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O presente relatório consolida informações relativas às atividades desenvolvidas pelo Banco do
Nordeste na gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, durante o exercício de
2002, em atendimento às determinações contidas na Instrução Normativa SFC/MF n° 02, de 20/12/2000, que
disciplina a apresentação de informações para fins de prestação de contas junto aos órgãos de controle do
poder público.
O FNE distingue-se do Banco do Nordeste enquanto entidade legal, mas integra-se ao Banco como
uma das fontes de recursos do seu conjunto de operações de crédito, sem distinção quanto ao uso dos recursos
operacionais e humanos do Banco. Dado o seu caráter de estabilidade e não-contingenciamento, o FNE tem se
revestido de importância estratégica para o Banco do Nordeste, não só por balizar a sua ação programática,
mas também por permitir a alavancagem de outras fontes de recursos.
O Fundo alcançou, em 2002, um montante de R$ 254,4 milhões em aplicações, beneficiando mais
de 107,4 mil produtores e empresas. Ao longo do período de implantação dos investimentos espera-se
aumentar o valor agregado da região em R$ 351,3 milhões, com a geração de mais de 188,1 mil
oportunidades de trabalho diretas e indiretas.
O ano de 2002 caracterizou-se por um cenário de incerteza, que se refletiu numa baixa demanda
por crédito por parte dos agentes produtivos. Apesar disso, o Banco do Nordeste esforçou-se por consolidar
seus instrumentos de apoio à concessão de crédito (como a capacitação e os fundos de aval) e à estruturação
das cadeias produtivas (atuação dos agentes de desenvolvimento, Farol do Desenvolvimento e Pólos de
Desenvolvimento Integrados), de modo a qualificar melhor os projetos e assegurar ao Fundo e à Região
Nordeste os retornos esperados.

Criado em 1988, pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 159, inciso I,
alínea "c" e artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e legalmente regulamentado em
1989, pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE objetiva
“contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, através da execução de programas de
financiamento aos setores produtivos, em consonância com o plano regional de desenvolvimento”.
Seus recursos destinam-se ao financiamento dos investimentos – ou seja, são aplicados
preferencialmente no longo prazo - sendo utilizados para capital de giro ou custeio quando estes
complementam o aumento da capacidade produtiva regional. A Lei nº 7.827 definiu como produtivos os
setores agropecuário, de mineração, indústria e agroindústria regionais. Posteriormente, a legislação veio a
contemplar também o turismo e, mais recentemente (Lei nº 10.177, de 12/01/2001, que convalidou a Medida
Provisória 2.035 e suas antecessoras), o setor de serviços. Podem ser beneficiários do FNE os produtores, as
empresas e as associações e cooperativas de produção.
O objetivo do Fundo deve ser atingido respeitando-se as diretrizes legais de destinação de pelo
menos metade dos recursos para o Semi-árido; ação integrada com as instituições federais sediadas na Região;
tratamento preferencial aos mini e pequenos empreendedores; preservação do meio ambiente; conjugação do
crédito com a assistência técnica; democratização do acesso ao crédito e apoio às atividades inovadoras.
Essas diretrizes representam grandes desafios à gestão do Fundo, uma vez que as leis de mercado
têm sido incapazes de proporcionar as transformações desejáveis a um processo de desenvolvimento
sustentável na Região. Por esse motivo, a qualidade da intervenção de política pública através do
financiamento às atividades produtivas deve ser avaliada pelas modificações estruturais na economia,
observando aspectos como: a sustentabilidade dos empregos gerados em ambientes de alta competitividade; o
desenvolvimento do capital social na Região, o qual fortalece as micro e pequena empresas; e a preparação
para o ingresso no comércio internacional, com ênfase na melhoria da qualidade dos produtos e na cultura
empreendedora.
Todas essas transformações estão sendo operadas por um esforço contínuo de ações desenvolvidas
pela função pública e, portanto, devem ser consideradas na análise de efetividade dessas ações. Cabe ressaltar
que, na medida em que uma nova postura empresarial é incorporada, voltada principalmente para a eficiência
e competitividade, é possível que ocorram mudanças no formato das funções produtivas, em que a geração de
renda ocorra com menor proporção de geração de empregos, ou com efeitos de encadeamentos menores. Isso
levaria, sim, a um menor efeito-multiplicador dos investimentos na Região, o que não significa perda de
eficiência, mas, ao contrário, busca de adequação a um ambiente de concorrência global.
Os recursos do FNE representam ingressos adicionais para o Nordeste, não se destinando a
substituir outros fluxos financeiros do Governo Federal, de órgãos repassadores ou do próprio Banco.
Também não se sujeitam, por definição legal, a injunções de políticas conjunturais de contingenciamento de

crédito, tendo em vista a conveniência e a necessidade de se assegurar a continuidade das inversões de
desenvolvimento regional.

3.1. Preparação da Programação Anual do FNE
O Banco do Nordeste submete anualmente ao Ministério da Integração Nacional a Proposta de
Programação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, para aplicação no próximo
exercício, a qual compreende, dentre outros dados, as estratégias de ação e as bases e condições dos
financiamentos com recursos do citado Fundo.
Na busca pela efetividade dos recursos e para potencializar sua contribuição ao crescimento
econômico e ao desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, ao elaborar a Proposta de Programação do
FNE o Banco do Nordeste leva em consideração aspectos fundamentais como o macroambiente econômico,
as sugestões dos Estados beneficiários, as orientações emanadas do Governo e as experiências obtidas como
órgão gestor do FNE.
Instrumentos diferenciados implementados pelo Banco nos últimos anos, com destaque para o
Farol de Desenvolvimento, o Fórum de Clientes, Agências Itinerantes e o Programa Parcerias
Empreendedoras, permitem avaliar e corrigir rumos a partir do diagnóstico das próprias comunidades,
tornando o FNE mais próximo da sociedade. Com a utilização desses instrumentos o Banco promove a
mobilização, a participação e a complementariedade de esforços de todos os atores sociais, na busca de
soluções para o aproveitamento das vocações e potencialidades econômicas regionais.
Nas reuniões do Farol de Desenvolvimento são discutidas e viabilizadas soluções para o
desenvolvimento local, com a mobilização e participação ativa da comunidade, representadas pelos órgãos
públicos das diversas esferas do governo, lideranças políticas e entidades representativas das classes
produtoras e trabalhadoras.
Existe uma ambiência favorável para a divulgação dos programas e critérios para a concessão de
crédito no âmbito do Farol de Desenvolvimento, permitindo discussões com as comunidades locais, dentre
outros assuntos, sobre a adequação dos programas disponíveis à real necessidade das economias dos
municípios e medidas que podem ser adotadas para redução do inadimplemento dos financiamentos.
Ressalte-se que a dinâmica do Farol de Desenvolvimento possibilita criar uma co-responsabilidade
dos clientes para com a aplicação e sustentabilidade do crédito concedido.
Por outro lado, o Fórum de Clientes constitui-se num importante instrumento para avaliar o nível
de atendimento, satisfação e expectativas dos clientes, seja com relação aos produtos e serviços ofertados ou
sobre a atuação do Banco, ao passo que também contribui para a ampliação de parcerias, pois é evidente que
o processo de mudanças não pode ser induzido isoladamente .
As agências Itinerantes, que atuam de forma móvel, ampliam a presença do Banco na Região,
beneficiando a população de municípios onde não há unidades físicas do Banco.
Quando da realização de Agências Itinerantes, o Banco oferta diversos serviços como a divulgação
e discussão dos programas de financiamento do FNE, recebimento de sugestões que possam contribuir para

ajustar seus programas, de modo a poder financiar atividades preponderantes ao desenvolvimento local,
distribuição de folders de seus produtos e serviços, entrega de avisos de vencimento, cobrança de parcelas e
renegociação de dívidas.
No tocante ao Programa Parcerias Empreendedoras, cabe frisar que este veio realçar a importância
do desenvolvimento de parcerias em todos os níveis, envolvendo instituições técnicas, organizações nãogovernamentais, universidades, empresas privadas e entidades de classe, além de organismos nacionais e
internacionais.
As parcerias são realizadas como forma de reduzir o risco das aplicações

dos recursos das

diversas fontes, bem como contribuir com a sustentabilidade dos empreendimentos financiados. Por
intermédio do Programa Parcerias Empreendedoras o Banco trabalha intensamente no sentido de coordenar as
ações dos órgãos de apoio ao setor produtivo e estimular o surgimento de uma demanda qualificada em cada
Estado.
A adoção de instrumentos diferenciados pelo Banco do Nordeste, como os anteriormente citados,
decorrem do reconhecimento da necessidade de outras ações potencializadoras dos resultados dos
financiamentos contratados, tendo como fim o desenvolvimento sustentável regional.
Assim, o Banco do Nordeste canaliza o crédito para o despertar da força produtiva das
comunidades, sempre em sintonia com a vocação econômica dos municípios e a auto-sustentabilidade dos
empreendimentos.
Torna-se importante salientar que, se por um lado os mecanismos diferenciados adotados pelo
Banco do Nordeste podem vir a incrementar a demanda por crédito, inclusive com recursos do FNE, há de se
considerar também que referidos instrumentos geram, acima de tudo, uma demanda qualificada.
Assim, na medida em que os agentes produtivos passam por um processo de capacitação, tornam-se
conscientes do papel que representa o crédito em seus negócios, razão pela qual ao cogitarem realizar
investimentos em seus empreendimentos, promovem antes uma análise crítica e reflexiva acerca das variáveis
conjunturais e questões macroeconômicas e seus reflexos nas atividades por eles exercidas, que por vezes
resultam na conclusão de que o momento não é oportuno para contraírem obrigações financeiras.

3.2. Política de Aplicação
As aplicações do FNE são baseadas em critérios técnicos amplamente discutidos com as principais
lideranças regionais e também são respaldadas pelos programas de fomento setoriais dos Estados, de modo a
manter a credibilidade da ação do Banco e a natureza estratégica do Fundo.
Com relação ao porte e localização espacial dos empreendimentos, a política de aplicação do FNE
permanece priorizando o apoio creditício para mini e pequenos produtores, especialmente aqueles com
empreendimentos localizados no semi-árido, considerando as dificuldades enfrentadas naquela sub-região.

Com efeito o Banco do Nordeste tem empreendido esforços no sentido de que seja mantida a
metade das aplicações totais dos recursos do Fundo na região semi-árida, conforme disposto no artigo 159 da
Constituição.
No tocante à distribuição espacial dos recursos, o Banco adotou como parâmetro o percentual
mínimo de 4,5% de aplicação em cada estado. Como limite máximo de aplicação ficou estipulado o
percentual de 30% por unidade da federação.
Nesse sentido, o Banco do Nordeste tem desenvolvido um trabalho de estruturação das cadeias
produtivas – junto às Secretarias de Planejamento, Indústria e Agricultura dos estados da Região e entidades
empresariais de classe, bem como a parceria com os Estados na organização de produtores e no esforço de
conjugação do crédito com assistência técnica – com vistas a diluir as aplicações entre os estados, evitando
que aqueles de economia de maior porte sejam os mais beneficiados com o crédito.
Visando maximizar os benefícios econômicos e sociais resultantes de investimentos realizados com
recursos do FNE, continua a orientação de seletividade, utilizando-se para tal a indicação de áreas, setores e
atividades estratégicas/dinâmicas.
Da mesma forma, permanecem os dispositivos que estimulam a competitividade e sustentabilidade
dos empreendimentos, valendo-se especialmente de condições diferenciadas na concessão de créditos com
recursos do FNE.
Diante das estratégias definidas para os programas de apoio ao desenvolvimento dos setores rural,
agroindustrial, industrial e de turismo, o Ministério da Integração Nacional aprovou os limites de distribuição
dos recursos do Fundo para o exercício de 2002, conforme Tabela 1 a seguir:

