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O Banco do Nordeste contratou, em 2020, no âmbito do Plano AgroNordeste,
mais de 123 mil operações, correspondentes à aplicação de R$ 3,38 bilhões. Os
financiamentos beneficiaram empreendedores de todos os portes e atividades

econômicas, inclusive operações para instalação de placas solares na região,
dentro dos territórios priorizados no programa. Isso representa não apenas
desenvolvimento, mas mudanças efetivas na vida de milhares de famílias

nordestinas. O Plano AgroNordeste é uma iniciativa do Governo Federal, por
meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e conta
com o apoio financeiro e a operacionalização do Banco do Nordeste.

Os bons resultados devem-se à forte mobilização, liderada pelos
colaboradores do Banco,

e à disponibilidade de recursos do Fundo

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), além da integração das
políticas públicas encetadas pelo Governo Federal, de que são exemplos
tanto o Plano AgroNordeste, como também o Plano Safra. A atuação do
Banco do Nordeste acontece de forma a beneficiar todos os elos das cadeias

produtivas, antes, durante e depois da produção, inclusive fortalecendo,
não só o agronegócio, mas também a infraestrutura, a indústria, o comércio
e os serviços, através do apoio financeiro.

Com experiências acumuladas e disposição para superar adversidades, o
Banco do Nordeste direciona seus esforços no sentido de contribuir para a

rápida recuperação e fortalecimento da economia regional, propondo-se
a ser parceiro em todas as ações que visem acelerar o desenvolvimento da

região. Neste relatório, apresentamos os resultados do AgroNordeste, com
repercussão no fortalecimento dos mais diversos setores da economia. .

Boa leitura!
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APRESENTAÇÃO

O Banco do Nordeste (BNB) apresenta, neste

Com

AgroNordeste do Governo Federal, no ano de 2020.

e agroindustriais, além das demais atividades

relatório, os resultados obtidos com o Plano
O BNB se propõe a ser um importante parceiro

para contribuir com o desenvolvimento da região

Nordeste, do norte de Minas Gerais e do Espírito
Santo. Para tanto, vem trabalhando para oferecer

o

AgroNordeste,

o

banco

pretende

impulsionar as inúmeras atividades agropecuárias

dos setores secundário e terciário da economia,
prevendo, dentre outros resultados, ganhos de

produtividade, acesso à inovação e aumento da
competitividade dessas atividades financiadas.

novas linhas de crédito e funcionalidades na direção

Nesse contexto, o Banco do Nordeste participa do

continuamente, o atendimento e a experiência de

capital de giro, custeio e comercialização e com a

da digitalização do banco, a fim de melhorar,
crédito dos nordestinos.

O Banco do Nordeste atua no Plano AgroNordeste,
com outros parceiros, objetivando promover

o desenvolvimento sistêmico e a melhoria da
competitividade

de

cadeias

agropecuárias,

mediante sua ação financiadora e a implementação
de diversas outras ações, contribuindo para a

melhoria da qualidade de vida e o crescimento da
renda da população.

plano com a oferta de créditos para investimento,
implantação de estratégias para fortalecer essas

cadeias produtivas, ratificando a importância
de continuar firme no propósito de contribuir

positivamente para a sociedade e a economia do
Nordeste, apoiando todos os agentes produtivos
dos mais variados setores da economia, que atuam
antes, durante e depois da produção.

Além disso, temos buscado, com nossa ação
financiadora, a qualificação do crédito, priorizando

financiamentos para energia solar, sustentabilidade
ambiental, inovação e conectividade no campo e
estímulo à agregação de valor da produção.
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O PLANO AGRONORDESTE

O Plano AgroNordeste foi lançado em outubro de

Segundo o MAPA, o AgroNordeste tem priorizado

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e

que já comercializam parte da produção, mas ainda

2019 pelo Governo Federal, por meio do Ministério
tem o objetivo de apoiar a organização das cadeias

agropecuárias de relevância atual ou potencial na

região Nordeste e no norte de Minas Gerais e do
Espírito Santo, ampliar e diversificar os canais de
comercialização, com pertinência social, ambiental

e econômica, buscando aumentar a eficiência
produtiva e os benefícios sociais.

