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Linhas de financiamento para o setor 
carcinicultor e aquicultor



Área de Atuação e Participação

54,5% de 
participação

no Crédito Rural

Com apenas 8% das agências, o Banco do Nordeste é líder em financiamentos na sua área de atuação:

54,5%



Público de Relacionamento e Estratégias 
de Ação

Prodeter

Porte Receita Bruta Anual

Microempresa / 
Miniprodutor

Até R$ 360.000,00

Pequena empresa /
Pequeno produtor

Acima de R$ 360.000,00 até R$ 
4.800.000,00

Pequena-média 
empresa /

Pequeno-médio 
produtor

Acima R$ 4.800.000,00 até 16.000.000,00

Média empresa / 
Médio produtor

Acima de R$ 16.000.000,00 até R$ 
90.000.000,00

Grande empresa / 
Grande produtor

Acima de R$ 90.000.000,00



FNE: Recursos ao Desenvolvimento



Atuação do Banco do Nordeste e FNE

Agronegócio e Rural

 Financiamento para implantação, expansão, diversificação e 

modernização de empreendimentos rurais

 Financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos

 Crédito para custeio e comercialização



Financiamentos Rurais e Agroindustriais no 
RN
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Crescente 

participação da 

Carcinicultura nos 

financiamentos no 

RN. 

Não foram considerados os financiamentos do PRONAF. Foram considerados os valores até 31/09 de cada ano.
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CUSTEIO INVESTIMENTO 

Financiamentos Carcinicultura no RN 
Custeio e Investimento

Crescimento de 

29% no volume de 

contratações de 

2018 para 2019.

Não foram considerados os financiamentos do PRONAF. Foram considerados os valores até 31/09 de cada ano.

em milhões



Perfil do 
Produtor Potiguar

Os negócios realizados em 2019 estão distribuídas 

espacialmente no litoral norte (Guamaré, Macau e 

Mossoró) e litoral sul (Canguaretama e Vila Flore), além 

de Ceará Mirim. 

Os produtores de porte pequeno e médio são 

predominantes nas contratações da atividade.

Os créditos de custeio são predominantes nos últimos 

anos, inclusive em 2019 correspondem a cerca de 57% 

dos valores contratados.



FNE AQUIPESCA

Apóia o desenvolvimento da aquicultura e da 

pesca, estimulando sua competitividade e 

sustentabilidade;

financia todos os itens necessário à viabilização 

econômica dos empreendimentos;

até setembro de 2019 foram contratados R$ 11 

milhões;



FNE AQUIPESCA
VALOR - Até o limite aprovado/projeto apresentado;

PRAZO INVESTIMENTO - Até 12 anos com até 04 anos de 

carência;

PRAZO CUSTEIO – Até 1 ano. Renovação automática

GARANTIAS - Aval, hipoteca, alienação 

fiduciária, penhor, fiança;

TAXAS PRÉ-FIXADAS (com bônus de adimplência)

Até Pequeno-Médio: 5,35% a.a.;

Médio: 5,71% a.a.;

Grande: 6,05% a.a.



FNE INOVAÇÃO
INVESTIMENTOS

VALOR - Até o limite aprovado;

PRAZO - Até 15 anos com até 05 anos de carência;

GARANTIAS - Aval, hipoteca, alienação 

fiduciária, penhor, fiança;

TAXAS PRÉ-FIXADAS

4,88% a.a. 



FNE SOL
FINALIDADE: Micro e minigeração de energia 
distribuída;

PRAZO: Até 12 anos, com até 6 meses 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.



CARTÃO BNB E
CARTÃO BNB AGRO

 Crédito rotativo pré-aprovado

 Isento de IOF

 Bônus de adimplência 

 Isenção de anuidade

Nota fiscal enviada eletronicamente pelo 
fornecedor

Facilidade de pagamento com débito da fatura em 
conta corrente

Transações mais seguros com a geração de tokens
exclusivos



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 
giro, 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). 



Obrigado!

JORGE Antonio BAGDEVE de Oliveira

Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte


