para fazer a diferença na vida 

dos produtores rurais. Facilita a aquisição de colheitadeiras, 

tratores e microtratores, veículos, máquinas e equipamen-

tos para mecanização, por meio de crédito rotativo pré-apro-

vado e com recursos do Fundo Constitucional de Financia-

mento do Nordeste – FNE.

O crédito rotativo 
9*)*$(+-$:+"2!,$+$

mais rápido.

• Crédito rotativo pré-aprovado

• Isento de IOF

• Bônus de adimplência 

• Isenção de anuidade

• 9' $("()#$2(*%-!$&$(*2* ,'%!#$0*% *(6*2'(/',%*#*&',

• Facilidade de pagamento com débito da fatura em conta corrente

• Transações mais seguros com a geração de tokens exclusivos
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Planta Nordeste

É o processo de renovação automática das propostas de 

custeios e pré-custeio. 

• Possibilidade de realização de custeio para o mesmo 

 !"!#$%&'(  !)%*+,%&( -( ./0$/'( - ( %)."$! -)"&.(

1-( *$21%"&( 1%0-$-)"-.( 3!/)1&( -)4&54-$( 5/4&!$/.(

diferentes

• Possibilidade de realização de custeio para o 

 !" #$ %&%'()#*$+,-#%(,$!$",.(,*$! $)/"&(% !/&#"$

0!$ 1(20)&#$ 0).!(!/&!"$ 3%,/0#$ !/-#+-!($ %/)145)#"$

diferentes

• Possibilidade de realização de mais de 

uma operação de custeio para o mesmo 

 %&%'()#*$  %/)145)#$ +,-#%(,$ !$ ",.(,*$

0!"0!$ 3%!$ ,&!/0)0,"$ ,+6% ,"$

condições

Principais Objetivos

• 7""!6%(,($,#$5(#0%&#(*$1# $,"$(!/#-,89!"$,%&#:

 '&)1,"$0,$#5!(,8;#$1#/&(,&,0,*$,$+)<!(,8;#$0#"$

(!1%("#"$/,$25#1,"$,0!3%,0,"$!$#5#(&%/,"=$

• >) 5+)?$1,($ !$ ,6)+)@,($ ,$ 1#/1!"";#$ 0!$ 1(20)&#"$ 0!$

custeio 
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O Banco do Nordeste procura dar agilidade aos processos 

de crédito dos clientes do Agronegócio e busca facilitar a 

 !"# $%&$'()*+(",# +-.#"#  (.&/(0+"12-# 3$# &'-+$  - ,# 4"+(/(-

dades digitais e condições diferenciadas, além de um con-

junto completo de serviços bancários que contribuam para 

o avanço na inovação, produtividade e competitividade dos 

produtores rurais da Região. 

Alinhadas a essa política, destacamos as condições dife-

renciadas para o Agronegócio, como vemos no quadro a 

seguir.

QUADRO 1. Agronegócios no BNB  

AGRONEGÓCIO NO BNB

 !"#"$!#%&"'()#) !"*&+'!%&"'(+,)$(%)-.#/()0&)#'1)23)#"(+)-#.#) !%-4#"'#56(,)&7-#"+6(,)
modernização e relocalização de empreendimentos, podendo chegar a 15 anos no caso 
de investimentos em inovação.

8.#/()0&)$#.9"$!#)0#+)(-&.#5:&+)0&)#'1);)#"(+,) #)0&-&"0&.)0()&%-.&&"0!%&"'()#) +&.)
<"#"$!#0(=)8#.#)#)!"(*#56(,)&++&)-.#/()-(0&)$>&?#.)#'1)@)#"(+=

A.10!'(+)-#.#)&"&.?!#)+(4#.)&)!"(*#56()"()$#%-(=

 !"#"$!#%&"'(+)-#.#)-&+$#,)$#.$!"!$B4'B.#)&)!..!?#56(=

As melhores taxas do mercado bancário.

