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Resumo 

Esta dissertação teve por finalidade analisar como se deu a aplicação e a evolução do 

programa de microcrédito rural orientado Agroamigo no estado do Rio Grande do Norte 

e em seus territórios rurais e da cidadania. A partir de dados fornecidos pelo Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB), fizemos cortes para análise de como se deu a evolução em 

termos de valores, distribuição por gênero e por atividade, em todo o estado e em seus 

territórios no período entre os anos de 2005 e 2014 (primeiros 10 anos do programa). 

Para a análise, utilizamos o tratamento dos dados de todas as operações efetivadas no 

período, juntamente com os métodos econométricos de gráficos de dispersão e seus 

mapas, e I de Moran e seus mapas. Também nos amparamos em entrevista com 

representante do programa. Como resultado da pesquisa, chegamos à conclusão que os 

municípios situados nos territórios do Seridó e Sertão do Apodi aderiam melhor ao 

programa, que o território do Sertão Central Cabugi / Litoral Norte apresentou os 

maiores índices de prorrogação de operações no período, que nos municípios onde há 

menor concentração de terras – com maior numero de estabelecimentos rurais – o 

programa apresentou não somente maior número de operações como também números 

constantemente crescentes de operações.  

 

Palavras-chave:Agroamigo, Microcrédito Rural e Território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This work aimed to analyze how has been the use and development of the rural 

microcredit program targeting Agroamigo in the state of Rio Grande do Norte and its 

rural areas and citizenship. Based on data provided by the Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB), it has made cuts to analyze how the evolution in terms of values, distribution by 

sex and activity throughout the state and its territories in the period between 2005 and 

2014 (first 10 years of the program). For the analysis, we used the processing of all 

transactions performed during the period, as well as econometric methods of dispersion 

diagrams and their maps and I and their Moran maps. Also admitted it in the interview 

with the program representative. Due to the research we concluded that the counties in 

Seridó and Sertão do Apodi territories better adhered to the program, as the territory 

Sertão Central Cabugi / Litoral Norte registered higher turnover rates over the period, in 

counties where there is less land concentration - with more farms more - the program 

has not only increased the number of operations, as well as an ever-increasing number 

of operations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A desigualdade econômica existente em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento parece ser um peso maior para os desfavorecidos do que em países 

que já alcançaram o seleto grupo de desenvolvidos. Isso porque a falta, ausência, de 

políticas públicas que remediam os resultados da pobreza deixa essas pessoas mais 

expostas a falsos heróis e as mazelas que poderiam ser evitadas com melhor educação e 

outros serviços sob de responsabilidade do Estado. Sen (2000) argumenta que as 

privações que os pobres passam por serem pobres lhes tiram parte da liberdade: 

A privação de liberdade pode surgir em razão de processos 
inadequados (como a violação do direito ao voto ou de outros 
direitos políticos ou civis), ou de oportunidades inadequadas que 
algumas pessoas têm para realizar o mínimo do que gostariam 
(incluindo a ausência de oportunidades elementares como a 
capacidade de escapar de morte prematura, morbidez evitável ou 
fome involuntária). (SEN, 2000, p. 31). 

No Brasil essas privações, ou seja, esse tipo de falta de liberdade é evidente 

quando se analisa as condições de vida nos subúrbios das grandes cidades ou na zona 

rural em regiões castigadas pela seca. Na década passada experimentou-se uma melhora 

da renda entre os mais pobres, resultado de expansão econômica e maior interferência 

do Estado. O estado do Rio Grande do Norte, assim como outros da região Nordeste do 

país, apresenta uma grande concentração de terras, principalmente no litoral e no 

agreste. Não por acaso nos espaços onde há maior período de chuvas durante o ano e a 

agropecuária apresentar maior rentabilidade. Eles quase não apresentam pequenas 

propriedades, caracterizando-se pelo predomínio do latifúndio. No interior do estado, no 

semiárido, é onde que se encontram os municípios com maior número de 

estabelecimentos rurais e menor predomínio do latifúndio, mas o baixo índice 

pluviométrico deixa o setor agrícola pouco produtivo, mesmo sendo o setor principal na 

economia de quase a totalidade desses municípios. 

 O crédito para a atividade agrícola da agricultura familiar no semiárido só 

chegou institucionalmente na segunda metade da década de 1990, com recursos do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Mas uma 

parcela significativa dos agricultores que se encaixavam na linha do PRONAF-B– linha 

de crédito destinada aos agricultores familiares com menor renda, até 20 mil reais 

anuais nos dias atuais – não teve acesso ao crédito como o esperado. Para contornar tal 
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problema o  Banco do Nordeste do Brasil (BNB) lançou no ano de 2005 o programa de 

microcrédito rural orientado Agroamigo. Nesta dissertação será analisada a distribuição 

dos recursos deste programa no estado do Rio Grande do Norte. Considerando a 

quantidade de liberações por município e nos territórios rurais e da cidadania no estado 

ano a ano e nos primeiros dez anos do programa em termos anuais no período 

compreendido entre 2005 e 2014. 

