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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
produtores de sisal são contemplados
com linhas de crédito que apresentam
taxas e prazos adequados às suas
necessidades, representando as melhores
condições de crédito do mercado.
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SISAL: O QUE O BNB
FINANCIA

Implantação, expansão,
diversificação e
modernização da cultura,
mediante orçamento
confeccionado e
convalidado pelo Banco,
consorciado com a
ovinocaprinocultura;

Custeio
agrícola

Implantação
de campo
de mudas
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Empresas
beneficiadoras

Outros itens
necessários à
viabilidade do
negócio, desde
que justificados no
projeto.
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AS LINHAS DE
FINANCIAMENTO DO BNB
PARA A ATIVIDADE DO SISAL
O BNB financia a atividade do sisal por meio
de diferentes programas de crédito, de acordo
com o perfil do cliente e/ou do que será
financiado.
Confira:
Para os produtores de sisal que se enquadram
como agricultores familiares, o financiamento à
cultura é realizado pelo Pronaf.
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 atendidos pelo FNE Rural.
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Conheça

O Pronaf

possibilidade de

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

agora cada

financiamento:

Para os produtores de sisal que se enquadram como
agricultores familiares, o financiamento à cultura é
realizado por diversas linhas de crédito do Pronaf, com
o objetivo de promover o aumento da produção e, em
consequência, a elevação da renda familiar.

• Público-alvo

De acordo com a finalidade/limite de crédito o produtor de sisal pode contar com as seguintes linhas
de crédito:

Os agricultores familiares detentores de Declaração
de Aptidão ao Pronaf (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 o cultivo da atividade do sisal.
• Forma de atuação do Banco do Nordeste

I

Pronaf A

IV

Pronaf
Custeio

II

Pronaf
Mulher

V

Pronaf
Agroindústria

III

Pronaf
Mais
Alimentos

VI

Pronaf
Jovem

O Banco do Nordeste dispõe de uma estrutura própria para atender os produtores em suas demandas
por financiamento de custeio e de investimento
pelo Pronaf.

• Quanto pode ser financiado para cada produtor
de sisal?

As propostas de valores acima de R$ 15 mil são
negociadas pelos gerentes de negócios do Pronaf
nas agências, ficando a elaboração do projeto e a
prestação de assistência técnica a cargo de empresas públicas ou privadas e de técnicos da iniciativa
privada.

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 necessidades
individuais de cada cliente registradas na proposta
de crédito 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 ade-

De acordo com a finalidade/limite

quado à necessidade do produtor.

de crédito o produtor pode contar

Em operações até R$ 15 mil, as demandas de

com as opções:

crédito são atendidas por meio do Agroami-

go, com a utilização de metodologia própria

de microcrédito rural orientado e acompa-

Agroamigo Crescer

elaboração da proposta de crédito.

Agroamigo Mais

nhado, que inclui, dentre outras etapas, a

Como os produtores de sisal podem obter mais informações sobre o
crédito para Pronaf e Agroamigo:

Site:
www.bnb.gov.br

Agências do
Banco do
Nordeste
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Unidades de
Atendimento
do Agroamigo

O FNE Rural
Objetivo:
Promover o desenvolvimento da agropecuária e do setor florestal quando houver supressão de mata nativa,

com a observância da legislação ambiental e o consequente incremento da oferta de matérias-primas agroindustriais por meio de:

Investimentos Fixos:

Investimentos Semifixos:

- Gastos com construção, reforma e

- Instalações (inclusive para beneficiamento
ou industrialização exclusivamente

ampliação de benfeitorias e instalações;

da produção própria), máquinas e
equipamentos;

- Desmatamento e destocamento,
observada a legislação em vigor;

- Aquisição de reprodutores puros e

matrizes puras ou mestiças de bovinos,

- Fundação e recuperação de pastagens e

bubalinos, caprinos, ovinos e suínos;

forrageiras, fundação de culturas agrícolas
permanentes de sequeiro, incluindo-se,

- Capacitação tecnológica e de qualidade e

no caso de culturas permanentes, os

produtividade, treinamento de pessoal e

gastos com sua manutenção na fase pré-

formação e qualificação profissional;

produtiva;

O FNE Rural abrange todos os itens neces-

- Correção do solo, mediante calagem e

sários à viabilização econômica dos em-

adubação intensiva;

preendimentos, inclusive os destinados à

produção de insumos, beneficiamento, pre-

- Elaboração de estudos ambientais e

paração, comercialização e armazenamento

os investimentos estabelecidos nas

da produção.

condicionantes das licenças ambientais
do empreendimento;

- Aquisição de máquinas e equipamentos
de duração útil superior a 5 anos;
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• Público-alvo

• Forma de atuação do Banco do Nordeste

Produtores rurais (pessoas jurídicas e pessoas físicas, inclusive empresários registrados na junta comercial);

O atendimento aos produtores de sisal é realizado em todas as Agências do Banco do Nordeste.
Na região da Chapada Diamantina, os municípios
jurisdicionados pelas agências de Irecê, Morro do
Chapéu e Xique-Xique possuem zoneamento para
exploração da atividade do sisal.
Os limites de financiamento variam de 50% a 100%
de acordo com o porte do produtor, 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, hipoteca (cumulativa ou alternativamente).

• Como os produtores de sisal podem obter mais informações sobre o crédito para o Programa Rural?
Acesse o site:

Site:
www.bnb.gov.br

Agências do
Banco do
Nordeste
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