TABELA 1

Fonte: Banco do Nordeste

3.3. Acompanhamento Operacional e da Programação Anual
O Banco do Nordeste mantém um modelo de Gestão do Ativo Operacional com vistas a garantir o
retorno dos capitais emprestados e, conseqüentemente, o bom desempenho de sua carteira e visando também
assegurar a sustentabilidade e a competitividade dos empreendimentos financiados.
Nesse sentido, a ação do Banco do Nordeste quanto à atividade de acompanhamento dos projetos
financiados é feita através do uso sistemático e eficiente de um conjunto de providências, ferramentas e
procedimentos, que enfatizam o cliente em todos os relacionamentos e transações que este mantém com o
Banco.
No ano de 2002, continuando o processo de melhoria, o Banco do Nordeste buscou incrementar
seus pontos de controles internos, notadamente no que diz respeito à mitigação dos riscos, com vistas a
inserir-se integralmente no modelo de gestão voltado para a Governança Corporativa.
Com efeito, vem merecendo uma especial atenção no processo de concessão de crédito o módulo
denominado “Gerenciar/Vistoriar/Acompanhar”, que tem por objetivo promover o acompanhamento do
cliente, enfocando especificamente a operação, o andamento da execução do projeto via-a-vis às inversões
previstas, buscando-se dessa forma direcionar todos os esforços para garantir o desempenho esperado do
empreendimento, os benefícios sociais para a Região e o pontual retorno dos recursos alocados ao projeto.
Nesse contexto, em 2002 as atividades de acompanhamento, envolvendo vistorias, fiscalizações e
diagnósticos, contemplaram 51.896 operações, com um incremento aproximado de 30% em relação ao ano
anterior, e correspondente a um montante aplicado de R$ 4,1 bilhões, conforme dados apresentados na Tabela
2 abaixo:

TABELA 2

Fonte: Banco do Nordeste

3.4. Processo de Cobrança
Aliado as ações preventivas, conforme já comentado acima, necessário também se fez intensificar
as ações de natureza corretiva, notadamente no que concerne ao gerenciamento dos créditos problemáticos.
Com efeito, o Banco do Nordeste dedicou atenção especial a essa ação, definindo metas para a
revitalização de empreendimentos, utilizando-se para tal o acompanhamento dos créditos de forma mais
efetiva, bem como adotando práticas de regularização de dívidas ao detectar alguma disfunção no curso das
operações, de modo a retornar à normalidade as operações eventualmente inadimplidas. Destaque-se que, ao
ser abreviado o tempo de recebimento dos valores devidos e não pagos pelos clientes nas datas e condições
aprazadas, é possível restaurar as condições de suficiência, adequação e liquidez das garantias recebidas,
compatibilizando-as com os riscos assumidos pelo Banco do Nordeste.
Por outro lado, além da cobrança propriamente dita, o Banco do Nordeste tem mobilizado os
produtores rurais, utilizando-se dos seus instrumentos diferenciados, tais como o Agente de Desenvolvimento,
o Farol de Desenvolvimento (em suas reuniões bimestrais) e as Agências Itinerantes, no sentido de
conscientizá-los da importância de manter em dia as suas operações, e com isso possibilitar ao Banco a
alocação de novos recursos no município.
Entretanto, é oportuno lembrar que desde 1998 a legislação tem provido, em seqüência, condições
particulares para a reestruturação das dívidas dos agentes produtivos, sendo que essas medidas terminam por
alimentar as expectativas dos mutuários por novas e mais flexíveis condições, estimulando, que estes
protelem o pagamento ou a regularização de suas obrigações de longo prazo.
No caso específico do FNE, além da prorrogação do prazo para a realização de renegociações ao
amparo da Lei nº 10.177, que ficou para 31/03/2003, inclusive as amparadas pela Resolução nº 2471, o ano de
2002 foi marcado pela publicação de outras medidas, tais como a Lei nº 10.437 que permitiu a repactuação de
operações securitizadas em melhores condições de pagamento, e ainda a Lei nº 10.464 que possibilitou a
absorção pelo FNE, das operações formalizadas por Agricultores Familiares com outras fontes de recursos,
em valores de até R$ 15 mil, localizados em municípios em estado de emergência ou de calamidade pública,
atingidos por fenômenos climáticos adversos.
Com isso, o Banco do Nordeste e os agentes produtivos consumiram boa parte dos seus esforços
com vistas à formalização dessas renegociações. Nesse sentido, foram adotados todos os procedimentos
operacionais necessários, com vistas ao fiel cumprimento da determinação legal de renegociar os débitos.
Ademais, é importante ressaltar que todas as operações passíveis de enquadramento no âmbito das
citadas leis não poderiam ser consideradas inadimplentes enquanto não expirado o prazo para efetivar as
renegociações dos débitos dos mutuários, e por conseguinte, o Banco do Nordeste não poderia utilizar
medidas coercitivas para o processo de cobrança dos referidos créditos.
Como resultado dos esforços empreendidos para renegociar as operações amparadas nas citadas
leis, foram reestruturadas em 2002, 96.717 operações, as quais envolveram recursos da ordem de R$ 1.406

milhões, merecendo destaque as renegociações formalizadas com micro/mini e pequeno empreendedores,
bem como os agentes produtivos localizados na região semi-árida, os quais totalizaram um percentual, de
70,73% e 58,90 %, respectivamente (Tabelas 3 e 4).

TABELA 3

Fonte: Banco do Nordeste

TABELA 4

Fonte: Banco do Nordeste

Cabe destacar ainda o caráter diferenciado que envolve essas renegociações, porquanto da
totalidade renegociada, 92,26 % dos beneficiários são produtores rurais (Tabela 5).

TABELA 5

Fonte: Banco do Nordeste

3.5. Alterações Regimentais/Legais nas Normas do FNE
No exercício de 2002, as leis e regulamentos que foram fonte de alteração nas normas internas
aplicáveis às operações de crédito com recursos do FNE, foram os seguintes:

1)

Lei nº 10.437 de 25/04/2002 e Resolução nº 2963/02 (veja Medida Provisória nº 9, de
31/10/2001 e Resoluções nºs 2902/01, 2919/01 anteriores):
a.

Repactuou as operações securitizadas adimplidas, ficando o primeiro pagamento em
31/10/2002 e o último em 31/10/2025;

b.

Estipulou a dispensa da correção monetária da operação securitizada repactuada, se o
mutuário pagar em dia;

c.

Facultou a elevação do bônus sobre os juros das operações repactuadas com base na
Resolução 2471/98 para cinco pontos percentuais e limitou a incidência de correção
monetária a 9,5% ao ano como base para cálculo dos juros;

d.

Permitiu repactuar o PROCEDER II e III na Res. 2471/98;

e.

Prorrogou para 29/06/2002 o prazo para a realização das renegociações ao amparo da
Lei nº 10.177, inclusive sob a Resolução nº 2.471.

2)

Lei nº 10.464, de 24/05/2002 e Resolução nº 3.018, de 28/08/2002 (veja Medida Provisória
nº 24, de 23/01/2002, Resoluções 2928/2002 e 3.010/2002)
a.

Repactuou as operações do PROCERA/PROGRAMA DA TERRA, para o prazo até
15 anos de reembolso e juros de 1,15% ao ano;

b.

Estipulou o bônus de 70% para pagamento em dia;

c.

Concedeu rebate de 8,8% no saldo devedor, substituiu os juros para 3% ao ano e
concedeu bônus de 30% sobre parcelas pagas em dia para as operações de
investimentos rurais contratadas até 31/12/1997 de valor original até R$ 15.000,00, de
mini e pequenos produtores e agricultores familiares;

d.

Concedeu bônus de 10% sobre parcelas pagas em dia referente às operações com
mini e pequenos, formalizadas entre 20/06/1995 e 31/12/1997, de investimento, de
valor superior a R$ 15.000,00;

e.

Concedeu rebate de 8,8% sobre o saldo devedor de operação do PRONAF
contratadas entre 02/01/1998 e 30/06/2000;

f.

Permitiu a conversão para o FNE de operações contratadas com outras fontes de
recursos, com agricultores familiares, em municípios em estado de emergência ou de
calamidade pública, atingidos por fenômenos climáticos adversos;

g.

Criou o bônus de 14% a 35% sobre o principal mais juros pagos em dia;

h.

Prorrogou para 31/10/2002, o prazo para a realização de renegociações ao amparo da
Lei nº 10.177, inclusive sob a Resolução nº 2.471.

3)

Medida Provisória nº 77, de 25/10/2002, e Resolução nº 3032, de 29/10/2002
a.

Repactuou as operações do PROCERA/PROGRAMA DA TERRA, para o prazo até
15 anos de reembolso e juros de 1,15% ao ano;

b.

Estipulou o bônus de 70% para pagamento em dia;

c.

Concedeu rebate de 8,8% no saldo devedor, substituiu os juros para 3% ao ano e
concedeu bônus de 30% sobre parcelas pagas em dia para as operações de
investimentos rurais contratadas até 31/12/1997 de valor original acima de R$
15.000,00, até R$ 35.000,00, de mini e pequenos produtores e agricultores familiares,
aplicando-se esses benefícios somente sobre a parcela do saldo devedor
correspondente a R$ 15.000,00;

d.

Concedeu bônus de 10% sobre parcelas pagas em dia referente às operações de mini
e pequenos, formalizadas entre 20/06/1995 e 31/12/1997, de investimento, de valor
superior a R$ 15.000,00;

e.

Concedeu rebate de 8,8% sobre o saldo devedor de operação de agricultor familiar,
mini e pequeno produtor rural, com recursos do FNE, contratadas entre 02/01/1998 e
30/06/2000, de valor acima de R$ 15.000,00 até R$ 35.000,00, aplicando esse rebate
somente sobre o saldo devedor correspondente ao valor de R$ 15.000,00;

f.

Prorrogou para 31/03/2003, o prazo para a realização de renegociações ao amparo da
Lei nº 10.177, inclusive sob a Resolução nº 2.471.

3.6. Instrumentos de Suporte
3.6.1. Estudos e Pesquisas
Cabe ao Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste - ETENE, em parceria com centros
de pesquisas e universidades nacionais e internacionais, realizar estudos e pesquisas que permitam ao Banco
do Nordeste conferir mais eficácia às suas ações, inclusive na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste - FNE . Com base no conhecimento das variáveis macroeconômicas da Região
Nordeste e da economia dos Estados e Municípios, o Banco orienta, dentre outras atividades, a organização
das cadeias produtivas, a definição dos perfis de economias locais, direciona os investimentos, a capacitação de
empreendedores e a criação de programas.
Em 2002, O ETENE lançou 18 livros e 3 CDs, a saber:
•

Nordeste: Sugestões para Uma Estratégia de Desenvolvimento

•

Série “Perfil Econômico”, com um volume para cada estado do Nordeste

•

Série “Estudos sobre as Secas no Nordeste”, com os seguintes volumes:
o Volume 1 – A Seca de 1958 – Uma Avaliação pelo ETENE

o Volume 2 – Caráter e Efeitos da Seca Nordestina de 1970
o Volume 3 – A Seca de 1979-80: Uma Avaliação pela Fundação Joaquim Nabuco
o Volume 4 – A Seca de 1993: Crônica de um Flagelo Anunciado
o Volume 5 – Do Desastre Natural à Calamidade Pública – A Seca de 1998-1999
o Volume 6 – O Estado da Arte das Tecnologias para a Convivência com as Secas no Nordeste
o Volume 7 - Bibliografia sobre as Secas no Nordeste.
•

CD Acervo Completo da Revista Econômica do Nordeste - REN - de 1969 a 2001

•

CD Anais do Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento - de 1995 a 2001

•

CD Anais do VII Encontro Regional de Economia

Além disso, foram concluídas as monografias abaixo listadas, elaboradas para servir de base ao
trabalho “Nordeste: Sugestões para Uma Estratégia de Desenvolvimento”. Essas monografias deverão ser
publicadas pelo Banco no primeiro semestre de 2003:
Alternativas de Desenvolvimento para o Nordeste Semi-Árido;
Expansão e Perspectivas do Agronegócio do Nordeste;
Nordeste: Padrões de Crescimento e Mudanças Espaciais – 1970/1998;
Pobreza no Nordeste - A evolução nos Últimos Trinta Anos - 1970-1999;
O Comércio e a Inserção Competitiva do Nordeste no Brasil e no Exterior;
O Nordeste frente à Área de Livre Comércio das Américas (Alca): Impactos Potenciais, Interesses de
Negociações e Desafios de Política.
O ETENE manteve em circulação a Revista Econômica do Nordeste - REN (uma das dez mais
importantes revistas econômicas do país, segundo estudo da USP), publicando quatro exemplares normais e
um volume especial; bem assim coordenou ainda, em 2002, a realização do VIII Fórum Banco do Nordeste de
Desenvolvimento e o VII Encontro Regional de Economia, eventos já inseridos no calendário técnico-político
da região e que contribuem para o aperfeiçoamento dos esforços em prol do desenvolvimento não só do Banco
como de outras instituições regionais.