A hipótese em torno do qual o trabalho foi estruturado é que o aludido programa 

de microcrédito rural constitui um processo de bancarização para uma parcela da 

população excluída do acesso ao crédito pelos canais convencionais. 

O texto se divide em sete capítulos, sendo o primeiro esta introdução. O segundo 

recupera sucintamente o tratamento histórico da região Nordeste à luz de alguns dos 

trabalhos clássicos sobre a temática. O terceiro capítulo apresenta dados gerais do 

programa Agroamigo, como e porque ele surgiu. Também nesse capítulo relacionamos 

crédito a desenvolvimento, apresentando definições de desenvolvimento endógeno e a 

hipótese de causação circular para evolução econômica de Myrdal (1965). O capítulo 4 

tratará dos territórios rurais e da cidadania do estado do Rio Grande do Norte para 

melhor situar o leitor na análise que será feita dos dados no capítulo 6. O capítulo 5 se 

restringe a apresentar a metodologia utilizada para a análise dos dados – Econometria 

Espacial e Entrevista com representante do Banco -, métodos escolhidos por serem 

ideais para a análise regional.  

No capítulo 6, coração deste trabalho, foi feita a análise dos dados. Mostrando 

através de gráficos usuais, Gráficos de Dispersão e do I de Moran, e seus mapas, como 

se deu a distribuição dos contratos do programa nos territórios rurais e da cidadania do 

estado do Rio Grande do Norte no período analisado, seus primeiros dez anos. Este 

capítulo 6 e a entrevista com um gerente de microfinança do BNB – entrevista situada 

nos anexos- nos deu suporte para o capítulo de considerações finais, capítulo 7. 
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2. ECONOMIA DO NORDESTE BRASILEIRO: BREVE HISTÓRICO 

O Papel do Nordeste na Economia Brasileira: do açúcar à dependência 

Historicamente, com o advento da cultura açucareira no início do Brasil colônia, 

a região Nordeste teve papel de destaque econômico; perdendo essa posição com o 

descobrimento do ouro na região Sudeste. Com a cultura algodoeira retomou, em parte, 

essa importância para perdê-la assim que o país passou a buscar a industrialização como 

forma de crescimento econômico. Nos tempos mais recentes, o Nordeste ficou para trás 

também no agronegócio, alcançando projeção nesse setor somente em algumas escassas 

áreas no interior e com a já existente cultura da cana-de-açúcar no litoral. 

O motivo desta disparidade na dinâmica econômica entre as regiões brasileiras 

seria a falta de políticas públicas centrais que busquem nivelar suas taxas de 

crescimento? Ou decorre da dificuldade que as regiões menos dinâmicas têm em se 

organizarem internamente para promoverem um desenvolvimento endógeno? Há 

tempos existem intervenções por parte do governo central, então porque parece tão 

difícil o Nordeste acompanhar o crescimento das regiões mais dinâmicas? 

Celso Furtado (2003) esclarece que ao final do ciclo econômico do açúcar, que 

era fortemente baseado na exportação e uso de mão-de-obra escrava, surge a pecuária, 

voltada para o mercado interno, mas dependente da economia açucareira, para a qual 

ofertava gado como força motriz para os engenhos e carne para a alimentação. 

Ainda segundo Furtado (2003), na época do Brasil colônia, a metrópole exercia  

uma pressão para que a mesma não produzisse manufaturas. Assim, produtos 

manufaturados consumidos aqui e maquinários para os engenhos eram importados da 

metrópole ou de outras partes da Europa. Logo, o Nordeste foi destaque na economia a 

colônia  em um período no qual foram criados empecilhos a sua industrialização, ou 

seja, o Nordeste foi a região mais produtiva do Brasil numa época em que o mesmo 

deveria se dedicar a ser apenas agroexportador. O açúcar produzido aqui passava pelo 

primeiro beneficiamento, o refino era feito na Europa. Assim tinha-se um 

beneficiamento, mas com baixo retorno perto do obtido com o refino e venda no 

mercado final. 
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Furtado (2003) lembra que a região Nordeste perde importância economica 

durante os ciclos do ouro e do café. Esta posição deu ensejo ao surgimento da questão 

regional no século XX. Nota-se que o Nordeste deixa de ser dependente 

economicamente de Portugal para ser dependente do Centro-Sul.  

