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O Agr oamigo Net é uma estratégia de financiamento para investimentos
de kits de conectividade rural para impulsionar a inclusão digital dos
agricultores familiares na Região Nordeste.
Não se trata de um novo programa do Pronaf, mas de estímulo à
contratação de financiamento com agricultores familiares para
implantação de projetos com a finalidade da conectividade rural,
que contempla os equipamentos e a estrutura de conexão à internet,
utilizando linhas de crédito já existentes.

Definição
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Agricultores familiares
detentores de Declaração
de Aptidão ao Pronaf DAP ativa, em operações
de valores até R$ 20
mil, atendidos pela
metodologia do
Agroamigo.

Público-alvo
4

3

Inclusão digital dos agricultores familiares, no intuito

de possibilitar, a capacitação dos produtores, via EAD,
utilização de novos canais de comercialização por
meio de plataformas digitais (Marketplace);

Facilitar o acesso ao crédito, produtos e serviços
financeiros por meio das recentes ferramentas
digitais disponibilizadas pelo Banco do Nordeste;

Aumentar a competitividade de atividades no meio
rural;

Objetivos

Possibilitar a melhor gestão do empreendimento
por meio dos recursos tecnológicos.
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A conectividade vem para melhorar o meio

Segundo dados do Censo Agropecuário 2017,

manuais,

não tem qualquer tipo de conexão. Desse

rural, automatizando tarefas e controles
porém

enfrenta

dificuldades

porque o acesso à internet é limitado em

algumas regiões do país, principalmente

fora da zona urbana. Portanto, para que

têm área de até 100 hectares.

E com a disponibilização da infraestrutura

investir na infraestrutura de conectividade

os acessos à rede e se ampliam as

e assim, obter todos os benefícios dela.

Com acesso à internet, os produtores rurais
podem ampliar seu contato com cadeias

produtivas, oportunidades de capacitação,
cursos EAD, facilidades na solicitação de

crédito e no gerenciamento de seus recursos
financeiros em Bancos.
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total, 50% são da região Nordeste e 91%

seja possível que algumas tecnologias sejam

implementadas na zona rural, é necessário

Conectividade
no meio rural

72% dos estabelecimentos rurais brasileiros

de

conectividade,

multiplicam-se

possibilidades de utilização de tecnologias
associadas

ao

processo

produtivo,

levando a diversos benefícios, tais como
elevação da produtividade, redução de
custos

e

consequente

competitividade.

incremento

de
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De acordo com a Finalidade/Limite de Crédito do Investimento, dentre
as linhas de crédito existentes, a exemplo de:
Pronaf Mais Alimentos
Pronaf Jovem
Pronaf Mulher

Programas de
financiamento

Pronaf B
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De acordo com a metodologia do Agroamigo.
Os créditos de investimento se destinam a promover o aumento da
produção e da produtividade e a redução dos custos de produção, visando
a elevação da renda da família produtora rural. O Agroamigo propõese, considerando sua finalidade, melhorar o perfil socioeconômico do
agricultor familiar da sua área de atuação, por meio de metodologia
própria, adaptada às condições do meio rural, com atendimento
personalizado aos seus clientes, orientação e acompanhamento do
crédito em todo o ciclo do negócio.

Finalidade
do crédito
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Kit Conectividade Rural 1 roteador + antena + cabos + equipamento
de informática (tablet ou computador)

O que o
Agroamigo Net
financia?

Kit Conectividade Rural 2 modem + cabos + equipamentos de
informática (tablet ou computador)
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