Figura 1 – Assinatura do Plano AgroNordeste

o atendimento aos pequenos e médios produtores

encontram dificuldades para expandir o negócio e
gerar mais renda e emprego na região onde vivem.

Os principais objetivos do Plano são:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aumentar a cobertura da assistência técnica;
Aumentar a competitividade das cadeias
produtivas;
Melhorar as condições fitossanitárias dos sistemas
de produção locais;
Contribuir para aumentar a segurança hídrica;
Desenvolver produtos com melhor qualidade e
valor agregado;
Ampliar o acesso e diversificar mercados;
Promover e fortalecer a organização dos
produtores;
Ampliar o acesso ao crédito;
Dar mais segurança jurídica e ambiental às
propriedades rurais.
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O Plano compreende 15 territórios, na posição de dezembro de 2020.
Mapa 1 – Área de Atuação e Territórios do AgroNordeste
Territórios Prioritários

Área de Atuação

1 Médio Mearim (MA)
2 Alto Médio Canindé (PI)
3 Sertões do Crateús e Inhamuns (CE)
4 Vale do Jaguaribe (CE)
5 Vale do Açu (RN)

3

1

6 Cariri da Paraíba (PB) e Moxotó (PE)
8 Batalha (AL)
10 Irecê (BA)

10

12 Salinas (MG)
14 Feira de Santana (BA)
15 Meio-Norte Capixaba(ES)

6

9
14

11 Januária (MG)
13 Jacobina (BA)

6

13

9 Sergipana do São Francisco (SE)

11

5

7

2

7 Araripina (PE)

4

12

15
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Para cada território, foram definidos os municípios-polo e as seguintes atividades priorizadas.
Tabela 1 – Territórios e Atividades Prioritárias
UF

Território

Municípios-polo

Atividades Priorizadas

AL

Batalha

Batalha

Apicultura e Bovinocultura Leiteira

Irecê

Irecê

Olericultura, ovinocaprinocultura

Jacobina

Jacobina

Bovinocultura Leiteira e Ovinocaprinocultura

Feira de Santana

Feira de Santana

Bovinocultura Leiteira e Ovinocaprinocultura

Sertão do Crateús e Inhamuns

Crateús

Apicultura e Ovinocaprinocultura

Vale do Jaguaribe e Quixeramobim

Limoeiro do Norte

Bovinocultura Leiteira, Carcinicultura e Fruticultura
Irrigada

BA

CE
ES

Meio Norte Capixaba

Café, pimenta-do-reino e pimenta rosa

MA Médio Mearim

Bacabal

Bovinocultura de Corte e Leite e Piscicultura
Fruticultura como atividade secundária

Januária

Januária

Bovinocultura Leiteira e Fruticultura Irrigada

Salinas

Salinas

Bovinocultura Leiteira, Cachaça e Fruticultura Irrigada

MG
PB
PE

Cariri e Moxotó

Sertânia
Sumé
Araripina

Ovinocaprinocultura

PE

Araripina

PI

Alto Médio Canindé

RN

Vale do Açu

Açu

Bovinocultura Leiteira e Fruticultura Irrigada

SE

Sergipana do Sertão de São Francisco

Nossa Senhora da
Glória

Apicultura e Bovinocultura Leiteira

Jaicós
São João do Piauí

Apicultura, Mandioca e Ovinocaprinocultura
Apicultura, Caju e Ovinocaprinocultura
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MODELO DE ATUAÇÃO NO
BANCO DO NORDESTE

O Banco do Nordeste definiu como prioritária a
atuação nos territórios do Plano AgroNordeste,
direcionando

suas

equipes

e

diferenciados para este fim.

programas

No nível estratégico, gestores e técnicos da

Direção Geral do banco trabalham na busca de
novos produtos e modelos de atendimento

A
B

que potencializem a atuação nos territórios.
Também se objetiva a formação de parcerias com

instituições que possam complementar as ações,

além de produzir e disponibilizar material de

comunicação, informações e relatórios de gestão.
Nos estados, Superintendentes, Gerentes de
Desenvolvimento

Territorial

e

Gerentes

de

Negócios participam do Comitê Estadual de
Coordenação (CEC) e coordenam a equipe do

banco no estado para efetividade de atuação no
AgroNordeste.