Custeio rotativo com o Planta Nordeste, modalidade de renovação automática, que 
assegura ao produtor, com as renovações automáticas da operação contratada, a liberação 
0(+).&$B.+(+)"#+)1-($#+)#0&CB#0#+)&)(-(.'B"#+,)+!%-4!<$#"0()&)#?!4!/#"0()#)$("$&++6()
0&)$.10!'(+)0&)$B+'&!(=

AGRONEGÓCIO NO BNB

DE"B+)0&)#0!%-49"$!#)-#.#)-#?#%&"'(+)"().&+-&$'!*()*&"$!%&"'(=

 !"#"$!#%&"'() 0&) #'1) 2FFG) 0(+) !"*&+'!%&"'(+,) #) 0&-&"0&.) 0() -(.'&) &) 4($#4!/#56() 0()
empreendimento.

H!+-&"+#) 0&) #-.&+&"'#56() 0&) -.(I&'(+) -#.#) $.10!'() 0&) !"*&+'!%&"'() &) $B+'&!(,) #'1) 
R$ 3,4 milhões.

A#.'6()0&)$.10!'()&)0&)01J!'()-#.#)%#!(.)K#$!4!0#0&)&)$("*&"!9"$!#,)$(%)'#.!K#+)0!K&.&"$!#0#+=

Gestores especializados para atender os produtores rurais, de porte mini a grande, com 
$.10!'()(.!&"'#0(=

L%#)?#%#)0&)+(4B5:&+)<"#"$&!.#+)$(%)K#$!4!0#0&+)0!?!'#!+=

Soluções para 
os Clientes
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O Banco do Nordeste, inserido na busca de promover solu-

ções para o Agronegócio, vem remodelando produtos e ser-

viços, além de programas de crédito, buscando desenvolvi-

mento, sustentabilidade e inovação dos empreendimentos 

0*"*+("3- #3$#4-'."#."( #+5.-3"#$#'6&(3"#&"'"#- #&'-3!-

tores rurais.

O serviço disponibilizado pelo BNB via internet banking e via 

mobile oferece várias funcionalidades de forma segura e na 

palma da mão. Nosso cliente é convidado a utilizar a ferramen-

ta, explorando todas as suas funcionalidades e vantagens. 

Oferece ao nosso cliente a possibilidade de iniciar o seu ca-

dastro ou atualizá-lo por meio da internet, além de permitir que 

acompanhe o andamento deste processo de forma digital, evi-

tando, assim, a necessidade de se deslocar até a agência.

Cadastro digital

Facilidades 
Digitais
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O cliente também pode abrir sua conta via portal, acessan-

do o site: https://www.bnb.gov.br/. Depois de ter seus dados 

aprovados, basta ir à agência de sua escolha para liberação 

de conta.
Permite aos produtores rurais capturar e transmitir coordena-

3" #7$-38 (+" #3" #6'$" #"# $'$.#0*"*+("3" #&"'"#-#9"*+-,#

permitindo maior agilidade no tratamento e condução das 

operações de crédito. 

Pelo aplicativo Banco do Nordeste é possível fazer transfe-

rências, pagamentos, solicitar crédito, investimentos, fazer 

simulações do crédito e acessar outras facilidades. O touch 

ID facilita o acesso e dá mais segurança e rapidez. Com o 

aplicativo do Banco do Nordeste, o cliente pode realizar sa-

ques sem cartão nos terminais de autoatendimento do Ban-

co do Nordeste. 

Conta digital App Coordenadas 
Geodésicas (BNB Geo)

App Banco do Nordeste 
Mobile
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As parcerias com empresas fornecedoras pelo Banco visam 

estabelecer ações para a modernização e mecanização do 

setor, apoiando produtores e empreendimentos instalados 

*"#6'$"#3$#":!"12-#3-#9"*+-,#$.#0#*"*+(".$*:- #&"'"#";!(<

sição dos produtos fabricados e vendidos por estas empre-

sas e suas revendas.