3.6.2. Perfil Econômico do Município
O Perfil Econômico é a seleção de atividades econômicas que constituem alvo de atuação do Banco
em cada um dos municípios. As atividades são definidas, sob o ponto de vista estrutural da economia,
priorizando a vocação natural, a infra-estrutura e o grau de desenvolvimento econômico e tecnológico, e
atualizadas permanentemente com validação local.

O Perfil apresenta a priorização das atividades em três grupos: as atividades econômicas que
“devem” ser induzidas constituem a prioridade 1 (P1); as que “podem” ser induzidas referem-se à prioridade
2 (P2); e as atividades tradicionais, a serem atendidas durante período de transição de uma estrutura produtiva
pouco agregadora de valor para outra que resulte em maior desenvolvimento, incluem-se na prioridade 3 (P3).
Atuar no fortalecimento das vocações econômicas locais propicia ao Banco maior retorno
econômico e social da aplicação dos recursos.

3.6.3. Agentes de Desenvolvimento
Em contato direto e permanente com a comunidade, nos 1.983 municípios da área de atuação do
Banco, o Agente de Desenvolvimento é o principal articulador do processo de desenvolvimento local
integrado e sustentável dos municípios.
Atuam por meio dos diversos instrumentos de ação local do Banco articulados com as prefeituras,
instituições públicas e lideranças locais. Com a ação desses profissionais são estabelecidas parcerias para o
fortalecimento das atividades socio-econômicas locais por meio da capacitação dos agentes produtivos e
orientação para acesso ao crédito.
Cada Agente de Desenvolvimento atende em média quatro municípios. Ao todo são 501
profissionais qualificados, distribuídos em toda área de atuação do Banco.

3.6.4. Agências Itinerantes
Agência Itinerante é o serviço de atendimento móvel do Banco criado para proporcionar maior
comodidade aos agentes produtivos, ampliar o acesso ao crédito, agilizando o atendimento a produtores
individuais, associações ou grupos de clientes. Atuando mediante o deslocamento de equipes às localidades
onde não existem agências fixas, desenvolvem-se boa parte das atividades relativas ao processo de crédito,
como cadastro, contratação, regularização, recebimento de documentos, propostas e projetos, dentre outros.
Funciona em local cedido pela Prefeitura, órgãos técnicos ou associações e ocorre pelo menos uma
vez por mês em cada município, contando muito freqüentemente com a parceria dos atores locais, também no
atendimento. No ano 2002 foram realizados 70.980 eventos de Agências Itinerantes, com a ocorrência de
2.342.637 atendimentos aos agentes produtivos, representando uma média mensal de 5.915 presenças locais.

3.6.5. Farol do Desenvolvimento Banco do Nordeste
O Farol do Desenvolvimento Banco do Nordeste, consolidado como um espaço empresarial de
discussão e viabilização de soluções para o desenvolvimento local integrado e sustentável, atua em 1.978 dos
1.983 municípios da área de atuação do Banco do Nordeste.

Este instrumento reafirma a posição do Banco do Nordeste como articulador do processo de
integração das ações dos diversos órgãos públicos e instituições, mediante a formação de parcerias para a ação
convergente, contemplando as várias dimensões do desenvolvimento.
A dinâmica do processo envolve a participação ativa da comunidade, através de suas
representações e lideranças, e cria um ambiente favorável à troca de conhecimento e ao debate das questões
relativas ao desenvolvimento de suas localidades, tendo como resultados a definição da visão de futuro e das
ações prioritárias nos municípios, resultando na elaboração de agenda de compromissos compartilhada com o
conjunto de parceiros. Desde a instalação do Farol do Desenvolvimento, em maio de 1999, já foram
realizadas 38,7 mil reuniões em 1.978 municípios, envolvendo a presença de 929,4 mil lideranças, e
agendados 117,6 mil compromissos, dos quais 96,46% já foram implementados.
No ano 2002 foram realizadas 12.308 reuniões, com a presença de 2.151 prefeitos, a presença total
de 323.603 participantes, 45.728 compromissos gerados e 45.191 compromissos concluídos (inclusive
compromissos gerados em anos anteriores).

3.6.6. Cliente Consulta
O Cliente Consulta é um serviço de orientação ao cliente – linha direta entre o Banco do Nordeste e
os agentes produtivos da Região. Oferece informações atualizadas sobre assuntos relacionados com a área de
atuação do Banco, em seus diversos ramos de negócios (financiamentos, capacitação, captação de recursos e
serviços).

Com

acesso

gratuito

pelo

telefone

(0800-78-30-30),

fax,

carta

e

Internet

(clienteconsulta@banconordeste.gov.br), o serviço realiza pesquisa pós-venda e constitui importante
instrumento de comunicação que o Banco do Nordeste abre também para seus clientes potenciais. Lançado
em junho de 1997, o Cliente Consulta já registra 396.090 atendimentos, sendo 92,75% para clientes potenciais
e 98,4% para provimento de informações. No ano de 2002 foram prestados 86.501 atendimentos, resultando
numa média mensal de 7.208 atendimentos.

3.6.7. Fórum de Clientes
Trata-se de reuniões trimestrais de natureza consultiva, de âmbito estadual, que permite a coleta de
informações, demandas e sugestões utilizadas para melhoria contínua dos produtos e serviços do Banco. É
composto por clientes que representam os diversos segmentos de porte e setores produtivos dos Estados da
área de atuação do Banco.
Já foram realizadas 245 reuniões com 10,7 mil participações, tendo sido realizadas 40 reuniões com
2,1 mil participações em 2002.

3.6.8. Capacitação Técnico-Gerencial

O Programa de Capacitação do Banco do Nordeste, implantado no ano de 1997, tem como
objetivo a melhoria da qualidade de vida da população por meio de ações institucionais voltadas para a
formação profissional e a organização dos agentes produtivos da região. Nesses seis anos de atuação foram
realizados 2,9 milhões de oportunidades de capacitação em mais de 79 mil eventos.
Em 2002, foram geradas 877 mil oportunidades de capacitação em mais de 28 mil eventos nos
1983 municípios da área de atuação do Banco. A tendência crescente que se verificou no período entre 19972001, como pode ser observado no Gráfico 1, não ocorreu em 2002, observando-se uma redução de 27,6%
em relação ao ano anterior, o que decorreu principalmente pela focalização das ações na área de turismo,
atendendo a áreas geográficas específicas, enquanto que, em 2001, o grande foco das ações foram
concentradas no âmbito do tema meio ambiente, atendendo as demandas das atividades rurais e urbanas.
GRÁFICO 1

Diante do desafio de atender as demandas da região, o Banco do Nordeste lançou, no segundo
semestre de 2001, dois programas de capacitação a distância: o Programa Rádio Nordeste - que utiliza, como
recursos instrucionais, a transmissão de aulas por meio do rádio, cartilhas com ilustrações em quadrinhos e
aulas presenciais para aprofundamento do conteúdo – e o Programa Qualificar Nordeste, cujo objetivo é
atender à demanda de capacitação de jovens profissionais em gestão empresarial para o mercado de trabalho,
especificamente para as áreas urbanas e utiliza como recursos instrucionais a televisão e o jornal, e a proposta
pedagógica prevê a utilização de ferramentas em laboratórios de informática e vivenciais.
Em cada um dos Estados da área de atuação do Banco as ações de capacitação foram
distribuídas conforme descrição na Tabela 6 e no Gráfico 2.
TABELA 6

Fonte: Banco do Nordeste

GRÁFICO 2

O Programa trata a capacitação como condição fundamental para o sucesso dos
empreendimentos da Região, uma vez que promove a articulação entre sociedade civil, mercado e Estado, no
âmbito da localidade, organiza os agentes produtivos, sistematiza as demandas e integra as ações já existentes,
forma e transfere metodologias de trabalho para as entidades parceiras buscando assim a potencialização dos
resultados diante de um quadro de escassez de recursos de toda ordem e natureza.
Nessa perspectiva a capacitação vem como ação complementar ao crédito visando a melhoria
das condições sócio-econômicas para a região por intermédio de um modelo de capacitação que visa provocar
mudanças comportamentais nos atores sociais, com a incorporação de melhorias efetivas em seus
empreendimentos e a elevação em seu grau de conscientização quanto às suas possibilidades e seu
posicionamento no ambiente que o cerca.
Neste modelo a capacitação é definida como um processo educativo e formativo, baseado na
troca e produção de saberes, voltado para o trabalho e para a prática social cidadã, promotor da autonomia dos

agentes produtivos e institucionais na gestão empresarial, que deve contribuir para a sua inserção no mercado
competitivo e para o desenvolvimento sustentável da região. Fundamentados por esse princípio, as ações de
capacitação do Banco têm se concentrado no agente produtivo como pode ser visualizado no Gráfico 3, sobre
o perfil dos participantes de eventos da capacitação.
GRÁFICO 3

3.6.9. Programa Parcerias Empreendedoras
A promoção do desenvolvimento econômico requer ambiência favorável que proporcione a otimização
de recursos. Torna-se, portanto, fundamental a construção de parcerias duradouras, mutuamente
enriquecedoras, focadas em resultados consensualmente definidos. Essa foi uma das principais motivações
para a criação do Programa Parcerias Empreendedoras, cujo objetivo é mobilizar e potencializar parcerias,
com a finalidade de proporcionar aos agentes produtivos condições favoráveis para o seu desenvolvimento,
garantindo competitividade aos seus negócios e gerando emprego e renda em bases sustentáveis.
O Programa constitui nova etapa do processo de aperfeiçoamento das ações do Banco, que, a partir da
compreensão da diversidade institucional existente no Nordeste, assume o desafio de sistematizar e consolidar
uma rede de relacionamentos em que todos os atores envolvidos (públicos e privados) trabalhem de forma
sinérgica, pautando-se na construção de uma agenda inovadora, com ações capazes de provocar a
transformação do perfil socioeconômico do Nordeste.
O esforço do Banco para a criação desse Programa manifesta-se, dentre outros aspectos, pelo
compromisso de mobilizar todos os protagonistas relacionados com o desenvolvimento regional, utilizando,
para tanto, a força de sua presença em todos os municípios da Região. Essa maior presença municipal do
Banco é a essência da sua política de desenvolvimento, que incorpora o desenvolvimento local como eixo
principal da estratégia de atuação, revelada nos instrumentos de ação diferenciada anteriormente
apresentados. Em 2002 foram firmados 1.644 termos de parcerias, totalizando 3.738 parcerias.

4.1. Contexto Macroeconômico em 2002
A trajetória da taxa de câmbio, que pode ser visualizada no Gráfico 4, foi o principal fato
condicionante do desempenho da economia brasileira ao longo de 2002.
GRÁFICO 4

Fonte: Banco Central

No mês de maio, a taxa de câmbio ultrapassou os R$ 2,50 por US$ 1,00, começando uma trajetória
ascendente, a partir de junho, alcançando a cotação de R$ 3,00 por US$ 1,00 em julho, patamar acima do qual
ficou pelo resto do ano. A crise cambial manteve-se com tal força, que no final de setembro, a cotação
mínima passou a ser R$ 3,50, fechando o ano (em 31/12) no nível de R$ 3,53.
O contexto internacional que insuflou a crise cambial brasileira foi uma retração dos fluxos de
capitais para os países da América Latina, em um ambiente de generalizada aversão ao risco, mas com muito
maior intensidade para uma região onde predomina uma acentuada vulnerabilidade externa das economias
nacionais. A aversão ao risco foi tão acentuada que, a partir de certo ponto da crise brasileira, houve um
estancamento das linhas de crédito internacionais para o Brasil, o que não tinha ocorrido nem na moratória
brasileira de 1987.
Recorde-se a crise Argentina, que espalhou entre os investidores internacionais o temor de um
contágio para os demais países da América Latina, em especial o Brasil, parceiro de estreitas relações
comerciais. Além disto, a economia norte-americana continuou em desaquecimento. A perspectiva de
retomada do crescimento ficou adiada para o quarto trimestre de 2002. Durante os primeiros seis meses de
2002, lançou-se grande incerteza sobre a saúde financeira das grandes companhias norte-americanas, após os
escândalos contábeis envolvendo gigantes como a Enron e WorldCom, controladora da Embratel. Este foi um
dos fatores que elevaram a taxa de câmbio, repercutindo sobre as empresas brasileiras que possuíam dívidas

em dólar e aumentando também o volume da dívida pública brasileira, que passou de 54,57% em abril para
56,03% do PIB em maio (LCA Consultores, 2002).
O contexto nacional, por sua vez, foi de um país economicamente estagnado em um ano de
sucessão presidencial. O modelo econômico adotado desde 1994 estava sendo fortemente questionado pelo
líder nas pesquisas eleitorais e por outros candidatos com chances eleitorais.
O primeiro semestre de 2002 já havia sido marcado pelo término do programa nacional de
racionamento de energia, o que proporcionou o retorno gradativo das empresas a uma capacidade de produção
próxima do normal mas a crise energética, que deixou profundas marcas na economia brasileira em 2001,
afetou de maneira mais intensa o Nordeste, em virtude do baixo nível de água dos principais reservatórios da
região.
O comportamento dos preços internos, conforme retratado no Gráfico 5, foi uma das variáveis
afetadas pela crise cambial. A acentuada desvalorização do Real frente ao dólar criou fortes pressões
inflacionárias, fosse por aumento dos custos por parte das empresas, fosse pela adoção de uma nova
referência de preços para o mercado interno por parte das empresas exportadoras.