Nos territórios, a atuação é realizada por diferentes

profissionais com atribuições específicas, visando
dar maior qualidade aos resultados.

8

C

Gerentes de Agências e Gerentes de Negócios que
têm como papel indicar produtores rurais para
integrarem o Plano.

Agentes de desenvolvimento buscam incorporar
um conjunto de estratégias diferenciadas em
conjunto com os demais parceiros do Plano
AgroNordeste de intervenção, com o objetivo de
promover a organização das cadeias produtivas e
potencializar a competitividade dessas atividades
regionais eleitas como prioritárias, tais como:
construção e implementação de plano de ação para
financiamentos; fortalecimento da governança, por
meio de Comitês Locais e Territoriais, e integração das
políticas públicas necessárias ao desenvolvimento
local e territorial.

Agentes de Microcrédito Rural, que atuam
diretamente com os agricultores familiares devem
indicá-los, assim como os microempreendedores
rurais, para serem financiados no âmbito do Plano
AgroNordeste; devem também atender o cliente
na própria comunidade, com crédito orientado e
acompanhado.
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No processo de apoio à organização
das cadeias agropecuárias, o Banco do
Nordeste desenvolve ações para os diversos
segmentos da economia nos territórios
prioritários, envolvendo os seguintes eixos:

Oferta de
crédito

Desenvolvimento
territorial

Pesquisa e
transferência
de tecnologias

9
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AÇÕES DIRECIONADAS À
OFERTA DE CRÉDITO

4.1 Programas de Crédito
O BNB atua promovendo o fortalecimento das cadeias produtivas priorizadas em todos os seus elos, o que

envolve não somente apoio por meio de financiamentos agropecuários, mas também atividades fornecedoras
de insumos e maquinários, comércio e indústria, dentre outras.

Para apoiar as atividades agropecuárias priorizadas pelo AgroNordeste, o Banco do Nordeste disponibiliza
vários programas de crédito no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),
destacando-se os seguintes:

Agroamigo: Programa de Microcrédito Rural;

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Aquicultura e Pesca (AQUIPESCA);

FNE – Sol: crédito para energia solar e outras
fontes alternativas;

FNE – Investimento: crédito para implantação,
expansão e modernização dos seus negócios;

FNE Inovação: incorporação de tecnologias e
inovação, inclusive no meio rural;

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Agroindústria do Nordeste (AGRIN);

Programa de Financiamento à
Sustentabilidade Ambiental (FNE VERDE);

Programa de Financiamento às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
e ao Empreendedor Individual (FNE-MPE);

Planta Nordeste: crédito para custeio com
renovação automática;

Cartão BNB para empresas e para o
Agronegócio;

Créditos para Comercialização;
FNE – Irrigação: investimento para irrigação e
drenagem;

10

Programa de Financiamento da Aquisição
Isolada de Matérias-Primas, Insumos,
Mercadorias e Gastos Gerais para o
Funcionamento do Empreendimento (FNE
GIRO), dentre outros.
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Todas as linhas de crédito disponíveis no BNB para

AgroNordeste, as atividades priorizadas devem ser

www.bnb.gov.br.

dando oportunidades às instituições que atuam nos

o Plano AgroNordeste estão no endereço https://

4.2 Desenvolvimento
Territorial
A atuação territorial é efetivada por meio dos

Agentes de Desenvolvimento que devem, com
os demais parceiros do AgroNordeste, atuar na

organização das atividades produtivas eleitas como

prioritárias, favorecendo, entre outros aspectos,
a cooperação entre empreendedores e parceiros,

a difusão de tecnologia e inovação e o apoio à
execução de políticas públicas que promovam o
desenvolvimento da população da região.