Atualmente, são operacionalizados os seguintes Acordos, 

com empresas que comercializam máquinas e equipamen-

tos, e ainda adubo biológico:

Parceiros do 
Agronegócio no BNB 

O Banco do Nordeste articula parcerias estratégicas com en-

tidades empresariais e institucionais que têm forte atuação 

junto ao Agronegócio. 

Com o intuito de apoiar os produtores rurais, o Banco man-

tém acordo com  CODEVASF – Companhia de Desenvolvi-

mento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, para ações 

conjuntas visando fortalecer os empreendimentos rurais.

O Acordo de cooperação com a Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA) objetiva o atendimento aos produto-

res rurais por meio do acesso ao crédito, da assistência técni-

ca e gerencial e do acompanhamento dos empreendimentos.
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BNB
Agroinforma 

Projetos 2020

Disponibilização de conteúdo informativo na internet, desti-

nado aos produtores rurais, projetistas e agências, apresen-

tando dicas de cenário, mercado e inovação, dentro do Agro-

negócio, a partir de estudos elaborados pelo Etene.

Como forma de acelerar o desenvolvimento do agronegócio, 

4-'".#3$0#*(3- #&'-=$:- #&'(-'(:6'(- #&"'"#>?>?,#$.@" "3- #

no Planejamento do segmento.

AGENDA DO 
PRODUTOR 

RURAL

Cartão 
AGRO 
MPPR  

LIMITE 
MPPR 

FNE SOL 
DIGITAL

AUTO 
VISTORIA

APP
BNB

AGRO
SENSORIA-

MENTO 
REMOTO

COMERCIALIZAÇÃO 
E CUSTEIO 

DIGITAL
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Excelência no 
Atendimento

O Banco do Nordeste tem a excelência no aten-

dimento aos seus clientes como diferencial de 

mercado, disponibilizando Gerentes de Negócios 

exclusivamente dedicados ao atendimento do 

segmento Agronegócio, investindo na capacita-

12-#+-*:A*!"#3$  $ #&'-0  (-*"( ,#- #;!"( # 2-#

preparados para proporcionar um atendimento 

personalizado, atuando ainda como consultores 

diretos ao cliente. O Gerente pratica a venda con-

sultiva, e o atendimento é customizado para a ne-

cessidade do negócio, buscando as alternativas 

de crédito e de serviços bancários que mais se 

ajustam à realidade e à situação do produtor ou 

empreendimento rural.
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O Banco do Nordeste disponibiliza o aplicativo para transações via celular e outros 

dispositivos móveis, garantindo a mobilidade, além de manter a conveniência do 

internet banking e a ampliação de alternativas de terminais de caixa, aproximan-

do-se ainda mais do cliente. 

A nossa Central de Relacionamento com o Cliente também poderá ser acionada 

pelo telefone 0800 728 3030 ou pelo e-mail  !"#$%&'#(!')&*+'+,-&.,+ ,

Pelo telefone 

0800 728 3030

Pelo email:
 !"#$%&'#(!')&*+'+,-&.,+ 

Canais de Atendimento



Relatório Agronegócio    |    27

Presidente
7ABCADE$FEGHI$JEABI>$HKDL7GMI>$FNADEG$

DIRETORES

O7AHIG$7ABEADE$PI$7QIAR7G$GERS7$
DIRETORIA DE NEGÓCIOS

7ABCADE$FEGHI$JEABI>$HKDL7GMI>$FNADEG$
DIRETORIA FINANCEIRA E DE CRÉDITO

JIGJTBKE$>EREGGE$R7F7UIDG7>$
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

REGATQDE$V7GD7>$JDLIABIQ$
DIRETORIA DE CONTROLE E RISCO

>7APG7$PE>$>7ABE>$>EKU7$QD>WC7$
DIRETORIA DE ATIVOS DE TERCEIROS

S7GEQPE$L7D7$FNADEG$
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDENTE DE NEGÓCIOS DE VAREJO E 
AGRONEGÓCIO
QKDU$>TGHDE$V7GD7>$L7RS7PE

GERENTE DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS COM PF, 
PMPR E AGRONEGÓCIO
RGD>BD7AI$H7GRD7$W7GWE>7




