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O maior parceiro para acelerar o 

desenvolvimento do Agronegócio



 Possui 43% do litoral do País – mais de 3.000 km de costa

 Localização privilegiada para acesso a Europa e América do Norte

 Tem 16.700 espelhos d’água acima de 5ha no Nordeste (açudes e 

lagoas públicas e privadas)

 Grande potencial de produção de camarão e algas, importante matéria-

prima para indústria (cervejas, doces, cosméticos) e como alimento funcional

Região Nordeste: Um Mar de Oportunidades



Região Nordeste: Um Mar de Oportunidades

Aquicultura: 

nova fronteira 

para produção 

de proteína de 

forma 

sustentável

Condições naturais 

e de extensão 

propícias ao cultivo 

de tilápia, camarão 

e outros pescados

Produção de 

camarão em 

águas interiores 

no Nordeste 

brasileiro

Conhecimento 

setorial e de 

tecnologias 

produtivas

Redução de custos 

do sistema de 

produção com 

utilização de 

energia 

fotovoltaica



Nossos Desafios para Expansão 

da Carcinicultura e Aquicultura
Melhorar a organização 

dos produtores e gestão 

das instituições 

associativas

Necessidade de novos 

canais de comercialização 

(expansão do mercado 

interno e externo)

Logística de 

beneficiamento,  

armazenamento e de 

comercialização

Integração produtor, 

processadora, indústria e 

mercado

Redução de custos, 

aumento da 

produtividade e 

competitividade

Investimentos em 

tecnologias de manejo 

(Biosseguraça)

Estimular a certificação 

de qualidade do produto 

e de sustentabilidade 

ambiental
Desenvolvimento de 

produtos voltados às 

diferentes classes de 

consumo



Nossos Desafios para Expansão 

da Carcinicultura e Aquicultura

Capacitação 

(mini e pequenos 

carcinicultores)

Infestação 

da 

Mancha Branca

Necessidade de novas 

tecnologias de produção 

(mini e pequenos 

carcinicultores)

Reduzido número de técnicos 

capacitados para novas 

tecnologias

Regularização das 

Licenças Ambientais 

(prazo de emissão 

dos órgãos 

Estaduais)



Política do Banco do Nordeste para Carcinicultura

Financiamento de inversões para inovação, melhoria da produtividade

e competitividade

Apoio aos projetos destinados à captura, criação e/ou beneficiamento

Incentivo à utilização de fontes renováveis de energia (FNE SOL)

Estímulo à agregação de valor ao produto

Atendimento às políticas ambientais e legais

Apoio à integração de cadeias produtivas



Nossas Diretrizes

Os financiamentos de carcinicultura são condicionados à observância de condições técnicas 
necessárias à condução adequada do empreendimento

Os financiamentos devem contemplar inversões e procedimentos de biossegurança, necessárias 

para controle e prevenção de doenças

Devem ser considerados os indicadores técnicos e a sazonalidade de preços

Apoio a produção de camarões de maior gramatura, mediante atendimento aos aspectos 

técnicos envolvidos

Devem ser obedecidas as normas técnicas e ambientais como, por exemplo, a obtenção das 

licenças ambientais prévias, de implantação e de operação



Nosso Portfólio de Atuação

INVESTIMENTO

CUSTEIO – PLANTA NORDESTE

CRÉDITOS PARA PRÉ COMERCIALIZAÇÃO1

2

3

4 PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO



Programas de Crédito Prioritários
FNE Agro Conectado

Conectividade para o 

campo

BNB Agro Inovação

Incorporação de tecnologias e 

inovação na área rural

FNE Investimento
Crédito para fortalecer e 

modernizar a infraestrutura 

produtiva dos setores de 

aquicultura e pesca

Cartão BNB Agro
Crédito Rotativo para 

compra de máquinas e 

equipamentos

Cartão Custeio Pecuário
Aquisição de rações e 

insumos

Planta Nordeste
Renovação Automática 

das propostas de custeio

FNE Sol
Crédito para energia solar 

no campo



FNE Aquicultura

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:

Entende-se por Aquicultura: cultivo ou

criação de organismos, cujo ciclo de vida,

em condições naturais, ocorre total ou

parcialmente em meio aquático, como a

piscicultura e a carcinicultura



FNE SOL

O FNE Sol é uma linha de crédito 

para produtores rurais produzirem 

sua própria energia a partir de fontes 

renováveis, unindo sustentabilidade 

ambiental com redução de custos

Carência de até 6 meses para 

começar a pagar

Bônus para pagamentos em dia

Garantias: hipoteca, alienação 

fiduciária, fiança ou aval



BNB Agro Inovação

ITENS FINANCIÁVEIS

• Máquinas autônomas

• VANT’s

• Conectividade no campo

• Agricultura de precisão

• BI, software, aplicativo e plataformas 

digitais

• Contratação de serviços de TI e 

comunicação

• Equipamentos para rastreabilidade

• Controle de vazão



FNE Agro Conectado

Linha para impulsionar o financiamento de 

soluções seguras, acessíveis e estáveis de 

telecomunicações que permitem conectar 

pessoas e “coisas” no meio rural

I.Internet via rádio

II.Internet via satélite

III.Internet via cabo/fibra óptica

O FNE AGRO CONECTADO está em aderência 

à estratégia do Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, para ampliação da 