Região não é somente um espaço físico. Breitbach (1988) observa que a mesma 

deve ser entendida como uma realidade social integrada ao espaço, se distinguindo das 

outras por possuir características próprias. Ela apresenta dois grupos de concepções de 

região: as convencionais e as avançadas. As convencionais são examinadas a partir da 

abstração do sistema social que está na origem da sua formação regional, ou seja, 

formulam-se leis de caráter universal, sem se levar em conta os acontecimentos 

históricos que determinaram a formação do espaço.  Esta concepção seria defendida 

pela Escola Alemã (Von Thunen, Christaller e Losch), pela Escola Francesa (Perroux, 

Boudeville) e também pela Teoria de Exportação – que considera que cada região 

produz o que tem melhor potencial, exportando o excedente e importando o que não tem 

facilidade em produzir. Já as concepções avançadas têm a existência de um sistema 

social com determinantes históricos como ponto de partida, representadas por Rofman, 

Coraggio, Sormani, Lipietz, etc. 

  Guimarães Neto (1989) considera que as características de uma região são 

criadas pelos homens, e que a mesma é a explicitação dos processos sociais que 

conformam os espaços. Segundo ele não se pode negar a influência que as condições 

naturais têm sobre o desenvolvimento econômico e social de uma determinada área, 

mas há de se ressaltar que, em um determinado espaço, podem ser produzidos os mais 

diversos sistemas e formas de organizações sociais, principalmente relações entre 

capital e trabalho. 

Os índices socioeconômicos mostram que as regiões Norte e Nordeste não 

acompanham o desenvolvimento das demais regiões brasileiras, principalmente quando 

se mede o nível de industrialização e a produtividade da agricultura. Para Guimarães 

Neto (2012) a questão regional no Brasil não surgiu quando a região Sudeste se 

industrializou - principalmente o estado de São Paulo - e destacou-se como região mais 

produtiva do país, mas sim na época da mineração. Segundo ele, antes do advento do 

ouro no Brasil existiam ilhas econômicas, cada região tinha seu mercado direto com o 

exterior - principalmente a metrópole - sem relações comerciais no interior do território 
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da colônia. E foi com o surgimento da economia aurífera que a integração ocorreu, as 

regiões Sul e Nordeste passaram a vender à região das minas produtos essencialmente 

pecuários, como: carne, animais e couro, já que produtos manufaturados eram 

importados. Assim, percebe-se que as relações comerciais inter-regionais, que não 

existiam anteriormente, passaram a ditar a economia interna.  

A partir de então surgiu a questão regional, com integração entre as regiões, e a 

região Sudeste estabelecendo a velocidade do crescimento econômico de todo o país. A 

região Sudeste se industrializou antes das outras e se consolidou como líder nesta 

corrida pelo desenvolvimento (já que nesta época industrialização e desenvolvimento 

eram palavras de mesmo sentido). Esta liderança leva a uma concentração industrial no 

estado de São Paulo, considerado a máquina motriz da nação desde então. 

Guimarães Neto (1989) define a integração comercial entre o Nordeste e o 

Centro-sul como pré-integração produtiva. Diz que as regiões ajustavam a sua estrutura 

produtiva aos estímulos, bloqueios ou à destruição que a competição inter-regional ou o 

processo de constituição do mercado interno nacional podia provocar, mas ainda 

guardavam suas características de área ou espaço nesta pré-integração. Em sua 

perspectiva, a integração acontece quando se verifica não só a articulação comercial, 

mas também a articulação econômica, com o capital produtivo de uma região mais 

industrializada, que rege o mercado interno, emigrando para as outras, alterando as 

formas de reprodução do capital ou da força de trabalho. Ainda segundo Guimarães 

Neto (1989), no caso da relação do Nordeste com o Centro-Sul, houve primeiro a inter-

regionalização do espaço de venda da produção primária ou industrial no mercado 

interno (Nordeste vende açúcar e algodão, e compra industrializados), que ele chama de 

ciclo capital mercadoria. Ocorrendo depois a inter-regionalização do espaço produtivo, 

quando ocorre a transferência do capital produtivo (indústrias saem do Sudeste e 

chegam ao Nordeste) - ciclo capital produtivo. Neste último houve a dissolução das 

especificidades regionais, uma alteração no modelo de produção no Nordeste, 

caminhando assim para a homogeneização. Uma integração produtiva, que se deu 

principalmente a partir da década de 1960 com a intervenção do governo central, por 

meio da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).   