4.3 Pesquisa e
Transferência de
Tecnologia
As ações de pesquisa e transferência de tecnologia
empreendidas pelo Banco do Nordeste têm

como objetivo apoiar as atividades econômicas
financiadas em sua área de atuação. No caso do

contempladas nos editais lançados pelo banco,
territórios de apresentarem projetos sobre temas
de interesse das cadeias agropecuárias priorizadas.
Dessa forma, os projetos que contemplam soluções
de pesquisa e de transferência tecnológica para
resolver

entraves

das

cadeias

agropecuárias

priorizadas nos territórios ganham maior relevância
no processo de seleção.

4.4 Parceria com a
EMBRAPA
O projeto objeto do referido Convênio é o “Sistema
de Inteligência Territorial Estratégica (SITE) para o

Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária no
Bioma Caatinga”, que abrange municípios de todos

os estados da Região Nordeste, exceto o Maranhão.
A idealização, a construção e a operacionalização do
SITE parte de um amplo e rigoroso procedimento

metodológico de organização de informações
georreferenciadas e analíticas das cinco dimensões
que compõem o Sistema: quadro natural, agrário,
agrícola, de infraestrutura e socioeconômico.
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NOSSOS RESULTADOS:
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

Contratações em 2020
No ano de 2020, foi contratado o montante de R$ 3,38 bilhões em crédito com fonte FNE, em 123.027 operações

com clientes de todos os portes, contemplando diversos segmentos da economia, que, de forma direta,

contribuem para o desenvolvimento econômico e social dos municípios que compõem o Plano AgroNordeste.
Tabela 2 – Valores contratados por território
Estado
AL

Território
Batalha
Jacobina

BA

CE

Irecê

2.631
12.467
9.226

Feira de Santana

13.988

Vale do Jaguaribe e Quixeramobim

12.010

Sertões de Crateús e Inhamuns

ES

Meio-Norte Capixaba

MA

Médio Mearim

MG

Qtde.

Salinas
Januária

PB E PE Cariri e Moxotó

6.074
938
6.198
6.868
10.526
11.104

PE

Araripina

PI

Alto Médio Canindé

RN

Vale do Açu

1.720

SE

Sergipana do Sertão do São Francisco

4.605

TOTAL
Posição: 31/12/2020 - Dados do FNE
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9.973
14.699

123.027

Valor Contratado
(R$ Milhões)

Estado % realizado

33.824.880

123.089.091
1.022.196.911
494.802.680
662.427.274
76.985.662
138.504.367
93.098.660
78.976.498
121.580.046
136.726.818
128.107.003
107.400.182
51.407.413
109.419.285
3.378.546.770

AL - 1%

ES - 4,1%

BA - 48,54%

SE - 3,24%

CE - 21,89%

PI - 3,18%

PE - 6,06%

PB - 1,78%

MG - 5,94%

Plano Agronordeste - Relatório de Atuação 2020

42%
99%

Valor aplicado com mini/
micro,pequeno, abricultura familiar/
MPE
Quantidade aplicada com mini/
micro,pequeno, agricultura familiar/
MPE

Em relação a esses números, 42% do valor e 99% da
quantidade foram aplicados com clientes de porte

mini/micro, pequeno, de agricultura familiar e de
micro e pequena empresa.

Considerando as aplicações nas atividades definidas como prioritárias, foram liberados recursos do crédito
rural, no volume de R$ 348,3 milhões em 44.804 operações.

