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BANCO DO NORDESTE

O Banco do Nordeste é o principal agente financeiro do setor rural na 
região Nordeste, contribuindo na articulação das ações do Governo 
Federal e em consonância com a política de atuação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

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 atividades atendidas, 
os pescadores e aquicultores são contemplados com linhas de crédito 
que apresentam taxas e prazos adequados às suas necessidades, 
representando as melhores condições de crédito do mercado.

1. Política do Banco do Nordeste  
de apoio aos pescadores

Agora, quem vive de pesca não conta mais só com a maré para gerar 
uma boa renda. 

O Banco do Nordeste tem como política de atuação apoiar o setor da 
pesca, com os seguintes objetivos:

 Apoio à integração de cadeias 
produtivas;

 Estímulo à capacitação dos 
pequenos empreendedores;

 Estímulo à agregação de valor 
ao produto;

 Apoio ao assessoramento téc-
nico;

 Atendimento às políticas am-
bientais e legais;

 Apoio à infraestrutura para 
novos investimentos.



2. Pesca: O que o BNB financia
O Banco do Nordeste financia projetos destinados à captura, criação e/
ou beneficiamento do pescado, apoiando investimentos fixos, semifixos 
e custeios como:

 Construção, reforma e ampliação de quaisquer benfeitorias e ins-
talações permanentes de infraestrutura pesqueira.

 Compra de embarcações pesqueiras, podendo a aquisição ser iso-
lada.

 Instalações de pesca, compra de máquinas, implementos, equipa-
mentos, inclusive para beneficiamento ou industrialização exclusi-
vamente da produção própria, e veículos, podendo a aquisição ser 
isolada.

 Itens de custeio associados ao projeto (gelo, óleo, graxas, iscas, 
rancho e outros gastos necessários à atividade de pesca voltados 
ao beneficiamento e à industrialização da própria produção).

 Outros itens necessários à viabilidade do negócio, desde que justi-
ficados no projeto.
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3. As linhas de Financiamento do BNB  
para a atividade da Pesca
O BNB financia a atividade da pesca por meio de diferentes programas 
de crédito, de acordo com o perfil do cliente e/ou do que será financiado. 
Confira:

 Para os pescadores artesanais que se enquadram como produto-
res familiares o financiamento à pesca é realizado pelo Pronaf e 
Agroamigo.

 Os projetos que envolvem investimentos, com ou sem custeio 
associado, voltados para beneficiários de portes mini/micro (não 
pronafianos), pequeno, pequeno-médio, médio e grande, são aten-
didos pelo FNE Aquipesca.

 O crédito para custeio isolado voltado para Produtores de todos os por-
tes é realizado por financiamento de Custeio.

Conheça agora cada possibilidade de financiamento:

O PRONAF

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
é o programa do Governo Federal destinado a apoiar o segmento econô-
mico da agricultura familiar.

Para os pescadores artesanais que se enquadram como agricultores fa-
miliares, o financiamento à Pesca é realizado por diversas linhas de crédi-
to do Pronaf, com o objetivo de promover o aumento da produção e, em 
consequência, a elevação da renda familiar.



• Público-alvo

Os pescadores familiares detentores de Declaração de Aptidão ao Pro-
naf (DAP), emitida por entidades credenciadas pelo MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), contam com o apoio financeiro 
do Banco do Nordeste para implantação, ampliação ou manutenção dos 
seus empreendimentos agropecuários, inclusive pesca artesanal e pis-
cicultura.

• Forma de atuação do Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste dispõe de uma estrutura própria para atender os 
pescadores em suas demandas por financiamento de custeio e de in-
vestimento pelo Pronaf. 

As propostas de valores acima de R$ 15 mil são negociadas pelos ge-
rentes de negócios do Pronaf nas agências, ficando a elaboração do 
projeto e a prestação de assistência técnica a cargo de empresas públi-
cas ou privadas e de técnicos da iniciativa privada.
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De acordo com a finalidade/limite de crédito o pescador pode 
contar com as seguintes linhas de crédito:

 Pronaf A

 Pronaf B

 Pronaf Mulher

 Pronaf Mais Alimentos

 Pronaf Custeio

 Pronaf Agroindústria

 Pronaf Jovem

• Quanto pode ser financiado para cada pescador
O valor máximo, o prazo e a taxa de juros do financiamento, dependerá 
da linha de crédito do Pronaf a ser utilizada, priorizando sempre as ne-
cessidades individuais de cada cliente registradas na proposta de crédi-
to apresentada, além da capacidade de pagamento do projeto. 
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O Agroamigo

É o programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste, que oferece 
um atendimento personalizado na própria comunidade, acompanhando 
e orientando o crédito adequado à necessidade do pescador classifica-
do como agricultor familiar. 

Em operações até R$ 15 mil, as demandas de crédito são atendidas por 
meio do Agroamigo, com a utilização de metodologia própria de micro-
crédito rural orientado e acompanhado, que inclui, dentre outras etapas, 
a elaboração da proposta de crédito e o acompanhamento efetivo de 
sua aplicação, através do Agente de Microcrédito.