GRÁFICO 5

Fonte: FGV e IBGE
Dados obtidos no portal do Banco Central.

Para conter esta inflação, o Banco Central interrompeu uma lenta trajetória de redução dos juros, e
aumentou os juros por três vezes no segundo semestre (Gráfico 6), o que resultou não só em um
desaquecimento da economia, mas também na ampliação do endividamento do setor público, aumentando as
desconfianças internacionais quanto à capacidade do país de honrar seus compromissos.

GRÁFICO 6

Fonte: Banco Central

Passadas as eleições houve uma certa melhora nas expectativas internacionais, e o novo
empréstimo do FMI, de US$ 30 bilhões, passou a ser visto como suficiente para garantir a manutenção da
capacidade de pagamento do país. Não houve, contudo, uma normalização na disponibilidade de linhas de
crédito internacionais para o país pelo resto do ano de 2002.
Do ponto de vista macroeconômico, o saldo final de 2002 foi ambíguo. Por um lado, a taxa de
crescimento do PIB deve ficar por volta de 1,45 %, repetindo o fraco desempenho da economia brasileira em
2001. Também se contabiliza negativamente o aumento geral de preços, com o IPCA fechando em 12,53% e
o IGP-M em 25,31%. Do lado positivo, tem-se o expressivo ajuste das contas externas do país, e a redução do
déficit de Conta Corrente de US$ 23,2 bilhões em 2001 para US$ 7,76 bilhões em 2002.
Sendo assim, conclui-se que o ano de 2002 foi marcado por diversos fatores que influenciaram
uma forte tendência a redução de investimentos e, conseqüentemente, de tomada de empréstimos. Porquanto
em um ambiente de profunda instabilidade macroeconômica, as altas taxas de juros nominais mantiveram o
Brasil com as taxas de juros reais mais elevadas do mundo durante a maior parte do ano de 2002.

4.2. A Demanda por Investimento em 2002

O processo inflacionário reduziu a taxa de juros reais a ponto de, a partir de outubro de 2002, se obter taxas
mensais negativas[1]. Do ponto de vista das empresas, contudo, a taxa de juros reais é importante quando da
avaliação da carteira de investimentos e da tomada de decisão entre investir em títulos públicos ou investir no
aumento da produção. Para as empresas produtoras de bens concorrentes aos produtos importados, o aumento
dos preços de insumos e bens de capital serviu de estímulo ao aumento da produção. Por parte, contudo, das
empresas produtoras de bens de consumo, o aumento dos preços de bens intermediários e bens de capital só
resultou em aumento de custos, não acompanhado por equivalente aumento dos preços aos consumidores.
Esse segmento, portanto, não foi estimulado a investir.
Vale lembrar, ainda, que a própria inflação é fonte de incertezas, dado que não se sabe como
evoluirá o quadro de preços relativos, e quais atividades sairão ganhando, quais sairão perdendo com o
processo inflacionário. Desta maneira, taxa de câmbio, taxa de juros e inflação foram fortes razões para
atitudes precavidas por parte das empresas quando da decisão de tomada de empréstimos ao longo do ano de
2002.
Essa atitude pode ser apreendida dos dados abaixo, que mostram uma queda dos financiamentos
bancários no Brasil, desde 2001. Constata-se que não houve crescimento real dos financiamentos,
independentemente do indexador escolhido para comparação (o IGP-DI acumulado em 2002 foi de 24,41%;
por exemplo; o IGP-M – 25,30%; o INPC – 14,74%, IPCA – 12,53%).
O comportamento dos financiamentos do setor bancário, no Nordeste, entretanto, vem divergindo
fortemente daquele apresentado pelo país. Do primeiro semestre de 2001 para o primeiro semestre de 2002,
houve uma queda de 33,2%; entre o segundo semestre de 2001 e o segundo semestre de 2002, a retração foi
de 5,38%. Os financiamentos na região, que em 2001 alcançaram o montante de R$ 69,4 bilhões, deverão
ficar, em 2002, em R$ 48,4 bilhões, ou seja, 30,3% menos que no ano anterior.
Das três maiores economias regionais, constata-se que os financiamentos vêm crescendo apenas no
Ceará (Tabela 7). A Bahia apresentou uma queda de 53,2% do primeiro semestre de 2001 para o primeiro
semestre de 2002 e estagnou no período seguinte. Pernambuco teve uma retração de 25,4% nos
financiamentos na comparação dos primeiros semestres e 6,67% na comparação dos segundos semestres.
Assim, não é de se estranhar o fato de as aplicações do FNE, em 2002, terem alcançado patamar inferior aos
anos anteriores.
TABELA 7

(*) Projetado considerando a manutenção do valor médio mensal dos financiamentos de janeiro a novembro de 2002.
Fonte: SISBACEN

Cabe relembrar, finalmente, que o desempenho em 2002 também foi afetado por razões outras, a
saber: os impactos da Medida Provisória n° 2.155, de 22/06/2001, que instituiu o Programa de Fortalecimento
das Instituições Financeiras Federais, levando o Banco do Nordeste a despender parte dos seus esforços no
aperfeiçoamento do seu modelo de crédito e no aprimoramento dos mecanismos de controle, de modo a
adequar-se aos ditames do processo de Governança Corporativa, bem assim a prorrogação do prazo para a
realização de renegociação ao amparo da Lei nº 10.177, que ficou para 31/03/2003, inclusive as amparadas
pela Resolução nº 2471, além de outras medidas tais como a Lei nº 10.437 que permitiu a repactuação de
operações securitizadas em melhores condições, e a Lei nº 10.464 que possibilitou a absorção pelo FNE, das
operações formalizadas por Agricultores Familiares com recursos de outras fontes de recursos, localizados
em municípios em estado de emergência ou de calamidade pública, atingidos por fenômenos climáticos
adversos.

4.3. Programado x Realizado
A distribuição dos recursos entre os setores/programas ao longo de 2002 manteve-se praticamente
dentro do programado, conforme os dados apresentados na Tabela 8.
TABELA 8

Fonte: Banco do Nordeste

Ambiente de Suporte Financeiro

Para os setores Rural e Agroindustrial foram destinados 36,4% dos recursos, o que representou
praticamente os 35% programados. É oportuno lembrar que, pela predominância das atividades agropecuárias
na economia nordestina, há uma tendência dessas atividades terem uma participação bem maior nos recursos,
conforme já verificado em anos anteriores e no primeiro semestre de 2002. Ademais, torna-se importante
acrescentar que essa maior participação foi influenciada pela normalidade climática verificada no corrente
ano.
De igual modo, os recursos alocados ao setor de comércio e serviços, num percentual de 9,4%,
podem ser também considerados dentro do percentual programado de 10%, principalmente considerando-se
que se trata de setor inserido na programação do FNE somente a partir do ano de 2001.
Destaque especial para a participação dos Programas Especiais dentro do FNE, alcançando 42,3%,
ultrapassando dessa forma o percentual programado de 35%. Os pontos percentuais excedentes devem-se,
especialmente, ao avanço do PRONAF – Grupo A que concentrou 25,8% dos financiamentos, bem mais que
os 10% programados. Contudo, cabe destacar que esse tipo de divergência entretanto não é motivo de
preocupação, dada a importância que o apoio à agricultura familiar vem alcançando dentro da ação do
Governo e ainda sua maior importância relativa no Nordeste, pelo que o Banco não pode se furtar a atender a
demanda existente.
Por sua vez, os setores Industrial e Turismo receberam a metade dos recursos programados.
Entretanto, o desempenho apresentado ainda é reflexo das dificuldades que ambos os setores vêm
enfrentando desde o segundo semestre de 2001, motivadas pelo racionamento de energia e pela crise externa,
associada aos desdobramentos econômicos dos acontecimentos de 11 de setembro. Por último, destaque-se os
reveses ocorridos na economia durante o ano de 2002, como a elevação da taxa cambial e as eleições gerais
no país, fatores estes que vêm ocasionando uma tendência de estagnação para o setor industrial, refletindo
dessa forma na propensão negativa para novos investimentos, e, em conseqüência, na demanda por crédito.

4.4. Resultados Globais
O desempenho das contrações do FNE ao longo do segundo semestre de 2002 permitiu atingir, no
final do ano, mais de duas vezes o valor das aplicações do primeiro semestre. Foram aplicados R$ 254,4
milhões, beneficiando 107,4 mil produtores e empresas. Confirmando-se assim, conforme a tabela 9 abaixo, o
padrão sazonal do FNE, com contratações maiores no segundo semestre que no primeiro
TABELA 9

Fonte: Banco do Nordeste

A despeito das aplicações realizadas no ano de 2002, que se apresentaram inferiores as aplicações
dos anos anteriores, convém esclarecer que, além dos eventos que repercutiram diretamente sobre a demanda
por crédito, já amplamente comentados neste relatório, o Banco do Nordeste, desde o ano de 2001, tem
adotado uma política de crédito mais conservadora e seletiva, ao tempo em que tem direcionado mais atenção
para o equacionamento de dívidas, sem, no entanto, perder de vista a continuidade das ações voltadas para o
desenvolvimento sustentável da Região Nordeste.
No que tange as aplicações por programa, mais uma vez o setor rural foi o que mais capturou
recursos, com R$ 194,1 milhões de contratações (76,3% dos recursos aplicados), sendo seguido pelo setor
industrial (R$ 35,0 milhões – 13,7% das aplicações) e pelo setor de comércio e serviços (R$ 23,9 milhões –
9,4% das aplicações). Destaque se faz para o setor de comércio e serviços, que apesar de ter sido inserido na
programação do FNE no ano de 2001, o mesmo vem aumentando significativamente a sua participação, haja
vista que no ano de 2001 o setor tinha alcançado o percentual de 1,7%, tendo evoluído para 9,4% das
aplicações totais do ano de 2002. (Tabela 10).
O estoque de propostas em carteira[2], ao final do ano, alcançou R$ 134,7 milhões com
predominância do setor rural (70,2%).
TABELA 10

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Por "Contratações" entende-se a realização de operações no período ano de 2002.
Incluindo parcelas desembolsadas e a desembolsar.
(2) Valor do estoque das propostas em carteira em 31.12.2002.

4.4.1. Contratações por Estado

A distribuição dos recursos do FNE entre os estados manteve-se dentro do recomendado pela
Resolução n° 11.225, de 06/12/1999, do Ministério da Integração Nacional, vez que todos eles absorveram no
mínimo 4,5% do total contratado, conforme se vê na Tabela 11.
TABELA 11

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Por "Contratações" entende-se a realização de operações no período ano de 2002.
Incluindo parcelas desembolsadas e a desembolsar.
(2) Valor do estoque das propostas em carteira em 31.12.2002.