Crédito para as Atividades Prioritárias

348.286.103
44.804

Valor Contratado
Quantidade de Operações
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL,
PESQUISA E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIAS

O Banco participou da elaboração dos planos de

ação territoriais e das atividades voltadas para
estruturação

e

financiamento

econômicas priorizadas.

das

atividades

Além disso, contribuiu para a elaboração de 70 projetos, da seguinte forma:

8
1
3
14

projetos de
Apicultura;

projeto de
Aquicultura;

projetos de
Avicultura;

3
6
29

projetos de
Cajucultura;

projetos de Cultivos Alimentares
(arroz, feijão e mandioca);

projetos de
Bovinocultura (leite);

1
6
13

projeto de
Extrativismo Sustentável;

projetos de Fruticultura irrigada
(banana, melão, manga, melancia);

projetos de
Ovinocaprinocultura (leite, carne e
peles).
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Em 2020, as reuniões e ações do Agronordeste se deram de forma virtual.
Tabela 3 – Principais ações do BNB, voltadas para a organização das cadeias produtivas, no âmbito do
Plano AgroNordeste, implementadas com os diversos parceiros

UF

TERRITÓRIO

AL

BATALHA

BA

FEIRA DE SANTANA

RESULTADOS E REALIZAÇÕES
• Orientação e suporte à Cooperativa Agropecuária de Produtores de Leite Familiar da
Bacia Leiteira (COOPAZ) para participar do edital de Intercooperação do Programa
Brasil Mais Competitivo, com o objetivo de aprimorar a gestão cooperativa e o acesso
a mercados.
• Implantação do projeto do Fundeci “Fortalecimento da Agricultura Familiar na Bacia
Leiteira de Alagoas”, para instalação de unidades demonstrativas de bancos de
forragens em cinco municípios da Bacia Leiteira, com o objetivo de diminuir os custos
de produção da alimentação animal.
• FRIGBAHIA – Articulação para projeto de Integração Vertical, em parceria com MDR.
• Capacitação em ATER para bovinocultura leiteira nos municípios de Ipirá, Pintadas,
Capela do Alto Alegre, Pé de Serra.
• Articulação para uso de práticas de alimentação saudável com o Núcleo Raízes do
Sertão.

BA

IRECE

• Fomento e criação de Curso Agroecologia na UNEB – Irecê.
• Núcleo Raízes do Sertão aumentou comercialização em produtos orgânicos
certificados de 22 para 90 toneladas no ano.
• Incentivo à implantação de queijaria de pequeno porte com planta-modelo adequada
à legislação.

BA

JACOBINA

• Em Campo Formoso, foi articulada a instalação de miniabatedouros com o Consórcio e
o CODETER.
• Difusão de tecnologia em unidades produtivas no uso intensivo de Palma, para reserva
estratégica.
• Ampliação da comercialização de iogurtes para além do PNAE, através de equipe de
vendas da COOPAG.
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UF

TERRITÓRIO

RESULTADOS E REALIZAÇÕES
• Criação de uma associação de bovinocultores de leite, para compra de insumos
e venda do leite e seus derivados – Território Vale do Jaguaribe e Sertão Central
beneficiando 30 produtores diretos e 140 indiretos.
• Acordo de Cooperação assinado BNB/ BETÂNIA para melhoramento genético e
assistência técnica, que irá beneficiar cerca de 400 bovinocultores.

CE

VALE DO JAGUARIBE E
QUIXERAMOBIM

• Acordo de Cooperação assinado em dezembro de 2020, entre BNB, SDA e
Ematerce, para plantio de Palma Forrageira, a partir de 2021, destinado aos
bovinocultores de leite dos municípios do Território.
• Implantação de 1 Unidade Demonstrativa com instalação de modelo para manejos de
sanidade, reprodução e alimentação de bovinos de leite e elaboração de 140 Planos
de Negócios em propriedades dos bovinocultores – BNB/FUNDECI/ADEL.
• Acordo de Cooperação firmado entre o Banco do Nordeste e Conab (Programa de
Alimentos), com um volume de R$ 20.000.000,00, em contas no BNB, dos quais R$
8.000.000,00 serão para distribuição de alimentos nos municípios do Território.
• Implantação do Projeto de Queijo Artesanal em 100 queijarias no município de
Jaguaribe.
• Articulações do BNB e parceiros possibilitaram que 6 associações de apicultores
fossem certificadas com o SIM e mais 5 estivessem com as leis aprovadas para a
certificação em 2021.