De acordo com a finalidade/limite de crédito o pescador pode 
contar com as opções:

 Agroamigo Crescer

 Agroamigo Mais

Como os pescadores podem obter mais informações sobre o 
crédito para PRONAF e Agroamigo:

 

Site: www.bnb.gov.br 
Agências do Banco do Nordeste  
Unidades de Atendimento do Agroamigo
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O FNE AQUIPESCA

Uma linha de crédito voltada para o fortalecimento e modernização da 
infraestrutura produtiva dos setores de aquicultura e pesca, estimulando 
a sua competitividade e sustentabilidade. 

O FNE Aquipesca abrange todos os itens necessários à viabilização 
econômica dos empreendimentos, inclusive os destinados à produção 
de insumos, beneficiamento, preparação, comercialização e armazena-
mento da produção.

• Público-alvo
Pescadores da pesca artesanal ou de pequena escala, desde que, cumu-
lativamente, sejam congregados em associações ou cooperativas, re-
sidentes em colônia de pescadores ou comunidade próxima, explorem 
diretamente a atividade de captura do pescado, tenham na pesca sua 
principal atividade e seu modo preponderante de subsistência.

Também são atendidos armadores de pesca, pessoa física ou jurídica, 
que detém a propriedade de uma ou mais embarcações pesqueiras, 
para sua utilização.



• Forma de atuação do Banco do Nordeste
O atendimento aos pescadores e aquicultores é realizado em todas as 
Agências do Banco do Nordeste.

Os limites de financiamento variam de 70% a 100% de acordo com o 
porte do pescador ou aquicultor, com prazos de até 12 anos, com até 4 
anos de carência, e de acordo com a capacidade de pagamento de cada 
projeto.

As garantias podem ser fiança ou aval, alienação fiduciária, penhor, hipo-
teca (cumulativa ou alternativamente).

• Como os pescadores e aquicultores podem obter mais 
informações sobre o crédito para o Programa Aquipesca:

Site: www.bnb.gov.br 
Agências do Banco do Nordeste 
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FINANCIAMENTO DE CUSTEIO

Atende a necessidade de recursos financeiros destinados ao custeio, 
como por exemplo, gastos do ciclo produtivo e aquisição de insumos.

• Público-alvo

Pescadores e aquicultores, de qualquer porte (pessoas jurídicas e físi-
cas, inclusive empresários registrados na junta comercial).

• Forma de atuação do Banco do Nordeste
Procure as Agências do BNB pois os Gerentes de Negócios podem es-
clarecer todas as dúvidas e orientar sobre como obter o financiamento.

Os limites de financiamento variam de 70% a 100% de acordo com o 
porte do pescador ou aquicultor. As garantias podem ser fiança ou aval, 
alienação fiduciária, penhor, hipoteca (cumulativa ou alternativamente).

As operações de custeio terão os prazos fixados de acordo com o ciclo 
de cada atividade ou lavoura financiada, obedecidos os seguintes pra-
zos máximos:

 Custeio pecuário destinado à atividade de aquicultura: até 24 (vinte 
e quatro) meses;

 Custeio pecuário destinado à atividade de pesca: até 18 (dezoito) 
meses.



Como os pescadores e aquicultores podem obter mais informa-
ções sobre o Financiamento de Custeio:

Site: www.bnb.gov.br 
Agências do Banco do Nordeste



4. A PESCA NO PLANO AGRONORDESTE

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou, no dia 1º de 
outubro de 2019, o AgroNordeste – plano de ação para impulsionar o de-
senvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural da região.

O AgroNordeste tem o objetivo de apoiar a organização das cadeias agro-
pecuárias de relevância atual ou potencial na região e ampliar e diversificar 
os canais de comercialização, com pertinência social, ambiental e econô-
mica, buscando aumentar a eficiência produtiva e os benefícios sociais.

O AgroNordeste foi implantado neste ano de 2019 e em 2020 atingirá 230 
municípios dos nove estados do Nordeste e parte de Minas Gerais, dividi-
dos em 12 territórios, com uma população rural de 1,7 milhão de pessoas.

Na edição 2019/2020 do AgroNordeste serão priorizadas ações em cada 
Estado do Nordeste e no norte de Minas Gerais, que também integra a área 
de atuação do BNB. Serão desenvolvidas atividades no Sertão Crateús (CE), 
Vale do Jaguaribe (CE), Médio Mearim (MA), Alto Médio Canindé (PI), Vale 
do Açu (RN), Cariri da Paraíba (PB) e Moxotó (PE), Araripina (PE), Batalha 
(AL), Sergipana do Sertão de São Francisco (SE), Irecê (BA), Januária (MG) 
e Salinas (MG).

O Banco do Nordeste participa, principalmente, com financiamentos para 
agricultores familiares, produtores rurais, pescadores e agroindústrias, com 
a oferta de crédito para comercialização e também com a implementação 
de estratégias para fortalecer cadeias produtivas.
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