
Maior agente regional do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), ó Banco do Nordeste (BNB) cria superintendência especial, anuncia parceria
com a Caixa Econômica e lança projeto de apoio à difusão de tecnologias sociais para a
agricultura familiar.

Por Mônica Holanda

uito representativa no Nordeste, a agricultu-
ra familiar abrange quase metade dos estabe-
lecimentos do gênero no Brasil e 88,3% dos
agricultores da região, os quais ocupam
43,5% da área total explorada pela agrope-
cuária. Além disso, tais estabelecimentos res-
pondem por 82,9% da ocupação de mão-de-
obra no campo e por 43% do Valor Bruto da

Produção Agropecuária nordestina, produzindo principalmen-
te alimentos básicos necessários à segurança alimentar, tais
como carne (13,6%), leite (13,7%), feijão (9,8%), mandioca
(7,3%), milho (6,3%) e arroz (4,5%).

Tanta expressão econômico-social mais as potencialidades
do segmento levaram a direção do Banco do Nordeste (BNB) a
criar, nesse início de ano, a Superintendência de Agricultura
Familiar e Crédito Fundiário. Trata-se de um canal específico
para cuidar da parte financeira e, sobretudo, da precariedade
estrutural do setor, devendo administrar programas como o
Pronaf, o Agroamigo c o Crédito Fundiário.

Nomeado para o cargo, o agrônomo Luís Sérgio Farias
Machado justifica a decisão da Diretoria pelo aumento expres-
sivo das operações desses programas no BNB c pela dimensão

Pronaf
Programas contratados (R$ milhões)

da agricultura familiar na região. A atual carteira do Pronaf no
BNB é da ordem cie R$ 4,5 bilhões, cerca de 30% dos ativos ru-
rais do banco e 73% do total de operações em "ser" (operações
contratadas, mas ainda com desembolsos a fazer).

Ele explica que, entre 2003 e 2007, os empréstimos do Pro-
naf cresceram 180% na quantidade e 269% no valor dos finan-
ciamentos. No último ano, foram 506 mil operações formaliza-
das, no total de R$ 1,2 bilhão, representando 5,7 vezes o valor
contratado em 2002. Para 2008, a meta de aplicação é de, no
mínimo, RS l ,3 bilhão. Segundo Machado, tamanho crescimen-
to tornou o gerenciamento do Pronaf muito complexo, tam-
bém pela variação de objetivos dos seus 14 subprogramas.

O programa de mícrocrédito rural, chamado Agroamigo,
também passa por notório crescimento. Atuando em 834 muni-
cípios, o programa já contratou cerca de RS 590 milhões em 241
mil financiamentos, na posição novembro de 2007.

Além do feijão com arroz

A agricultura familiar se fortalece nos estados nordesti-
nos mediante a diversificação da produção e busca opções à
exploração tradicional da terra. Do Maranhão ao Sul da
Bahia, muitos produtores mostram que é preciso sair do "fei-
jão com arroz" e buscar novos espaços. São produtores de
café ecológico, de hortaliças desídratadas, de licores varia-
dos, do autêntico queijo de coalho c da manteiga de leite de
cabra que, muitas vezes, complementam a renda com a
fabricação de bolsas e cestas de palha de milho e de fibra do
babaçu e da carnaúba; de peças de artesanato em conchas,
em buchas e em madeira; de bijuterias feitas com sementes e
material recíclável; doces; trajes de banho e peças de enxoval
feitas em renda. Produtores que procuram agregar valor aos
seus produtos, a exemplo do pessoal do Ceará e do Rio Gran-
de do Norte, que, em vez da castanha ou do caju in natura
prefere vender a cajuína e a amêndoa torrada. Ou do pessoal
do Maranhão, que aproveita o óleo do babaçu para fabricar
cosméticos e as frutas nativas para fazer doces e geléias.
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Desafios - Para atingir as metas de aplicação do Pronaf cm
2008, a nova superintendência terá como principal desafio tra-
balhar na qualificação dos financiamentos. Pensando nisso, já
programou diversas ações de melhoria na operacionalizacão,
entre elas a criação de equipes itinerantes para elaborar plano de
ação, juntamente com os parceiros, nos municípios com grande
concentração de operações suspensas ou em via de suspensão.