CE

SERTÕES DE CRATEÚS E
INHAMUNS

• O Banco do Nordestee a EMBRAPA, promoveram a realização de um curso virtual EAD,
em 5 Módulos: “Atualização Tecnológica Em Ovino E Caprino”, do qual participaram
12 agentes de desenvolvimento (BNB), 30 técnicos das secretarias municipais de
agricultura dos municípios do AgroNordeste, 30 ovinocaprinocultores e 28 parceiros
das governanças local e territorial.

MG

SALINAS

• Apoio à produção hidropônica de hortaliças.
• Renovação do acordo de cooperação técnica firmado com a CONAB, relativo ao PAA,
visando à ampliação dos canais de escoamento da produção dos agentes econômicos
participantes do AgroNordeste na Paraíba.

PB

CARIRI OCIDENTAL

• Participação do BNB em todas as reuniões do CEC, nas quais foram discutidas ações
relativas à reativação do abatedouro de caprinos e ovinos em Monteiro (atualmente
em curso), a obtenção foi obtido odo Selo Arte aospara os produtos derivados do leite
de cabra do Cariri, a instalação de um frigorífico caprino no município de Cabaceiras,
dentre outras pautas.
• Financiamento da primeira smart farm da região, através do programa FNE Agro
Inovação, no município de Serra Branca, com infraestrutura, pastagens, máquinas,
animais e kits de inseminação artificial para o manejo de vacas de alta produtividade.

16

Plano Agronordeste - Relatório de Atuação 2020

UF

TERRITÓRIO

PE

SERTÃO DO MOXOTÓ

PE

SERTÃO DO ARARIPE

RESULTADOS E REALIZAÇÕES
• Apoio à estruturação da cadeia produtiva de grãos, em Pernambuco, através de
eventos presenciais realizados no Agreste Meridional. A “Associação Grãos PE” foi
criada com o objetivo de incentivar a produção de grãos no estado, com ênfase na
safra do milho.
• Parceria com o IF SERTÃO, para um ciclo de palestras on-line sobre Apicultura.
• Em parceria com o SEBRAE, foi realizada palestra on-line “Domínio de Colônias de
Abelhas Apis: Implicações no Negócio Apícola”.
• Apicultura: Apoio financeiro para a Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido
brasileiro com recursos não reembolsáveis do BNB/FUNDECI para o projeto de
transferência de tecnologias apícolas de produção.

PI

ALTO MÉDIO CANINDÉ

• Cajucultura: Realizou cursos de usos e conservação do solo e da água. Financiamento
de minifábrica de cajuína.
• Distribuição, pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar do Piauí, de clones
de caju anão precoce diferenciados para os agentes econômicos participantes do
AgroNordeste.

SE

SERGIPANO DO SÃO
FRANCISCO

• Gararu, Poço Redondo e Porto da Folha: Foram repassados R$ 548 mil para
cinco associações de três municípios do território, por meio dos Subprojetos de
Investimentos Comunitários, em parceria com o MAPA.
• N. Sra. Da Glória: Financiamento à agroindústria, para aquisição de câmaras frias e
caminhão-tanque para coleta de leite de pequenos produtores integrados à empresa.
• Gararu/Itabi: Entrega de mudas de gliricídia a 59 produtores de Gararu e Itabi, em
parceria com a Sec. de Agricultura de Sergipe, para suporte forrageiro.
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7

IMPACTOS DA ATUAÇÃO DO
BNB NO AGRONORDESTE
Objetivando avaliar os impactos sociais e econômicos dos financiamentos realizados
no BNB, o ETENE – Escritório Técnico de Estudos Econômicos –, órgão de pesquisa

do Banco do Nordeste, realizou estudo utilizando a metodologia Insumo-Produto ou
Matriz de Insumo-Produto, que engloba um conjunto de atividades que se interligam

por meio de compras e vendas de insumos, a montante e a jusante de cada elo de

produção. Trata-se de valioso instrumento para fins de planejamento econômico,
tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, dado que, por

intermédio dessa ferramenta, é possível conhecer, de forma detalhada, os impactos
de variações na demanda final, resultante de ações de políticas governamentais

sobre a estrutura produtiva. Nesse sentido, a Matriz de Insumo-Produto (MIP) tem
grande utilidade nas avaliações de programas públicos e privados.

