
Atuação do Banco do Nordeste 
no estado do  
Rio Grande do Norte 

Linhas de financiamento 
para o setor carcinicultor e 
aquicultor do Nordeste 



O Banco do Nordeste 

No Rio Grande do Norte 

21 agências, com carteiras especializadas na 

microfinança, pessoa física, agricultura familiar, micro e 

pequena empresa, empresarial e Corporate;  

Nos últimos cinco anos (2013 a 2017) foram 

contratadas quase 1,5 milhão de operações, totalizando 

R$ 7,5 bilhões. 

Em 2017 foram contratadas mais de 262 mil 

operações, em contratos que atingiram quase R$ 1,7 

bilhão, distribuídas em todos os municípios do estado.  

Com apenas 11% da rede bancária, o Banco participa 

com 75,5% dos financiamentos de Longo Prazo e 

76,9% do Crédito Rural (maio/2018). 



 

 

 

Área de Atuação 



Em 2018, registramos 

crescimento de 10,0% no 

volume de negócios 

realizados em relação ao 

mesmo período de 2017;  
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Para 2019, o orçamento 

(piso) para a realização de 

negócios no setor rural é 

de R$ 250 milhões;  



A participação da 

carcinicultura cresceu de 2% 

para 5% de 2017 para 2018;  
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O programa: 

 

Apóia o desenvolvimento da 

aquicultura e da pesca, 

estimulando sua competitividade e 

sustentabilidade; 

 

 

O FNE-Aquipesca financia todos 

os itens necessário à viabilização 

econômica dos empreendimentos; 

 

O volume médio de contratações 

vem crescendo de R$ 3 milhões 

em 2016 para R$ 5 milhões em 

2017.  

 

Até setembro de 2018 foram 

contratados R$ 9 milhões; 

 

FNE AQUIPESCA 



Perfil do produtor potiguar: 

 

Os negócios realizados em 2018 

estão distribuídas espacialmente 

no litoral norte (Guamaré, Macau e 

Pendências), litoral sul 

(Canguaretama e Senador 

Georgino Avelino), além de São 

Gonçalo do Amarante.  

 

Os produtores de porte pequeno 

e médio são predominantes nas 

contratações da atividade. 

 

Os créditos de custeio também 

têm predominado nos últimos 

anos, inclusive em 2018, quando 

respondem por mais de 70% dos 

valores contratados. 

FNE AQUIPESCA 



Investimentos: 

 

VALOR - Até o limite 

aprovado; 

 

PRAZO - Até 12 anos com 

até 04 anos de carência; 

 

GARANTIAS - Aval, 

hipoteca, alienação 

fiduciária, penhor, fiança; 

 

TAXAS –  

•Pequenos: 5,29% a.a. (com 

bônus de adimplência); 

•Médios: 5,54% a.a. (com 

bônus de adimplência) 

FNE AQUIPESCA 



FNE AQUIPESCA Custeios: 

 

VALOR - Até o limite 

aprovado; 

 

PRAZO - Até 24 meses; 

 

GARANTIAS - Aval, 

hipoteca, alienação 

fiduciária, penhor, fiança; 

 

TAXAS –  

•Pequenos: 5,37% a.a. (com 

bônus de adimplência); 

•Médios: 5,64% a.a. (com 

bônus de adimplência) 



FINALIDADE: Micro e 

minigeração de energia 

distribuída; 

 

PRAZO: Até 12 anos, com 

até 1 ano de carência; 

 

TAXAS: As mesmas 

praticadas nas linhas 

convencionais do FNE. 

 

OBS: O sistema financiado 

poderá ser aceito como 

garantia, desde que o 

financiamento seja limitado 

a R$ 200 mil e seja 

financiado até 75% do valor 

do bem. 

FNE SOL 



VANTAGENS DO CLIENTE 

• Processo desburocratizado e 

automático; 

• Vendas com mais segurança; 

• Crédito Rotativo; 

• Escolha pelo cliente do prazo 

de pagamento (quantidade de 

parcelas) adequado ao fluxo  

financeiro da empresa; 

• Aquisição de mercadorias e 

insumos em até 18 meses; 

• Aquisição de máquinas, 

equipamentos e veículos em 

até 96 meses; 

• Aceito nos estabelecimentos 

credenciados no Portal de 

Fornecedores do Cartão BNB 

(http://www.bnb.gov.br/carta-

bnb/fornecedor). CARTÕES BNB 



Cartão BNB Agro 



Como o crédito pode ser acessado? 

1) A concessão de crédito no BNB se dá através de duas 

modalidades: 

 

Limite de Crédito da empresa;  

Projeto de viabilidade econômica (exceto para MPE). 

2) O financiamento para máquinas, equipamentos, móveis, utensílios 

e veículos também pode ser feito de forma isolada, dispensando a 

elaboração de projeto. 



Em que podemos avançar de imediato? 

Adiantando/atualizando cadastros das empresas; 

 

 

Fornecendo dados para a aprovação dos limites de crédito; 

 

 

 Iniciando o relacionamento de negócios (abertura de 

contas, aplicações financeiras, cobrança, seguros etc).  



Serviço de Atendimento ao Cliente: 

0800 728 3030 

Obrigado! 