Esse resultado, conforme destacado em relatórios anteriores, deve-se ao intenso trabalho de
articulação que o Banco do Nordeste vem desenvolvendo na região em conjunto com os órgãos de
desenvolvimento estaduais e entidades representativas das classes produtoras e trabalhadoras em cada estado,
no âmbito do Projeto Estruturante Parcerias Empreendedoras.
Cabe ressaltar ainda as ações de articulação propiciadas pelos diversos instrumentos de suporte
utilizados pelo Banco, tais como o Fórum de Cliente, Farol do Desenvolvimento e Fundos de Aval, que
contribuem para superar as limitações apresentadas pelas economias dos estados mais pobres da região.
A despeito desses números, há de se considerar que, nada obstante os esforços empreendidos pelo
Banco do Nordeste no sentido de diluir as aplicações entre os estados, a demanda por financiamento é,
naturalmente, influenciada pelo porte da economia e pelo tamanho geográfico de cada estado. Além do que, a
demanda, mais do que qualquer outra coisa, é que determina os números finais da distribuição dos recursos.
TABELA 12

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle

4.4.2. Contratações no Semi-árido e Fora do Semi-árido
A alocação de recursos para o semi-árido, com as contratações de 2002, manteve-se em
conformidade com o disposto pela Lei 7.827: o semi-árido recebeu 50,5% dos recursos (R$ 4,1 bilhões)
contra 49,5% (R$ 4,0 bilhões) para as outras áreas (Tabela 13).

TABELA 13

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Por “Contratações” entende-se a realização de operações no período
1989-2002, incluindo parcelas desembolsadas e a desembolsar.

Especificamente em 2002, a sub-região semi-árida demandou recursos da ordem de R$ 116,4
milhões, destinados a 69,3 mil beneficiários (Tabela 14). Destaque-se o esforço empreendido pelo Banco do

Nordeste na aplicação dos recursos na mencionada sub-região, no segundo semestre, reduzindo o
desequilíbrio constatado no primeiro semestre/2002, quando as aplicações no semi-árido se afastaram quase
dez pontos percentuais das aplicações nas outras áreas.
TABELA 14

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Por "Contratações" entende-se a realização de operações no período JAN/DEZ-2002, incluindo
parcelas desembolsadas e a desembolsar.

4.4.3. Contratações por Porte de Beneficiário
No ano de 2002, a participação dos mini e pequenos produtores e empresas no FNE continuou
sendo prioritária, onde absorveram 72% dos valores contratados, num montante de R$ 183,0 milhões, que,
dentre outros benefícios, constitui a sua quase totalidade, alcançando o percentual de 99,1% (Vide Tabela 15).
Reproduzindo o padrão geral do porte dos empreendimentos do Nordeste, a participação dos mini e
pequenos produtores rurais é ainda maior: 85,1% dos empréstimos concedidos e 99,1% do total dos
beneficiários. Uma constatação importante é verificar que na agroindústria também predominaram, de forma
absoluta, os mini e pequenos empreendimentos.
Essa ênfase na desconcentração do crédito reflete-se, inclusive, no valor médio das operações
realizadas com os grandes clientes, que não atingiu R$ 176 mil reais por beneficiário.
TABELA 15

FONTE: Banco do Nordeste - Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Por "Contratações" entende-se a realização de operações no período JAN-DEZ/2002,
incluindo parcelas desembolsadas e a desembolsar.

4.4.4. Contratações por Prioridade Econômica
Um montante expressivo dos recursos do FNE aplicados em 2002 foi destinado às atividades
enquadradas como prioridade 1 (P1): 88,6% ou R$ 225,5 milhões. As atividades P2 receberam 9,3% e apenas
2,1% foram destinados às atividades em P3 (Tabela 16).
TABELA 16

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Por "Contratações" entende-se a realização de operações no período JAN/DEZ-2002,
incluindo parcelas desembolsadas e a desembolsar.

Em comparação com os dados de 2001, a distribuição alcançada representa um avanço no grau de
focalização, mercê de uma maior aplicação nas atividades de prioridade 1 (88,6% em 2002 x 83,1% em
2001), em conformidade com a programação do FNE, que enfatiza as atividades econômicas enquadradas em
P1, as quais agregam mais valor à economia, sem perder de vista a competitividade dos projetos.
A definição dessas prioridades resultou de um amplo trabalho do Banco do Nordeste (em 1998),
para definição do seu mercado-alvo de atuação, classificado em três grupos: as atividades econômicas que
“devem” ser induzidas (prioridade 1 - P1), as que “podem” ser induzidas (prioridade 2 -P2) e as atividades

tradicionais, a serem atendidas durante um período de transição de uma estrutura produtiva pouco agregadora
de valor para uma que resulte em maior desenvolvimento (prioridade 3 - P3).
Para compor cada um desses grupos, levou-se em consideração o fator locacional, o nível de
estruturação das atividades em cada município, a importância “a priori” de cada uma delas, do ponto de vista
regional e estadual, compondo uma prioridade composta que consultasse os interesses regionais e locais.
Nesse mister, o Banco do Nordeste contou com o apoio das Secretarias de Estado ligadas às várias
atividades. Para cada município do Nordeste, estão definidas as atividades enquadradas em cada um dos
níveis de prioridade, os quais servem para direcionar o planejamento negocial das agências. Valendo-se do
Farol do Desenvolvimento, essas prioridades são discutidas e reavaliadas pela comunidade, o que confere
atualidade à priorização, sem prejuízo dos aspectos técnicos.

4.4.5. Impacto das Aplicações
Com a utilização do Modelo Econométrico Regional de Insumo-Produto, apresentam-se, na Tabela
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17, as estimativas das repercussões econômicas

exclusivas das aplicações do FNE no ano de 2002.
TABELA 17

Fonte: Banco do Nordeste - ETENE
Notas: (1) Cálculo realizado com o Modelo Econométrico Regional de Insumo-Produto da Economia do Nordeste.
(2) Resultados a serem alcançados durante o ciclo de maturação dos investimentos e de seus respectivos
impactos ao longo de toda a cadeia produtiva da Região.

O valor bruto da produção regional será incrementado em R$ 506,9 milhões, pelos investimentos
realizados pelos beneficiários do FNE para a implantação dos empreendimentos financiados, dos quais 76,3%
virão do setor rural. Destaque-se que o setor comércio e serviços, último a ser incluído entre os beneficiários
do FNE, será responsável por 9,6% daquele incremento.

Em termos líquidos, ou seja, o valor adicionado na economia, estima-se a contribuição total das
aplicações do FNE em torno de R$ 351,3 milhões, com idêntico predomínio do setor rural.
A massa salarial da Região será elevada em R$ 58,1 milhões, corresponderá a 16,5% da renda
gerada. O setor rural deverá ter sua massa salarial incrementada em R$ 31,8 milhões, o industrial em R$ 18,0
milhões, o comercial em 8,1 milhões e o agroindustrial em R$ 0,2 milhões.
Espera-se a geração de 188,1 mil novas oportunidades de trabalho na Região Nordeste e/ou nas
outras regiões economicamente interligadas a ela, considerados os efeitos diretos e indiretos. Desse total,
94,3% (177,5 mil) dos empregos serão gerados por conta dos investimentos rurais, seguindo-se a indústria e o
comércio (com 3,4% e 2,1% respectivamente). O custo médio da geração dessas oportunidades de trabalho
seria de R$ 1.352, variando de R$ 6.098 no setor de comércios e serviços a R$ 1.093 no setor rural
O papel multiplicador do FNE dentro do sistema econômico é demonstrado pela magnitude dos
efeitos “para trás” R$ 127,6 milhões, e “para frente”, R$ 202,7 milhões, que deverão ser desencadeados pelas
compras de insumos e venda de produtos dos empreendimentos financiados.
A ampliação da estrutura produtiva proporcionada pelo FNE em 2002, obviamente, implicará na
ampliação das importações regionais, seja do resto do país, seja do exterior, num montante de R$ 61,3
milhões. Desse total, 74,5% deverão vir das demais regiões brasileiras, o que demonstra a importância para o
país, não só para o Nordeste.
Não é ocioso informar que os indicadores apresentados no presente relatório não estão compostos
os efeitos de outras fontes de recursos alavancados pelo Fundo, como BNDES, FINAME, FAT, recursos
próprios, poupança rural, etc.

4.5. Impactos Setoriais da Gestão do FNE
4.5.1. Setor Rural
O FNE financiou os empreendimentos da região Nordeste com recursos da ordem de R$ 254
milhões durante o exercício de 2002. Deste total, a fatia que coube ao setor rural foi de 76,3%, contemplando
106,5 mil beneficiários (Tabela 1), o que representou um aumento em relação ao exercício de 2001, quando a
participação relativa do setor foi de 48,6%, sendo 61,6 mil os beneficiários dos recursos.
Para os programas destinados ao apoio da agricultura familiar, foram os seguintes totais
financiados, conforme se pode constatar na Tabela 1: PRONAF-Grupo A – R$ 65,6 milhões; PRONAFGrupo C – R$ 21,5 milhões; PRONAF-Grupo D – R$ 15,6 milhões. Estas três linhas de apoio do FNE
corresponderam a 52,9% (R$ 102,7 milhões) do total de financiamentos do setor rural da região.
Complementando o rol de financiamentos ao setor, R$ 91,2 milhões foram contratados no âmbito do FNERURAL, representando a expressiva participação relativa de 47,0% das contratações do setor rural, R$ 171,6
mil no âmbito do FNE-VERDE, e R$ 27,3 mil no âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda
(PROGER).

Vale ressaltar que, durante o exercício de 2002, o PRONAF-Grupo A registrou participação de
25,8% no total das aplicações, superando em mais de duas vezes o limite legal mínimo de aplicação de 10% e
mais que dobrando sua participação em relação ao exercício passado (14,8%), gerando benefícios para 31,2
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mil agricultores familiares. Cumpre destacar que os programas especiais no âmbito rural

permitiram o

atendimento a agentes produtivos, em sua maior parte, enquadrados em um perfil que não lhes daria acesso
aos canais tradicionais de financiamento.
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural do Nordeste também se imbuiu de uma especial
importância durante o exercício de 2002, beneficiando 32,1 mil agentes produtivos com uma aplicação da
ordem de R$ 91,2 milhões, montante que representou quase a metade (47,0%) dos recursos aplicados no setor
rural no âmbito do FNE. Esta performance consolidou a posição deste Programa como líder das aplicações no
segmento rural, repetindo o desempenho de 2001 e revertendo a tendência de crescimento dos Programas
Especiais em exercícios anteriores.
O desempenho do FNE quanto à distribuição dos recursos pelas diversas atividades agropecuárias
está demonstrado na Tabela 18, a seguir:
TABELA 18

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Monitoração e Controle

A participação relativa das atividades pecuárias sofreu uma leve redução, quando comparada com a
situação dos dois períodos anteriores (2000 e 2001), situando-se em 55,4% (Tabela 19).

TABELA 19

Fonte: Banco do Nordeste

Tal desempenho reflete uma reversão à tendência de concentração de investimentos no setor
pecuário – uma queda de 9,1 pontos percentuais em relação ao exercício de 1998 - o que é benéfico para o
desenvolvimento da região, dado que se observa maior diversificação das aplicações de recursos realizadas no
âmbito do FNE. As aplicações da pecuária continuam centradas na bovinocultura (34,1%), o que não
surpreende, dada a importância da pecuária bovina na economia nordestina.
Entretanto, dentro da ótica de diversificação de investimentos, o Banco orientou esforços no
sentido de promover outros tipos de exploração pecuária na Região, do que nasceu a parceria com a
EMBRAPA e outras instituições integrantes da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura para estudar a
viabilidade econômica e alternativas de exploração deste agronegócio. Fruto deste esforço, o “Programa para
o Desenvolvimento Sustentável da Ovinocaprinocultura na Região Nordeste” - como outros programas,
embasado na capacitação técnica e empresarial dos pequenos produtores e focado na cadeia produtiva - tem
apresentado expressivos resultados: a participação da ovinocaprinocultura nos investimentos rurais evoluiu de
16,2% no exercício de 2001 (R$ 23,8 milhões) para 19,0% em 2002 (R$ 36,9 milhões). A participação do
setor no total de financiamentos do FNE praticamente dobrou no último exercício, o que demonstra a
expansão desse agronegócio na região.
Outras atividades pecuárias, como a avicultura, sofreram decréscimo de participação em relação ao
exercício passado devido às dificuldades geradas pela desvalorização do real em relação ao dólar e elevação
dos juros, que encareceram a manutenção de sua estrutura produtiva, e reduziram a demanda por
financiamentos.
O Banco do Nordeste, através dos Agentes de Desenvolvimento e Farol do Desenvolvimento,
continua com intenso trabalho no sentido de diversificar as atividades produtivas. Para tanto investe na
articulação entre os atores, estabelecendo e intensificando parcerias entre eles de organizar e estruturar as
cadeias produtivas. Tal interação visa buscar soluções para problemas comuns que possam eventualmente
barrar o desenvolvimento sustentável das atividades da região, tanto em questões técnicas e mercadológicas
quanto nas relacionadas aos elos das cadeias.

