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PESCA E AQUICULTURA  
- Indicadores Mundiais -

• Movimenta US$ 600 bilhões/ano;
• Soma US$ 125 bilhões em exportações anuais;
• Sete vezes maior do que os negócios da carne bovina;
• Nove vezes maior do que os negócios da carne de frango;
• Produção Mundial de Pescados: 168 milhões de toneladas/ano (2010);
• Posição do Brasil: 19º (0,75% da Produção Mundial em 2010);
• Produção Brasileira (2012): cerca de 1,52 milhões de toneladas. 



POTENCIALIDADES DO PESCADO  
- Comércio Internacional de Carnes -



AQUICULTURA: O MAIOR POTENCIAL DO BRASIL  

O Brasil possui a maior
reserva de água doce do
mundo e um litoral com mais
de 8 mil Km de extensão.

Com essas potencialidades e
o crescente consumo
mundial, o país tem todas as
condições, através da
aquicultura, de se tornar um
dos maiores produtores de
pescado.



POTENCIALIDADES 

• 8.500 Km de costa marítima;

• 4,5 milhões de Km² de ZEE;

• 5,5 milhões de hectares de terras alagadas;

• Maior volume de água doce no mundo;

• Mais de 1,0 milhão de pescadores registrados.



LINHAS DE CRÉDITO DISPONÍVEIS 
- Pescadores, Aquicultores, Agricultores, Cooperativas e Associações -

Pessoas físicas e jurídicas que exercem a atividade pesqueira estão
contempladas pela política de crédito do Governo Federal, contando com
linhas de investimento, custeio e comercialização que oferecem recursos a
taxas subsidiadas e prazos diferenciados. As linhas de crédito poderão ser
consultadas no site do Banco Central do Brasil,
http://www.bcb.gov.br/?legislacao.

http://www.bcb.gov.br/?legislacao


PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR 
AQUÍCOLA – PROAQUICULTURA  

OBJETIVOS
O BNDES criou o Programa Proaquicultura para incentivar o aumento da 
capacidade produtiva e modernizar as instalações do setor aquícola. 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Fin
anceiro/Programas_e_Fundos/BNDES_Proaquicultura/

BENEFICIÁRIOS
Empresas pertencentes ao setor aquícola.

SUBPROGRAMAS:
BNDES Proaquicultura – Produção / BNDES Proaquicultura – Giro.

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/BNDES_Proaquicultura/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/BNDES_Proaquicultura/proaquicultura_producao.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/BNDES_Proaquicultura/proaquicultura_giro.html


PROGRAMA PROFROTA PESQUEIRA 

• Lei 12.712, de 30 de agosto de 2012, em fase de regulamentação, altera os
artigos 2º, 3º e 4º da Lei 10.849/2004 que cria o Programa Profrota
Pesqueira, deverá dar maior dinamicidade ao Programa;

• Principais alterações: Abertura da modernização para frota costeira e
continental; retirada das metas do corpo da Lei e remessa para regulação por
decreto; definição dos beneficiários; prazo de até 10 para financiamento para
modernização com até 3 de carência.



GARGALOS E SOLUÇÕES   
Inadimplência Passada:
• Renegociar dívidas;
• Buscar novos entrantes.
Prevenção da inadimplência futura:
• Tornar nosso público empreendedor;
• Educação Financeira.

Garantias:
• Orientar que o proponente protocole a proposta de financiamento;
• Sinalizar: PAA e PNAE;
• Trabalhamos para que os Bancos flexibilizem as garantias para nosso público.

“É de livre negociação entre o beneficiário e o agente financeiro. Visa gerar maior
comprometimento pessoal e patrimonial do tomador e aumentar, caso o cliente se
torne insolvente, a possibilidade de retorno do capital emprestado”



BENEFÍCIO  

Pescadores artesanais e aquicultores familiares podem adquirir máquinas e
equipamentos com descontos de até 15%, quando financiados através do
Pronaf Mais Alimentos. http://portal.mda.gov.br/portal/saf/maisalimentos/

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/maisalimentos/


EXIGÊNCIAS PARA ACESSO AS LINHAS DE CRÉDITO 

• Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP;
• Permissão Prévia de Pesca – PPP (no caso de embarcações de pesca);
• Requerimento de Anuência (no caso de embarcações – Manual:
http://www.mpa.gov.br/index.php/infraestruturaefomentompa/fomento/credito/revitaliza);

• Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP (no caso de financiamentos no âmbito 
do Pronaf - Manual: 
http://comunidades.mda.gov.br/portal/saf/institucional/sistemamonitoramentoavalia%C3%A7%

C3%A3opronaf);
• Licenciamento ambiental (no caso de aquicultor);
• Cadastro Bancário Rural (aprovado junto ao agente financeiro).

http://www.mpa.gov.br/index.php/infraestruturaefomentompa/fomento/credito/revitaliza
http://comunidades.mda.gov.br/portal/saf/institucional/sistemamonitoramentoavalia%C3%A7%C3%A3opronaf


ANÁLISE DO PROJETO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

• Cabe ao produtor decidir sobre a contratação de serviços de ATER, salvo
quando considerados indispensáveis pelo financiador ou quando exigidos em
regulamento de operações com recursos oficiais;
• Ao elaborar um projeto, o técnico busca provar que o empreendimento é
viável. Assim, é função do analista de crédito do banco usar de senso crítico para
convencer-se da veracidade das informações nele contidas.



CARAVANA DO CRÉDITO 

A Caravana do Crédito, tem como objetivo propagar as ações do Plano Safra
da Pesca e Aquicultura (PSPA) em diferentes municípios pólo e/ou que
apresentem potencial para o desenvolvimento da atividade pesqueira e
aquícola. O foco é de alavancar a tomada de crédito qualificado destinado
ao setor produtivo, através da aproximação das Superintendências Federais
de Pesca e Aquicultura (SFPAs) e instituições financeiras do público
beneficiário.



RESULTADOS ALCANÇADOS 
- COMPARATIVO DE CRÉDITO CONCEDIDO ENTRE OS ANOS DE 2003 à Jun/2014 –

ANO TOTAL

2003 54.039.265,86

2004 96.624.592,34
2005 101.285.707,25
2006 128.270.655,20

2007 110.247.808,64

2008 162.451.721,93
2009 188.063.064,01
2010 217.300.653,57
2011 244.217.220,64
2012 224.551.130,42
2013 631.775.910,48
2014 211.493.109,03

TOTAL 2.370.320.839,37
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Obrigado!
www.mpa.gov.br (Ouvidoria Geral)

comunicacao@mpa.gov.br

http://www.mpa.gov.br/
mailto:comunicacao@mpa.gov.br

