
Financiamentos 

Fortaleza (CE) - 2012  

Superintendência Estadual do Ceará  

Onde você vê Nordeste, a gente enxerga 

mais oportunidades.  



 

 PROGRAMA PARA INVESTIMENTO 

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA 

AQUICULTURA E PESCA (AQUIPESCA) 

 

 

 

AQUICULTURA: Cultivo ou criação de organismo, cujo ciclo 

de vida, em condições naturais, ocorre total ou 

parcialmente em meio aquático, como, por exemplo, a 

piscicultura e a carcinicultura. 

 



 

 FINALIDADE 

 

 

Fortalecer e modernizar a infraestrutura 

produtiva dos setores de aquicultura e  pesca, 

estimulando a sua competitividade e 

sustentabilidade, mediante o financiamento de 

todos os itens necessários à viabilização 

econômica dos empreendimentos, inclusive os 

destinados à produção de insumos, 

beneficiamento, preparação, comercialização e 

armazenamento da produção. 

 



 

 Principais condições 

Público-Alvo 

 

- Pessoas Físicas, Produtores Rurais, Pessoas Jurídicas,  

Empresários registrados na Junta Comercial 

 

Prazos Máximos  

 

- Total de até 12 anos, com até 4 anos de carência. 

 

Garantias 

 

- Hipoteca, Penhor, Alienação fiduciária, Fiança ou Aval, 

Fundo de Liquidez (Conta Reserva) 

 



 

 Principais condições 

 

Garantias Reais 

 

Pode ser dispensadas de garantia real operações que não 

ultrapassem os seguintes tetos: 

 

a) R$ 20.000,00 no caso de pequenos e miniprodutores 

rurais; 

b) R$ 30.000,00 nos demais casos 

 

 



 

 O que pode ser financiado: 

Todos os itens necessários ao financiamento dos 

empreendimentos produtivos, tais como: 

 

- Investimentos fixos e semi-fixos (construções civis, 

instalações, máquinas e equipamentos, veículos 

utilitários, móveis e utensílios, aquisição de matrizes e 

reprodutores para produção de larvas e alevinos, 

capacitação tecnológica e de qualidade e produtividade, 

treinamento de pessoal , formação e qualificação 

profissional até a fase pré-produtiva, inclusive de forma 

isolada se tiver sido financiado ou estiver em análise o 

financiamento do projeto produtivo); 

 



 

 Principais condições 

-Juros baixos 

5% a.a.  MINIPRODUTOR 

6,75 a.a.  PEQUENO PRODUTOR 

7,25 a.a. MÉDIO PRODUTOR 

8,5 a.a. GRANDE PRODUTOR 

 

- Bônus de adimplência sobre os juros (25% no 

semiárido e 15% nas demais áreas); 

 

 

 

 



 

 Principais condições 

PORTE DO 
MUTUÁRIO 

FAIXA DE 
RECEITA 
ANUAL 

MAXIMO DE 
FINANCIAMENTO 
PELO FNE 

MÍNIMO DE 
RECURSOS 
PRÓPRIOS 

MINI 
PRODUTOR 

ATÉ R$ 
150.000 

100 ---------- 

PEQUENO 
PRODUTOR 

ACIMA DE R$ 
150.000 ATÉ 
R$ 300.000 

100 ---------- 

MÉDIO 
PRODUTOR 

ACIMA DE R$ 
300.000 ATÉ 
R$ 1.900.000 

80 A 95 5 A 20 

GRANDE 
PRODUTOR 

ACIMA DE R$ 
1.900.000 

65 A 90 10 A 35 



 

 Principais condições 

Operações contratadas no período de 

01/10/2012 a  31/12/2012, qualquer que 

seja o porte do mutuário: 2,94% a.a com 

Bônus de adimplência de 15% sobre os 

juros, qualquer que seja a localização do 

empreendimento financiado. 

 

 

 

 



 

 Financiamento para Máquinas, Equipamentos e 
Veículos 

-Tais itens serão financiados através do FNE somente 

quando estiverem cadastrados no Cadastro de 

Fabricantes Informatizado (CFI) do BNDES. 

 

 

 

 

 



Superintendência Estadual do Ceará 

Av. Santos Dumont, 2456, 1º andar – Aldeota – Fortaleza (CE) 

Fones: (85) 3457-6200/6201 | Fax: (85) 3457-6204 

Agência Itapipoca 

Rua Osvaldo Cruz, 241 – Centro 

Fones:(88)3631-1003 / 8834-2260 | Fax: (88) 3631-1750 

SAC Banco do Nordeste | Ouvidoria 

0800 728 3030 – relacionamento@bancodonordeste.gov.br 

www.bancodonordeste.gov.br 

mailto:relacionamento@bancodonordeste.gov.br
http://www.bancodonordeste.gov.br/