A agricultura irrigada perdeu um pouco da participação que havia ganho em sua trajetória
ascendente até o ano passado (Tabela 20), a despeito de 2002 ter sido um ano praticamente sem problemas no
abastecimento de água e energia, visto que o racionamento se encerrou no mês de fevereiro.
TABELA 20

Fonte: Banco do Nordeste

Com relação à agricultura de sequeiro, a expansão das áreas cultivadas, especialmente a de soja
(muito atraente pelo cenário favorável às exportações), e o apoio dado pelo Banco aos Pólos de
Desenvolvimento Integrado (Oeste Baiano e Uruçuí-Gurguéia) são fatores de expansão da participação das
atividades de sequeiro nas aplicações rurais do FNE (30,7% contra 22,9% em 2001).
Merecem destaque entre os componentes das atividades agrícolas a fruticultura e a produção de
grãos, cujos financiamentos totais (sequeiro e irrigado) chegaram ao valor de R$ 32,4 milhões para a primeira
e R$ 26,2 milhões para a segunda, tendo uma participação relativa de 16,8% e 13,6%, respectivamente, no
total de aplicações do FNE. Em terceiro lugar encontram-se as chamadas culturas industriais, como as
oleaginosas, bebidas e fumo, com R$ 15,7 milhões, ou 8,1%, dos recursos aplicados pelo FNE no setor rural.
A fruticultura possui um papel mais relevante na análise quando se verifica seu desempenho em
relação ao exercício de 2001. A atividade ocupava o terceiro lugar em participação relativa nas aplicações
agrícolas, com 9,8% e R$ 14,4 milhões investidos, perdendo para a produção de grãos e culturas industriais. E
em 2002 passou a ocupar o primeiro lugar em aplicações agrícolas totais.

4.5.1.1. Contratações Rurais no Semi-árido
A sub-região semi-árida, em razão de ser a menos desenvolvida do Nordeste, concentra um
percentual expressivo de atividades ligadas ao setor primário (pecuária e agricultura irrigada e de sequeiro).
Em face disto, 38,1% das operações contratadas no âmbito do FNE no semi-árido (R$ 97 milhões) se referem
às atividades agropecuárias (Tabela 21).

TABELA 21

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle

A participação relativa da pecuária (60,7%), a agricultura de sequeiro (24,8%) e a agricultura
irrigada (14,2%), reflete a representação lógica, em termos de importância, de cada uma destas atividades
dentro do cenário econômico do semi-árido.
Houve redução na participação da pecuária em relação ao exercício de 2001 (-7,6 pontos
percentuais) e aumento da participação da agricultura irrigada (+5,3 pontos), acompanhada por uma leve
redução da agricultura de sequeiro (-2,3 pontos), o que reflete uma atuação no sentido da mudança da
estrutura produtiva do semi-árido. A agricultura irrigada se expandiu devido ao encerramento do programa de
racionamento de energia do Governo Federal. A ovinocaprinocultura, muito embora tenha tido sua
participação levemente reduzida em 2 pontos percentuais, teve mais R$ 2,2 milhões de recursos aplicados em
relação ao exercício de 2001.

4.5.1.2. Contratações nas Zonas Monocultoras
O FNE tem como uma de suas diretrizes a concessão de financiamentos que estimulem novas
atividades produtivas e promovam a modernização das culturas tradicionais nas zonas monocultoras do
Nordeste (produção de cana, cacau e sisal). O quadro a seguir relaciona a participação das contratações do
FNE nas zonas canavieira, cacaueira e sisaleira, com a participação do valor bruto das culturas, em
comparação com o valor bruto da produção total dos municípios integrantes de cada uma delas.
A participação das culturas ditas tradicionais nos financiamentos do FNE, ilustrada na tabela 22, é
obviamente menor, pois é interesse do Banco diversificar as aplicações dentro daquela zona monocultora. A
exceção observada, no caso da participação dos financiamentos ao cacau na zona cacaueira, deve-se à
cooperação do Banco do Nordeste no movimento de reabilitação da lavoura cacaueira, realizado por um
programa específico do Governo Federal (Tabela 22)
TABELA 22

Fonte: Banco do Nordeste

4.5.2. Setor Industrial e Agroindustrial
Durante o ano de 2002, o montante dos recursos contratados para os setores industrial e
agroindustrial chegou a R$ 36,4 milhões, representando 14,3% das aplicações, beneficiando 727 empresas
(Tabela 1).
O “Programa de Apoio ao Setor Industrial do Nordeste (INDUSTRIAL)” teve destaque dentre os
programas industriais, durante o ano de 2002, representando 52,3% dos totais contratados para os setores
industrial e agroindustrial. O objetivo do Programa é apoiar as atividades produtivas de bens de consumo nãoduráveis, bens intermediários, bens de capital e de consumo duráveis, extrativa mineral etc. As contratações
chegaram ao montante de R$ 19,1 milhões e a 7,5% das contratações globais do Fundo. Os recursos totais
aplicados por meio desse programa atenderam a 498 empresas enquanto em 2001, 179 empresas.
A diminuição nos valores contratados em relação a 2001 ocorreu devido os valores referentes ao
Projeto Amazon (projeto automotivo regional de grande importância para a economia regional) no estado da
Bahia, realizados no ano anterior.
O “Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria Alimentar” teve contratações no
valor de R$ 1,5 milhão no ano, representando 4% do valor aplicado nos setores industrial e agroindustrial. Já

o “Programa de Apoio ao Turismo Regional” aplicou R$ 11,2 milhões, o que representa um aporte de
recursos bastante superior ao de 2001, que foi de R$ 2,1 milhões, o que resultou num incremento da
participação de 32% sobre as contratações do setor industrial, enquanto em 2001 ficou em 1,5%.
Quanto à distribuição dos recursos por atividades, além do significativo aumento das contratações
no TURISMO como foi anteriormente destacado (11% dos recursos totais do Fundo em 2002) – através do
PRODETUR I e atividades de fomento nos pólos turísticos – verificou-se também que a participação das
atividades relacionadas a Bens de Consumo Não-duráveis correspondeu a 14,2% das contratações nos setores
industrial e agroindustrial; e as atividades ligadas a Bens Intermediários tiveram uma participação setorial de
8,8%. (Tabela 22)
O “Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PRODETEC)”, destinado à
expansão de segmentos que utilizam tecnologia avançada e a adoção de novas técnicas de gestão e
organização do processo produtivo, beneficiou 8 projetos no ano 2002, absorvendo um montante de R$ 308,4
mil. (Tabela 23)
TABELA 23

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Monitoração e Controle
Nota: (1) Por "Contratações" entende-se a realização de operações no período
JAN/DEZ-2002, incluindo parcelas desembolsadas e a desembolsar.

4.5.3. Setor de Comércio e Serviços
Enquanto em 2001 o apoio às atividades comerciais e de serviços tiveram uma participação de
1,7% dos recursos do FNE, em 2002 houve um incremento de 7,7 pontos percentuais, totalizando R$ 23,9
milhões. Somente a partir daquele ano que tais atividades passaram a ser financiadas pelo FNE. No setor

comercial houve uma inversão entre as participações. Em 2001, o comércio atacadista absorveu,
isoladamente, a maior fatia em relação ao comércio varejista. Já em 2002, 71,2% das contratações no
comércio direcionaram-se ao varejo. Dentre os serviços, destacam-se os Básicos, representando 71,6% dos
Serviços Totais. (Tabela 24)
TABELA 24

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Monitoração e Controle
Nota: (1) Por "Contratações" entende-se a realização de operações no período
JAN/DEZ – 2002, incluindo parcelas desembolsadas e a desembolsar.

4.5.4. Pólos de Desenvolvimento Integrado
Os Pólos de Desenvolvimento Integrado são espaços geográficos delimitados com características
socioeconômicas homogêneas e potencialmente dinâmicos, em função da existência de recursos naturais,
empresários, tecnologia e infra-estrutura mínima centrados no eixo econômico principal de cada pólo. O
Banco do Nordeste estruturou onze pólos até 1999 e iniciou a implementação de mais dois no ano 2000.
A seleção destes pólos-piloto atendeu ao critério de atendimento estadual e macroespacial.
Portanto, há um pólo em cada Estado onde o Banco atua. Eles estão espalhados de forma equilibrada nos
Cerrados, Semi-Árido e Agreste. Os eixos econômicos dos pólos, selecionados em processo participativo,
contemplam as cadeias produtivas da agricultura irrigada, grãos, café, citros, ovinocaprinocultura, pecuária de
leite e turismo rural.
Em 2002 continuou-se a implantação dos Fóruns de Desenvolvimento Integrado (Fórum do Pólo),
instância maior de discussão dos problemas da mesorregião, sendo que foram instalados os Fóruns do Pólo

Norte de Minas e do Pólo Oeste Baiano. O Programa já mobilizou/capacitou, a partir de 1997, 565.414
pessoas e possibilitou a aplicação de R$ 883.413 milhões pelo Banco do Nordeste em projetos produtivos nas
áreas dos pólos, com a geração de 182.879 empregos.
De modo geral, no ano 2002, os esforços empreendidos nos Pólos foram concentrados na
negociação e acompanhamento de projetos junto aos parceiros e nos trabalhos de desenvolvimento local,
através de mobilização e capacitação. O resultado dessas ações pode ser observado nos dados relativos ao
desempenho do Programa em cada estado (Tabela 25).
TABELA 25

Dados de Financiamento fornecidos pelo Ambiente de Monitoração e Controle

4.5.5. Projeto Moxotó Pajeú
O Sertão do Moxotó-Pajeú localizado nos Estados de Pernambuco e Bahia, era num passado bem
recente uma das regiões que apresentava carência de aumento de investimentos em ações estruturadoras.
Assim, o Banco do Nordeste, buscando alternativas viáveis para enfrentar essa realidade, em
conjunto com o governo federal, por intermédio do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, os governos estaduais, de Pernambuco e Bahia, e municipais, além de algumas instituições
públicas e privadas, definiu um plano estratégico para alavancar o desenvolvimento no Sertão do MoxotóPajeú, visando a empreender ações integradas de desenvolvimento nos segmentos Fomento, Tecnologia,
Capacitação e Infra-estrutura.

O Projeto está localizado na divisa dos Estados de Pernambuco e Bahia e compreende 20
municípios situados no semi-árido, sendo quinze em Pernambuco e cinco na Bahia. A região do Sertão do
Moxotó-Pajeú, envolve uma população de 450 mil habitantes, numa área de 40 mil km2.
O objetivo geral do Projeto é promover o desenvolvimento sustentável da região do Moxotó-Pajeú,
atuando para solucionar os principais entraves existentes para o crescimento econômico dos municípios, bem
como proporcionando a eliminação na região do desenvolvimento de atividades ilícitas.
O Projeto tem como foco o desenvolvimento das principais cadeias produtivas locais: piscicultura,
fruticultura irrigada e ovinocaprinocultura, e de outras atividades dos setores industrial, comercial e de
serviços, que apresentem elevado potencial de geração de emprego e renda para a região, aliado a um
processo de capacitação.
Para o apoio financeiro dos empreendedores localizados na área do projeto, o Banco do Nordeste
utiliza todos os seus programas e linhas de crédito atualmente disponíveis, aí incluídos os programas de
investimento e microcrédito.