O BNB também cogita a utilização da rede de correspon-
dentes bancários da Caixa Econômica para atender à agricultu-
ra familiar no Nordeste, o que permitirá ampliação expressiva
do programa dada a capilaridade da rede da Caixa. Mais do que
isso: vai se empenhar igualmente na qualificação do crédito para
esse segmento. Pelo histórico de intervenção na área rural - que
detém mais de 50% de seus ativos -, o BNB já trabalha nesse
sentido. A instituição deve agora se empenhar mais para que o
agricultor não fique limitado à atividade de subsistência, evolu-
indo da produção familiar para o mercado", como explica o dire-
tor Pedro Lapa, da Arca de Gestão do Desenvolvimento.

Tecnologia social - Paralelamente à instalação da superinten-
dência especial, a direção do BNB adotou providências destina-
das a apoiar a difusão de tecnologias sociais de interesse da agri-
cultura familiar. O Escritório Técnico de Estudos Econômicos
do Nordeste (Etene) do BNB lançou edital para seleção de pro-
jetos específicos, prevendo a aplicação inicial de R$ 600 mil. Os
recursos, provenientes do Fundo de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (Fundeei), serão
concedidos às instituições vencedo-
ras, em caráter não-reembolsável,
entre associações, cooperativas,
Organizações da Sociedade Civil de
interesse Público (Oscips), univer-
sidades c instituições de ensino
superior e de pesquisas públicas ou
privadas, sem fins lucrativos. Cada
proposta selecionada poderá rece-
ber ate R$ 50 mil, tendo como
públíco-alvo as unidades de produ-
ção localizadas exclusivamente nos
municípios da região semi-árida do
Nordeste e também do Norte de
Minas Gerais.

A iniciativa visa, ainda, difundir,
divulgar e implantar o estoque de
tecnologias sociais indutoras de ino-
vações, eficiência e competitividade
dos empreendimentos socíoeconô-

Mais de 1.600 projetos apoiados
Desde 1971, com a criação do Fundo de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico (Fundeei), o Banco do
Nordeste vem apoiando a realização de pesquisas tecno-
lógicas e a difusão de seus resultados. Ciente da importân-
cia dessas atividades para o desenvolvimento regional e
para a sustentabilidade dos empreendimentos financia-
dos, o banco apoiou até o momento 1.618 projetos, inje-
tando cerca de RS 21 ó milhões em toda a região.

O foco dos projetos apoiados pelo Fundeei é o desen-
volvimento da área de atuação do BNB, e tem evoluído
no incentivo da participação do setor produtivo e de
todas as parcerias que otimizem a utilização dos recursos
disponíveis. Busca-se, assim, a valorização de pesquisas c
difusão de tecnologias inovadoras que tenham reconhe-
cida importância para o aproveitamento das potencialida-
des regionais e o incremento da sustentabilidade dos
empreend i mento s.

micos e ambientais
da agricultura famili-
ar, que adotem prin-
cípios de sustentabili-
dade, pattícipação
comunitária c convi-
vência solidária. E o
caso, por exemplo,
das cisternas de pla-
ca, das barragens sub-
terrâneas, da capta-
ção de águas in situ,
uso da palma forrageira e árvores frutíferas nativas, entre
outras.

Para o superintendente do Ftene, o economista José
Sydriao Alencar, trata-se de uma forma de ajudar a elevar as con-
dições de vida da população do campo, dentro da estratégia do
Etene e do próprio BNB de intensificar o planejamento conjun-
to com as entidades visando ao tratamento diferenciado para a
questão da convivência do homem com o semi-árido, seja na
produção, na organização e difusão de novas práticas ou no for-
talecimento da cidadania.

No plano geral, o banco já implementa iniciativas específi-
cas para melhorar os níveis de exploração do produtor familiar,
principalmente no semi-árido. Um exemplo relevante é o apoio
dado à Empresa cie Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do

Norte (RMPARN): o circuito
tecnológico pata a agricultura
familiar, que leva resultados de
pesquisas aos produtores com o
objetivo de aumentar a produti-
vidade, gerar c adaptar conheci-
mentos para o negócio rural.
Durante os eventos, realizados
em diferentes regiões do estado,
são capacitados centenas de pro-
dutores e técnicos que atuam na
área com o enfocam temáticas
relacionadas com a vocação
local (criação de caprinos e ovi-
nos; criação de abelhas; criação
de ave caipira; práticas de mane-
jo de produção, armazenamento
e utilização de forrageiras; ban-
co de sementes/fruticultura e
produção higiênica de leite,
entre outras atividades.
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