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Banco do Nordeste

• Instituição financeira múltipla, sociedade de economia mista, de capital 

aberto, com 66 anos de atuação;

• Maior banco de desenvolvimento regional da América Latina;

• Maior programa de microcrédito produtivo orientado da América do Sul;

• Administra o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE);

• Primeiro Banco Público a criar um Hub de Inovação.



6.745**

4.067.132*

(Clientes Ativos)

292 Agências*

** Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas

Posição: Maio/2019

* Fonte: Ambiente de Marketing

Posição: Fev/2019

Área de atuação



Público de Relacionamento e Estratégias de Ação



Com apenas 8% das agências, o Banco do Nordeste é líder 

em financiamentos na sua área de atuação:

Financiamentos Totais

(Longo e Curto Prazos)

Financiamentos 

de Longo Prazo

Financiamentos Rurais

69,4% 62,0% 54,6%

Fontes: SISBACEN e BNB (Fevereiro/2019). Observações sobre os dados: Exceto Agências Extrarregionais e Escritórios (RJ, ES, MG e SP); Os dados do SISBACEN contemplam bancos

comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial; Os financiamentos do FNE foram acrescidos aos dados do BNB e do SISBACEN; Inclui financiamentos rurais e agroindustriais

(Crédito Rural); Não inclui financiamentos para habitação e infraestrutura



Programa de Apoio ao Turismo Regional (PROATUR) 

• Recursos: Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE);

• Finalidade: Implantação, modernização, reforma, relocalização ou

ampliação de empreendimentos do setor de turismo, inclusive capital de giro;

• Limites de Financiamento: de 70% a 100% do investimento projetado;

• Prazos: Em função do projeto e capacidade de pagamento, no prazo máximo

de 20 anos e até 05 anos de carência. (Exemplo: implantação de hotéis);

• Garantias: Fiança bancária, hipoteca, alienação fiduciária, etc.;

• Juros: Entre 4,34% a.a. e 6,42% a.a. (porte, semiárido, bônus, etc.)



Programa de Apoio ao Turismo Regional (PROATUR) 

• Público Alvo:

a) Agências de turismo;

b) Meios de hospedagem;

c) Transportadoras turísticas;

d) Organizadoras de eventos;

e) Parques temáticos, inclusive parques 
temáticos aquáticos;

f) Acampamentos turísticos (áreas de 
camping);

g) Restaurantes, cafeterias, bares e 
similares;

h) Centros ou locais destinados a 
convenções, feiras, exposições e 
similares;

i) Casas de espetáculo, shows e 
equipamentos de animação turística;

j) Prestadores de serviços de infraestrutura 
de apoio a eventos;

k) Empreendimentos destinados a prática 
de turismo cultural (a exemplo de 
museus);

l) Outras atividades;



Apoio ao Turismo Regional
Banco do Nordeste - Valores Totais Contratados (R$ milhões)

Mais de R$ 2,6 bilhões desde 2015

* Até Junho de 2019

Nota: Valores sob o âmbito do Proatur e demais programas que tenha atividades correlatas ao segmento de turismo. 

664,5

559,6

415,6

720,5

284,8
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Apoio ao Turismo Regional
Alagoas - Valores Totais Contratados (R$ milhões)

Mais de R$ 200,0 milhões desde 2015

* Até Junho de 2019

Nota: Valores sob o âmbito do Proatur e demais programas que tenha atividades correlatas ao segmento de turismo. 

90,0

35,0

14,7

57,8

16,0

2015 2016 2017 2018 2019*



Obrigado!

Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho
Superintendente Estadual Alagoas