Ações Desenvolvidas
A atuação do Banco do Nordeste, como indutor do desenvolvimento, foi potencializada na região
de abrangência do projeto, e se materializou mediante os seguintes e principais pontos:
Elevação dos números representativos das aplicações financeiras que chegou a importantes
patamares;
Intensa atividade de capacitação instrumental e de sensibilização, beneficiando produtores em
todas as atividades, sejam rurais, sejam urbanas;
Apoio irrestrito de todas as áreas do Banco, dentro de suas especificidades, permitindo uma forte
sinergia construtiva;
Forte divulgação do projeto nas diversas mídias, notadamente na televisiva;
Busca do resgate da cidadania das comunidades através da presença constante do Estado;
Ações integradas na busca da equalização das questões relacionadas às cadeias produtivas, infraestrutura e envolvimento dos agentes ativos na economia da região.
Como exemplo das diversas ações que visaram o desenvolvimento sustentado da região do
Moxotó-Pajeú, realizadas conjuntamente com os diversos parceiros do Programa, podemos destacar:
divulgação do Projeto na TV Local de Petrolina, com a apresentação de um programa de 60 minutos visando
sensibilizar a população e esclarecê-la das oportunidades de crédito que estão colocadas a sua disposição;
implementação do Fórum Empresarial da Ovinocaprinocultura em Curaçá (BA), espaço de discussão
empresarial com representantes de todos os elos da cadeia, com o objetivo de diagnosticar os pontos fortes e

as dificuldades, propondo solução para superá-las; inclusão dos municípios de Belém do São Francisco,
Cabrobó, Carnaubeira da Penha e Mirandiba no Programa Comunidade Ativa, assegurando mais recursos
federal para a região; realização do Seminário de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas, com a conseqüente
instalação do Fórum Comunitário de Prevenção e Tratamento ao Consumo de Drogas coordenado pelo
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; realização de palestras sobre
ovinocaprinocultura e fruticultura por técnicos da Empresa de Abastecimento e Extensão Rural de
Pernambuco (EBAPE) visando disseminar tecnologias inovadoras com o objetivo de melhorar o perfil
produtivo destas atividades; realização da Semana Tecnológica do Projeto Moxotó-Pajeú em todos os 20
municípios; realização do II Seminário de Piscicultura de Rodelas; realização, em Serra Talhada, do I
Encontro Ambiental do Pajeú; realização, em Floresta, de Seminário Internacional de Caprinos e Ovinos, que
contou com técnicos da Embrapa, do CNPq e palestrante do Institut de l’Elevage – França; e assentamento
de 1.890 famílias, beneficiando 9.450 pessoas.
Além disso, os governos da Bahia e de Pernambuco, parceiros neste Projeto, viabilizaram os
seguintes investimentos infra-estruturais: asfaltamento das estradas Curaçá-Riacho Seco (43 km) e Barra do
Tarrachuí-Abaré (27 km), no estado da Bahia; conclusão da rodovia da Uva e do Vinho, ligando os
municípios de Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande; restauração da rodovia PE422 que liga Itacuruba ao
entroncamento da BR316; asfaltamento do trecho ligando o Projeto Caraíbas, em Santa Maria da Boa Vista, à
BR428; pavimentação da rodovia PE375 ligando Tacaratú ao distrito de Caraibeiras; construção do aeroporto
de Abaré (BA) com pista de 1.200 metros, e recuperação das rodovias Floresta-Petrolina e Floresta-Itacuruba,
em Pernambuco.
Outras ações relevantes para a região do Moxotó-Pajeú, foram: a interligação de todos os
municípios de Pernambuco à Rede Digital, facilitando as informações entre escolas, centros trecnológicos,
Detran, delegacias e agências do trabalho; a instalação de uma companhia militar especializada na caatinga,
visando o combate ao narcotráfico e criminalidade na região de Curaçá até Paulo Afonso e em toda a beira do
Rio São Francisco e do Lago de Itaparica; instalação de uma delegacia da Polícia Federal em Salgueiro para
desestímulo à ilicitude; assinatura de convênio com a Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária para
proteção ambiental das margens do Rio São Francisco, mediante o reflorestamento com 130 mil mudas de
espécies nativas entre os municípios de Petrolina e Jatobá; apoio ao artesanato do município de Tacaratú e da
comunidade quilomba de Conceição das Crioulas, em Salgueiro. Deve ser ressaltada a instalação da biblioteca
municipal no povoado de Conceição das Crioulas, tema discutido nas reuniões do Farol do Desenvolvimento,
que se concretizou com o apoio da Prefeitura de Salgueiro e do PRONAF, contando com palco para
apresentações folclóricas e 1.300 livros, especialmente voltados para a cultura afro-indígena e questões
étnicas do povo quilomba.

Parcerias Estabelecidas

A ação dos governos, em todos os níveis, através de obras estruturadoras como estradas,
eletrificação, segurança, saneamento, além de outras, permitem a sustentabilidade desejada do processo de
desenvolvimento local. Os principais parceiros do Projeto Moxotó-Pajeú são os seguintes:
Governo Federal
Governos Estaduais
Prefeituras Municipais
Empresa de Abastecimento e Extensão Rural de Pernambuco (EBAPE)
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA)
Associações e Cooperativas de Produtores Rurais
Sindicatos de Produtores Rurais
Dentre as parcerias firmadas com os governos estaduais, visando desenvolver importantes setores
econômicos na área do projeto, destacamos: Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura, Revitalização da
Tomaticultura e da Rizicultura, Implantação de sistemas CBL – Caatinga, Buffel e Leucena, Recuperação da
Cotonicultura e Implantação da Vitivinicultura. Importante parceria comercial vem sendo empreendida entre
as vinícolas da região e o Grupo Bompreço, controlado pela holandesa Royal Ahold, terceira maior varejista
do mundo, para comercializar os vinhos do São Francisco nas áreas onde a holding está presente.
Em âmbito municipal, diversos convênios têm permitido o compartilhamento dos esforços pelo
desenvolvimento sustentável, alcançando, na maioria dos casos, aspectos não creditícios, mas sinérgicos e
estruturadores. Destacamos a estruturação da Casa Familiar Rural em Curaçá (BA); a realização de Feiras de
Ovinos e Caprinos em Floresta (PE) e Serra Talhada (PE); a reforma e ampliação de matadouro de ovinos e
caprinos em Parnamirim (PE); o estímulo à produção orgânica; a realização de eventos para discussão da
Agenda 21, dentre outros.
Vale destacar o apoio que o Banco do Nordeste vem dando a uma empresa multinacional,
integradora da cadeia produtiva da piscicultura, que irá comprar toda a produção de pescado da região,
capacitar produtores, produzir alevinos, além de se responsabilizar pela produção de ração, gargalo do
desenvolvimento da atividade na região.

Resultados em 2002
Podemos avaliar os resultados alcançados em 2002, no Projeto Moxotó-Pajeú, como satisfatórios.
Quanto ao crédito, o número de operações realizadas atingiu 28% da meta estabelecida, enquanto para o
microcrédito o número de atendimentos superou as metas em 64% e os valores atingiram 32% do projetado
(Tabela 26). Relativamente à capacitação, o número de participantes treinados correspondeu a 87% da meta
estabelecida para essa atividade.

TABELA 26

Para as atividades econômicas atendidas durante o ano de 2002, os resultados atingidos são
encontrados na Tabela 27. Quanto ao número de operações e financiamentos concedidos, destaca-se a
consolidação de novas atividades que foram agrupadas no item “outras” representadas pela rizicultura,
artesanato, comércio e serviços etc, demonstrando que muito embora inicialmente tenha-se priorizado
somente as atividades de ovinocaprinocultura, fruticultura irrigada e piscicultura, outras atividades estão
surgindo, como a instalação do pólo vinícola em Santa Maria da Boa Vista, que contribuíram para acelerar o
processo de desenvolvimento da região.

TABELA 27

A concepção e implementação do Projeto Moxotó-Pajeú tem se configurado como uma positiva
intervenção do governo em todas as suas esferas, aliado à iniciativa privada e à comunidade. A adoção dessa
estratégia desenvolvimentista tem dinamizado toda a economia da mesorregião, indo além das atividades
econômicas admitidas como prioritárias. Outras, a exemplo da vitivinicultura, artesanato, rizicultura e
algumas atividades urbanas, também têm recebido incentivo e apoio dos parceiros do Projeto, fato que tem
gerado novos empreendimentos, novas oportunidades de trabalho e possibilitando melhorias do padrão de
vida da população envolvida.
As ações implementadas exclusivamente dentro do Farol do Desenvolvimento Banco do Nordeste,
no Projeto Moxotó-Pajeú, viabilizaram a efetivação de 1.265 compromissos em relação aos 1.296 gerados nas

434 reuniões realizadas, o que corresponde a uma performance de 98%. Destaque-se ainda que participaram
diretamente das reuniões cerca de 10.414 participantes.
Especificamente para atender o segmento de Capacitação, foram realizados 524 eventos que
permitiram o treinamento de 15.091 pessoas. Dentre os eventos destacaram-se, pelo número de participantes,
as Jornadas do Produtor Rural, as Oficinas de Potencialização do Farol do Desenvolvimento, os Seminários
de iniciação à Gestão Empresarial e os Seminários de Capacitação para Empreendedores Informais.
Para atender os clientes e parceiros no seu local de atuação, em comunidades onde o Banco não
mantém agências físicas instaladas, evitando deslocamentos e possibilitando agilitar os procedimentos
operacionais, o Banco vem implementando o atendimento por intermédio de Agências Itinerantes, em
parceria com o governo estadual e as prefeituras municipais. No ano 2002 foram realizados 668 atendimentos
do gênero, beneficiando 37.642 pessoas.
Outro instrumento relevante que possibilita alavancar recursos com cobertura de terceiros é o
Fundo de Aval. Até dezembro de 2002 foram celebrados 14 desses fundos na área do Projeto Moxotó-Pajeú,
no total de R$ 222 mil.

Situação Atual
Decorridos quatro anos do início do Projeto Moxotó-Pajeú, constata-se que tem sido efetiva a ação
das entidades parceiras naquela região. Especificamente com relação à ação creditícia e de capacitação
implementada pelo Banco do Nordeste, no período 1999/2002, foram contratadas 33.420 operações
envolvendo recursos da ordem de R$ 120.813 mil, inclusive microcrédito. No segmento Microcrédito, o
atendimento atingiu 19,4 mil operações de microempreendedores, com um aporte de recursos financeiros de
R$ 12,6 milhões. Em relação a capacitação principalmente do pequeno empreendedor no período descrito
acima foram capacitados 44.411 pessoas.
Por sua vez, as atividades produtivas eleitas como prioritárias: agricultura irrigada,
ovinocaprinocultura e piscicultura, estão sendo desenvolvidas com base em projetos pioneiros, contando com
integração com os elos integrantes de toda a cadeia produtiva. Outras atividades econômicas estão
despontando e apresentando bons resultados, a exemplo da vinicultura, rizicultura, artesanato e outras
atividades urbanas.
Quanto à produção relativa às cadeias produtivas prioritárias do Projeto Moxotó-Pajeú, podemos
visualizar o seu crescimento, conforme as Tabelas 28, 29 e 30.
TABELA 28

TABELA 29

TABELA 30

4.5.6. A Gestão Ambiental no FNE
O Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente – FNE Verde, criado
especialmente para apoiar atividades produtivas com ênfase na conservação/recuperação do meio ambiente,
beneficiou, em 2002, 6 empreendimentos, com aplicação total de R$ 4.791,6 mil, sendo de R$ 171,6 mil no
segmento rural e R$ 4.620 mil no segmento industrial.
O FNE Verde é resultante da política ambiental implementada pelo Banco, onde meio ambiente é
visto não somente como uma dimensão inerente e indispensável ao desenvolvimento sustentável, mas também
como um instrumento que proporciona oportunidade de negócios.
Através dos recursos do FNE Verde, são financiados empreendimentos nos setores rurais e
industriais, tais como construção de obras de prevenção e recuperação ambiental, usinas de reciclagem e

beneficiamento de resíduos sólidos, agropecuária orgânica, plantas aromáticas e medicinais, programas de
reflorestamento, geração de energia alternativa e certificação ambiental.
As Tabelas 31 e 32 relacionam os financiamentos dos FNE Verde nas áreas rural e industrial, ao
longo dos últimos quatro anos:
TABELA 31

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Monitoração e Controle

TABELA 32

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Monitoração e Controle

Dentre os instrumentos criados no âmbito do processo de crédito, visando aperfeiçoar a gestão
ambiental no FNE, destaca-se a inserção dos aspectos ambientais nos formulários e sistemas e a definição das
exigências legais vinculadas à concessão dos financiamentos. Complementarmente, foram publicados o “Guia
do Meio Ambiente para o Produtor Rural”, o “Manual de Impactos Ambientais” e os “Guias de Práticas
Ambientais para Microempreendimentos”, que também estão vinculados ao processo de crédito do Banco.
Outras ações de grande importância na área ambiental, dentre aquelas conduzidas pelo Banco,
estão relacionadas aos Programas de Capacitação e de Parcerias Interinstitucionais, que têm dado excelente
contribuição ao desenvolvimento ambiental da Região.