Conectividade Rural no campo



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 equipamentos
para mecanização, por meio de crédito rotativo pré-aprovado e com recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE

O crédito rotativo cada vez melhor 
e mais rápido!

•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



Nosso Novo Lançamento!

Cartão BNB Agro Custeio Pecuário

O Cartão BNB Agro Custeio Pecuário financia a

aquisição de insumos e ração

Público-Alvo

Produtores rurais

Vantagens para o Cliente

 Crédito rotativo

 Isento de anuidade

 Agilidade, desburocratização e automatização

 Limite de crédito rotativo, por 5 ou 10 anos,

renováveis anualmente

 Operação pode ser solicitada pelo App BNB

Agro



Nossos Programas de Crédito

PROGRAMA ENGARGOS CARÊNCIA PRAZO

FNE AGRIN
IPCA+ Fator do 

Programa (FP)
-

Capital de giro: 8 meses

Investimento: Até 15 anos, com até 5 anos de 

carência

FNE AQUIPESCA
A partir de 5,52% 

a.a. com bônus
Até 05 anos Até 15 anos

FNE PRONAF Até 4,5% a.a. Até 03 anos Até 10 anos

CUSTEIO
A partir de 5,60% 

a.a. com bônus
- Até 12 meses

PRÉ-COMERCIALIZAÇÃO
A partir de 5,60% 

a.a. com bônus
- Até 240 dias



Agenda do Produtor Rural

Contempla informações úteis para 

empreendedores do setor agropecuário, 

como:

• Calendário e calculadora agrícolas;

• Indicadores técnicos

• Planejamento de atividades

• Modelo de acompanhamento de negócios

• Técnicas de convivência com a seca, uso

da água, sistemas orgânicos de produção

• Estimativas de rentabilidade,

• Tabela de conversão

• Indicadores técnicos

• Principais linhas e programas de crédito

disponíveis no BNB



App BNB Agro

Baixe o aplicativo1.LINHAS DE CRÉDITO

2.CADASTRO E CONTA DIGITAL 

3.SOLICITE SEU CRÉDITO

4.ACESSE SUA CONTA

5.AGENDA DO PRODUTOR RURAL

6.BNB GEO

7.AGROINFORMA

8.APLICATIVOS EMBRAPA

9.MEUS FINANCIAMENTOS

10.RENOVAÇÃO DE CUSTEIO

FUNCIONALIDADES



PAT – Plano de Ação Territorial 

PRODETER-Aquicultura

Agreste Paraibano 

 PAT: Aquicultura com foco na Piscicultura com

“tilápias” e carcinicultura com o camarão “Vannamei”

 Principal Ação: Conclusão da Unidade de

Beneficiamento de Pescados de Bananeiras (PB)

 Objetivo: Melhorar substancialmente a estrutura de

produção, beneficiamento e comercialização

 Principal entrave: Melhor estruturação entre os elos da

cadeia produtiva

 Participantes: 70 agentes produtivos (40 em

carcinicultura +30 em piscicultura)

Rio Grande do Norte

 Participação das Reuniões da Câmara

Setorial de aquicultura e pesca

 Instalação do Programa de

Desenvolvimento Territorial (Prodeter)

com foco em Aquicultura no Litoral Norte

- fase de diagnóstico



Juntos Somos Mais Fortes

Atuação do BNB em Aderência 

ao Acordo com ABCC

Possibilitar o fortalecimento da carcinicultura, com vistas à melhoria da 

renda e das condições de vida das famílias atendidas

Ampliar o acesso ao financiamento para os carcinicultores

Contribuir para a compatibilização das ações financiadoras com as políticas 

governamentais de apoio à carcinicultura

Adequar a destinação do financiamento às reais necessidades dos 

carcinicultores, permitindo um crédito sustentável

Unimos forças com ABCC e MDR, no intuito de disciplinar ações para expandir o

atendimento aos carcinicultores, por meio do acesso ao crédito, buscando:



Obrigado!

Luiz Sérgio Farias Machado

lsergio@bnb.gov.br

Superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio

O maior parceiro para acelerar o 

desenvolvimento do Agronegócio