No BNB, o programa foi beneficiado com o montante de R$ 3,37 bilhões aplicados

em seus 15 territórios, no ano de 2020, através do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste-FNE.

Desse total, pouco menos da metade destinou-se ao setor de infraestrutura, com R$

1,58 bilhão (46,68%). Os recursos para os demais setores ficaram assim distribuídos: R$
708,02 milhões (20,96%) para pecuária; R$ 475,82 milhões (14,08%) para comércio; R$
218,51 milhões (6,47%) para agricultura; R$ 200,56 milhões (5,94%) para serviços; R$

154,02 milhões (4,56%) para indústria, e R$ 44,65 milhões para agroindústria (1,32%).

A Tabela 4 seguinte detalha as contratações do FNE no âmbito do AgroNordeste, em
cada um dos territórios, por setor econômico, no período analisado.
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Tabela 4 – AgroNordeste: Contratações do FNE em 2020 por setor econômico
Território

Agrícola

Alto Médio Canidé

2.499.715

Araripina

6.427.587

Batalha

1.657.083

Cariri & Moxotó

Feira de Santana

Agroindustria

4.813.966

5.520.893

617.000

Comércio
12.871.918

7.229.046

738.550

41.045.341

14.001.934

2.354.187

8.190.678

1.676.800 115.208.090

20.058.326

1.582.171

29.142.017

Januária

17.210.687

388.900

24.448.156

Meio-Norte
Capixaba

4.192.864

742.334

57.445.595

Médio Mearim

Salinas

Sergipana do
Sertão Franscisco

9.357.206

31.033.608

2.733.200

46.876.615
2.374.397

5.962.054

Pecuária
85.574.690

200.345.211

4.159.603

Total Geral
107.400.182

62.435.063

36.180.272

128.107.003

72.083.303

4.043.724

136.726.818

17.877.751

928.331.181

Serviços

1.011.981

33.824.880

72.239.005

52.936.066

494.802.680

64.077.893

11.907.379

123.089.091
93.098.660

32.782.260

7.926.559 1.022.196.911

31.023.241

2.239.627

69.937.921
46.794.508

8.459.521

2.780.609

42.829.489

16.460.673

4.273.955

14.714.047

138.504.367

24.096.983

8.237.880

12.290.746

3.453.672

25.858.402

5.038.815

78.976.498

45.364.846

21.261.283

7.318.153

4.323.035

26.159.739

4.992.230

109.419.285

4.050.622

11.000

27.173.174

2.865.151

33.970.755

8.914.941

76.985.662

4.606.349

2.241.119

17.904.639

8.801.956

11.141.810

6.711.540

51.407.413

11.208.310

1.271.614

60.122.989

31.721.475

82.814.162

27.000.614

662.427.274

44.654.396 475.820.273 154.018.936 1.576.964.502 708.021.238 200.556.394

3.378.546.770

Vale do Açu

Total

750.950

Infraestrutura

2.681.845

Sertões de Crateús
e Inhamuns

Vale do Jaguaribe
& Quixeramobim

2.294.256

15.218.036

Irece

Jacobina

Industrial

218.511.031

448.288.110

6.559.102

121.580.046

Os impactos resultantes das aplicações no AgroNordeste estão consolidados na
Figura abaixo:
Figura 3 – Impactos socioeconômicos

Aumento de R$ 4,5

bilhões no valor bruto
da produção (VBP)

Incremento de

R$ 2,45 bilhões em

valor agregado/renda

Incremento de

R$ 487,20 milhões na

arrecadação tributária

Manutenção/geração

de 132.872 empregos

Crescimento de

R$ 663,70 milhões
na massa salarial
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Considerando os resultados do somatório dos territórios por setor, percebem-se maiores impactos nos
indicadores no setor de infraestrutura, com 46,61% do VBP, 42,48% do Valor Agregado/Renda, 38,76% no
volume de salários e 68,98% na geração total de tributos. No entanto, o número de pessoas ocupadas neste
setor foi de apenas 12,23%, o que demonstra a sua característica de uso mais intensivo em capital do que em

mão de obra. Neste sentido, o setor que mais se destacou na geração/manutenção de empregos foi a pecuária,
com 62,78% do total, abrangendo cerca 83.415 pessoas.

