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Banco do Nordeste

Instituição financeira múltipla, sociedade de economia mista, de capital

aberto, com 69 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;

Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE).



Banco do Nordeste

MISSÃO

VISÃO

Atuar como o banco de desenvolvimento da Região 

Nordeste.

Ser o banco preferido do Nordeste, reconhecido

pela sua capacidade de promover o bem-estar das

famílias e a competitividade das empresas da

Região.



6.670 **

4.514.000*

(Clientes Ativos)

292 Agências*

** Fonte: Ambiente de Gestão de Pessoas

Posição: Fevereiro/2021

* Fonte: Ambiente de Marketing

Posição: Fevereiro/2021

Área de atuação



Financiamento LP

Industrial e Comercial

Participação

Longo Prazo
Financiamento LP

Rural e Agroindustrial

69,1%62,2% 55,4%

Agências

292

Clientes Ativos

4,3 milhões
Rede Bancária

8,5%

Área de Atuação

1.990 municípios

Fontes: BNB/Clientes Ativos (Dezembro/2020) e SISBACEN/BCB e BNB/S440 (Setembro/2020). Observações sobre os dados: Abrange a área de atuação do Banco do Nordeste,

contemplando a Região Nordeste e norte dos Estados de MG e ES; Os dados do SISBACEN contemplam bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial; Os

financiamentos do FNE (exceto infraestrutura) foram acrescidos aos dados do BNB e do BCB; Não inclui financiamentos para habitação e infraestrutura.



FNE Industrial

FINALIDADE

Aquisição de bens de capital e implantação,

modernização, reforma, relocalização ou ampliação

de empreendimentos do setor industrial, inclusive

capital de giro, quando exclusivamente associado ao

investimento.



FNE Industrial

PÚBLICO-ALVO

Pessoas jurídicas de direito privado e empresários

registrados na junta comercial de micro, pequeno,

pequeno-médio, médio e grande portes que realizem

atividades produtivas no setor industrial, inclusive de

mineração e petróleo.



FNE Industrial

• Até 15 anos, com até 5 anos de carência.

PRAZO

• A partir de IPCA* + 0,75%a.a. - IPCA* + 0,06%a.m.  

TAXA DE JUROS

*IPCA: Taxa correspondente ao Fator de Atualização Monetária (FAM) da TFC (Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais), conforme descrito na Lei n. 13.682 de 19/06/2018 a ser calculado de acordo com a

metodologia definida da resolução do BACEN 4.622, de 02/01/2018.



FNE Industrial

GARANTIAS

Fidejussórias

Reais
✓ Hipoteca;

✓ Penhor;

✓ Alienação Fiduciária;

✓ Fundo de Liquidez;

✓ Fiança Bancária.

✓ Fiança;

✓ Aval.



Obrigado!