4.6. A Gestão do Banco do Nordeste para Avaliar os Impactos do FNE
A complexidade do processo de avaliação dos impactos das ações de governo já foi, a nosso ver,
suficientemente caracterizada no Relatório de Gestão do FNE 2001. Apenas relembrando, a aferição do
desenvolvimento e da redução das desigualdades regionais é complexa, porquanto estes objetivos dependem
de inúmeros fatores além daqueles que são proporcionados pela ação do Banco e pelo FNE.
Apenas para dar uma idéia dessa complexidade, o Banco do Nordeste, em parceria com o Banco
Mundial, promoveu em 2002 o I Encontro sobre Metodologias de Avaliação e Acompanhamento de Políticas
de Combate à Pobreza, ao qual acorreram especialistas nacionais e internacionais para discutir como, de
verdade, avaliar impactos de políticas públicas específicas. Os palestrantes foram unânimes em reconhecer as
dificuldades das avaliações, mesmo no caso de programas específicos, pela superposição dos efeitos das
diversas políticas sociais. Além disso, o Banco do Nordeste e a Universidade Federal do Ceará vêm
patrocinando um Curso de Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas, com o intuito de formar
quadros capazes de proceder avaliações isentas, com base nas informações disponíveis ou produzidas.
Essa última iniciativa reforça a preocupação que o Banco do Nordeste, como uma instituição de
desenvolvimento, sempre teve com a efetividade da sua ação, posto que é dela que o Banco obtém
reconhecimento pela sociedade da validade da instituição. Mantemos, entretanto, o ponto de vista de que a
avaliação dos programas de governo, de forma mais abrangente, é responsabilidade que extrapola a ação dos
entes executores e que deve ser empreendida pelas unidades especializadas no assunto, tais como os institutos
e fundações de pesquisa, as universidades públicas etc.
Apesar disso, o Banco não cessa de produzir/aperfeiçoar informações/instrumentos que lhe dêem
condições de corrigir rumos. Além de ter elaborado, de forma pioneira no país, a primeira matriz insumoproduto regional, em 1985, atualizada para 1992 e 1997, o Banco do Nordeste desenvolveu, com a
colaboração da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE/USP e da Universidade de Illinois-USA,
um modelo econométrico insumo-produto que ajusta as relações intersetoriais, permitindo obter uma matriz
insumo-produto corrigida – é esse o modelo utilizado para calcular os impactos macroeconômicos do FNE.
Cabe ressaltar que esse é um dos modelos mais avançados do país, utilizado, até o momento, apenas pelos
Estados de São Paulo, Minas Gerais e Ceará no seu planejamento.
A sub-regionalização do modelo econométrico, que permitirá obter indicações estaduais dos
impactos dos investimentos deverá ser implementada ainda este ano. Também está previstos para serem
utilizados este ano os módulos do Modelo Econométrico de Insumo-Produto que corrigem os impactos
esperados em função das limitações de água e energia, duas importantes variáveis para o desempenho
econômico da região Nordeste.
A metodologia de avaliação da efetividade dos Pólos de Desenvolvimento Integrado, mencionada
no relatório anterior, encontra-se em fase final de elaboração, por parte da Universidade de São Paulo e está

sendo testada nos pólos Assu-Mossoró e Bacia Leiteira de Alagoas), cujos resultados deverão ser divulgados
em 2003.
Foi concluído e publicado o estudo Nordeste: Sugestões para Uma Estratégia de
Desenvolvimento[5], que apresentou importantes propostas para o desenvolvimento regional e a ação do
Banco, dentre as quais uma nova proposta de regionalização, importante para as futuras avaliações. No
âmbito do projeto foram produzidas sete monografias (há outras cujo relatório final está sendo elaborado)
que, ao longo do ano, servirão de elementos para aperfeiçoar não só o FNE como a ação do Banco de uma
maneira geral.

4.7. Inadimplemento das Operações
O processo de renegociação de dívidas contraídas com recursos do FNE, em condições
diferenciadas dos moldes convencionais, teve início desde 1998, encontrando-se ativo até os dias de hoje, isto
é, ao longo desse período, a legislação tem provido, sucessivamente, condições particulares para a
reestruturação dessas dívidas.
Sob a ótica do processo de renegociação de dívida faz-se necessário explicitar que, se por um lado
a seqüência dessas medidas que ampliam prazos, reduzem encargos e flexibilizam exigências são atrativas
para que o mutuário proceda a regularização de suas dívidas junto ao Banco, por outro lado estas mesmas
medidas terminam por alimentar esperanças nos mutuários por novas e flexíveis condições que poderão entrar
em vigor.
Sendo assim, nada obstante os esforços empreendidos pelo Banco do Nordeste no sentido de
renegociar todas as dívidas amparadas pelas medidas vigentes, o que se tem observado na prática é que essas
sucessivas alterações induzem os clientes a postergarem suas opções na expectativa de ampliação das
vantagens legais até então vigentes.
Com efeito, esse comportamento tem contribuído para que o Banco do Nordeste não obtenha
maiores êxitos na renegociação das dívidas que se encontram em atraso, e por conseguinte reduza os índices
de inadimplência. Confirma esta análise o fato de ainda existir alta taxa de inadimplência com relação às
operações do FNE contratadas até 30/11/1998, que são aquelas passíveis de renegociação nos moldes da Lei
nº 10.177, conforme demonstrada nas Tabelas 33, 34 e 35.

TABELA 33

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Dados com base nos saldos de aplicações de 31.12.2002
(2) Percentuais em relação ao total das aplicações

TABELA 34

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Dados com base nos saldos de aplicações de 31.12.2002
(2) Percentuais em relação ao total das aplicações

TABELA 35

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Dados com base nos saldos de aplicações de 31.12.2002
(2) Percentuais em relação ao total das aplicações

E sobre este aspecto, é importante ressaltar que, conforme já dito anteriormente, além da
prorrogação para 31/03/2003 do prazo para renegociações das operações amparadas pela Lei nº 10.177,
inclusive sob a Resolução nº 2471, no ano de 2002 outras medidas protelatórias também foram publicadas,
tais como a Lei nº 10.437 que permitiu a repactuação de operações securitizadas em melhores condições de
pagamento.
Por sua vez, as operações do FNE contratadas a partir de 01/12/1998, amparadas que estão sob um
outro regime de encargos financeiros, nada obstante os reveses da economia ocorridos ao longo do ano de
2002, tais como a elevação da taxa cambial, sucessão presidencial, as mesmas apresentaram um índice de
inadimplência de somente 7,65 % (Tabelas 36, 37 e 38).
TABELA 36

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Encontra-se excluídos os valores das operações convertidas com base no Artigo
9º da Lei 10.464/2002 no valor total de R$ 806.308,00 mil
(2) Dados com base nos saldos de aplicações de 31.12.2002
(3) Percentuais em relação ao total das aplicações

TABELA 37

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Encontra-se excluídos os valores das operações convertidas com base no Artigo 9 º da Lei 10.464/2002
no valor total de R$ 806.308,00 mil
(2) Dados com base nos saldos de aplicações de 31.12.2002
(3) Percentuais em relação ao total das aplicações

TABELA 38

Fonte: Banco do Nordeste – Ambiente de Monitoração e Controle
Notas: (1) Encontra-se excluídos os valores das operações convertidas com base no Artigo 9 º da Lei 10.464/2002
no valor total de R$ 806.308,0
(2) Dados com base nos saldos de aplicações de 31.12.2002
(3) Percentuais em relação ao total das aplicações

Merece destaque ainda a edição da Lei nº 10.464, que em seu artigo 9 º permitiu que as operações
contratadas com outras fontes de recursos e formalizadas com Agricultores Familiares localizados em
municípios em estado de emergência ou calamidade pública fossem convertidas para a fonte FNE. Dessa
forma, referidos produtores, que até então não tinham flexibilidade para renegociar suas dívidas em condições
mais favoráveis, agora têm esta possibilidade, razão pela qual, a principio, a inadimplência dessas operações,
cujo percentual é de 31,97 %, tem um caráter transitório. (Tabela 39)
TABELA 39

Sobre a inadimplência verificada há de se convir ainda que é notória a existência de fatores
estruturais, como a migração da economia de uma fase de protecionismo, altos índices inflacionários
encobrindo estruturas de custos inadequadas e cultura assistencialista para uma realidade de mercado aberto,
onde o assistencialismo teve que ceder lugar ao empresariamento e o gerenciamento de custos assumiu papel
vital para a sobrevivência do negócio.
Temos ainda, como fator restritivo, as adversidades climáticas que historicamente afligem a área
de atuação do Banco e com as quais se tem buscado um aprendizado de adaptação e convivência. Um dos

lados visíveis desses fatores está na redução da capacidade dos agentes produtivos de gerar caixa para honrar
seus compromissos, afetando principalmente Instituições que tem a sua base de operações concentrada em
financiamentos de longo prazo para o setor produtivo.
O Banco do Nordeste enfrenta essa questão com o prisma de que a recuperação do crédito deve ser
tratada como parte de uma ação maior de adequação dos empreendimentos já existentes às mudanças
conjunturais, o que envolve desde o alongamento do perfil da dívida até o esforço de capacitação em gestão
empresarial, revitalização da cadeia produtiva, eliminando os gargalos existentes, e inserção do agente
produtivo na economia de mercado.
Finalmente, cumpre neste ponto recuperar a essência dos objetivos esperados com a aplicação dos
recursos do FNE, criado que foi para se constituir numa fonte estável de recursos para o financiar o
desenvolvimento regional. Assim sendo, a inadimplência do FNE está a mercê das especificidades que
caracterizam as aplicações do Fundo, exigíveis e cobradas com rigor, e também sujeita a outras condições
julgadas mais adequadas sob a ótica dos autores da legislação que rege o Fundo Constitucional, por
superveniência que transcende o padrão da atividade bancária.

4.8. Ingresso de Recursos
A Secretaria do Tesouro Nacional transferiu para o FNE, ao longo de 2002, quase R$ 1,7 bilhão de
reais, conforme se vê na Tabela 40. Com o acréscimo de mais R$ 1,1 bilhão decorrente de resultados e outros
valores, o patrimônio do Fundo alcançou o montante de R$ 12,6 bilhões (Tabela 41 e 42). Houve, portanto,
um crescimento nominal do patrimônio da ordem de 28,5% em relação ao ano anterior.
TABELA 40

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Negócios Financeiros
Nota: (1) Liberações da Secretaria do Tesouro Nacional no ano de 2002

TABELA 41

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Suporte Financeiro

TABELA 42

Fonte: Banco do Nordeste - Ambiente de Suporte Financeiro

Com estas informações requeridas pelas normas vigentes, formalizamos a Prestação de Contas do
FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE – FNE, referente ao exercício de
2002, com a certeza de termos atendido aos princípios que norteiam a boa gestão de recursos públicos e de ter
contribuído significativamente para cumprir os objetivos de governo visando ao desenvolvimento nacional
equilibrado.

Fortaleza – CE, fevereiro de
2003.

Byron Costa de Queiroz
Presidente

[1]

Na dependência, obviamente, do deflator utilizado. Se calculada a taxa de juros reais usando como deflator o IPCA, o que se constata
é a manutenção de taxas de juros reais positivas por todo o ano, não servindo, a priori, de estímulo ao investimento produtivo.

[2]

Pendentes de análise e/ou em fase de contratação.
As repercussões macroeconômicas referem-se aos aumentos esperados na produção
global, na renda, no emprego e nas importações da economia regional, que deverão
ocorrer durante a implantação dos empreendimentos. Por essa metodologia, são captados
os impactos em todo o sistema produtivo da Região, bem assim das outras regiões que
com ela interagem.

[3]

[4]

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, Programa de Geração de Emprego e Renda –
PROGER, Programa de Financiamento à Conservação e Controle do Meio Ambiente – FNE-VERDE, Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico – PRODETEC; Programa de Apoio à Reorientação da Pequena e Média Unidade Produtiva
Rural do Semi-Árido Nordestino – PRODESA.
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Mencionado no relatório anterior como “Nordeste: uma proposta de desenvolvimento para o Século XXI”