Tabela 5 – Impactos das Contratações nos Territórios do AgroNordeste - R$ milhões
Estimativa das Repercussões Econômicas das Contratatações do Agronordeste1
Indicador
Valor Total Contratado em 2020 Milhões2

Agrícola

Pecuária

Agroindustria

Industrial

218,5

708,0

44,7

154,0

Infraestrutura Comércio Serviços

Total

1577,0

475,8

200,6

3378,5

Resultados Total Territórios do Agronordeste
267,0

951,9

57,7

199,4

2.098,10

642,3

285,1

4.501,6

180,2

529,6

13,8

65,5

1.039,5

445,5

172,7

2.447,0

10.638

83.415

567

1.608

16.249,3

15.302

Salários

46,6

133,3

5,3

22,2

257,3

140,8

58,3

663,7

Tributos

12,8

68,4

6,7

29,7

336,1

12,5

21,1

487,2

Valor Bruto da Produção
Valor Agregado/Renda

3

4

Empregos (Nº de pessoas)5

5.090 132.872

Fonte: SIIPNE. Notas: 1. Impactos estimados a partir da matriz de insumo-produto do Nordeste, contemplando os efeitos diretos, indiretos
e induzidos (renda), a partir da aplicação dos recursos. 2. Valores contratados pelo Banco do Nordeste de 01.01.2020 a 31.12.2020.
3. Somatório de todos os bens e serviços produzidos no período. 4. Valor dos bens produzidos, deduzidos os custos dos insumos
adquiridos de terceiros, utilizados na produção. 5. Empregos formais e informais.

Especialmente em um ano de grandes desafios para os negócios, nossa atuação, com os demais parceiros do
programa, apresentou-se ainda mais valiosa no apoio ao desenvolvimento nos territórios do AgroNordeste.

Os resultados ora apresentados contribuem para referendar o papel do BNB, seus , como um indutor do
desenvolvimento da região Nordeste e do norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, por meio da
concessão do crédito, adotando uma política anticíclica, notadamente em momentos de crise.
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8

NOSSOS PARCEIROS NO
AGRONORDESTE: JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES

Além das secretarias do MAPA
voltadas a vários temas (Agricultura

Familiar e Cooperativismo, Inovação
e

Desenvolvimento

Aquicultura

e

Pesca,

Regional,
Assuntos

Fundiários, Defesa Agropecuária,

Política Agrícola e Serviço Florestal),
em especial a Secretaria de Inovação,

Desenvolvimento Rural e Irrigação
e das instituições vinculadas ao
MAPA (Companhia Nacional de

Abastecimento – CONAB, Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária
– Embrapa e Instituto Nacional

de Colonização e Reforma Agrária
– INCRA –, Agência Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural

– ANATER –), prefeituras municipais
e governos estaduais, sindicatos
de produtores rurais e agricultores
familiares, são nossos parceiros no
AGRONORDESTE, até o momento:

21

Presidente
Romildo Carneiro Rolim
Diretores
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Bruno Ricardo Pena de Sousa – Diretoria de Planejamento
Cornélio Farias Pimentel - Diretoria de Controle e Risco
Thiago Alves Nogueira – Diretoria de Ativos de Terceiros
Haroldo Maia Junior – Diretoria de Administração
Superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio
Luiz Sérgio Farias Machado
Gerente do Ambiente de Negócios com PF, PMPR e Agronegócio
Cristiane Garcia Barbosa
Equipe técnica
Gardênia Assunção da Silva
Leandro Nascimento Oliveira
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