Cano (2008) defende que a alta concentração econômica em São Paulo, 

essencialmente do setor industrial, foi que levou à adoção de políticas públicas que 
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visassem diminuir a distância enorme entre a dinâmica econômica das regiões 

brasileiras: 
 

...esse processo de concentração reforçou antigas reivindicações por 
maior equidade regional e federativa, as quais foram melhor 
organizadas e institucionalizadas a partir do final da década de 1950, 
do que resultaria, na década seguinte, na implantação permanente 
de políticas de desenvolvimento regional, via criação de instituições 
públicas específicas para esse fim, como a SUDENE e a SUDAM. Essas 
instituições puderam centralizar e utilizar mais produtivamente não 
só os recursos financeiros públicos anteriormente atribuídos pela 
Constituição de 1946, como principalmente os decorrentes da 
política de incentivos fiscais regionais criados na década de 1960. 
(CANO, 2008, p. 19). 

Os condicionantes para que houvesse a integração do Nordeste com a região 

mais industrializada, via capital produtivo, estavam associados à objetivos econômicos 

e políticos (institucionais), (GUIMARÃES NETO, 1989). Com relação ao 

condicionante econômico, a evolução da economia superou a articulação meramente 

comercial. Já no que diz respeito ao institucional, houve agravamento da luta política 

(final da década de 50 e início da de 60), no contexto de crise econômica e política, com 

repercussão sobre as ações do Estado na integração do Nordeste com as demais regiões.  

Segundo Guimarães Neto (1989), o Nordeste apresentou crescimento maior que 

o restante do país durante a década de 1960, como primeiros resultados da ação da 

SUDENE. Monteiro Neto (2006) defende, porém, que foi somente nos anos setenta e 

meados de oitenta que houve desconcentração produtiva
1
:  

Os impactos sobre a desconcentração da atividade produtiva no 
território nacional, no entanto, só viriam a se fazer notar entre o 
breve período de 1970 a 1985. Contribuiu para este desempenho 
favorável à reversão do longo processo nacional de concentração 
espacial da atividade produtiva (principalmente da atividade 
industrial) o ciclo de crescimento econômico sob égide do I e II PNDs, 
quando a decisiva intervenção estatal – seja na forma de gastos 
federais em infraestrutura econômica e social, seja na forma dos 
elevados investimentos do sistema produtivo estatal – logrou a 
desconcentração industrial em direção às regiões periféricas. 
(MONTEIRO NETO, 2006, p. 379). 

Cano (2008) também observa a desconcentração causada pelos investimentos 

feitos durante o regime militar durou de 1970 até 1985. Os investimentos se esgotaram 

                                                           
1
 No início da década de 1960 ocorreram as primeiras intervenções governamentais de caráter 

econômico desenvolvimentista no Nordeste desenvolvido pela SUDENE. Tais intervenções continuaram 
a ocorrer durante os governos militares até final da década de 1970 e a maturação de investimento em 
indústrias de base fez com que os resultados se fizeram perceber até meados da década seguinte. 
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no início dos anos 80, com a crise fiscal (Crise da Dívida), mas nos anos seguintes 

ocorreu a maturação dos que foram feitos na periferia. Esses investimentos com 

maturação retardada foram essencialmente aqueles feitos em indústrias de base. Assim, 

a periferia cresceu mais que o Sudeste na primeira metade da década de 1980, pois seu 

crescimento foi impulsionado pelos investimentos feitos anteriormente e o Sudeste foi a 

região que primeiro sentiu a crise. O Sudeste não deixou de crescer neste período, 

apenas cresceu menos que as outras regiões, o que se caracteriza como uma 

desconcentração. Cano (2006) e Monteiro Neto (2006), defendem que quando o centro 

econômico, em especial São Paulo, apresenta grande crescimento, este transborda para 

as regiões periféricas. Por isso o período de maior crescimento apresentado pelo país no 

chamado milagre econômico coincide com o período de maior desconcentração da 

capacidade produtiva. 

Uma convergência no crescimento das regiões é sempre desejável, mas quando 

associada a um crescimento econômico firme e generalizado. Mas quando a redução da 

polarização ocorre em um momento de recessão econômica, como a da década de 80, 

“ela pode significar apenas uma redução momentânea e não permanente das dis-

paridades, ao invés de configurar um fenômeno robusto e durável”. (MONTEIRO 

NETO, 2006, P. 387).  

A década de 1990, marcada pela abertura comercial e adesão à política 

econômica neoliberal pelo governo, levou o país a experimentar altos índices de 

desemprego e aceleração na concentração produtiva. A região Sudeste, com maior 

mercado consumidor e melhor infraestrutura mostra-se mais rentável, principalmente 

para o setor industrial e de serviços. Com o princípio de diminuição do Estado 

reduziram-se drasticamente os incentivos fiscais e outras políticas governamentais que 

davam às regiões periféricas igualdade de concorrência quanto a retornos quando 

comparado à região mais desenvolvida. A abertura comercial e a valorização da moeda 

nacional baixaram em muito a competitividade da indústria nacional, e as indústrias que 

sobreviveram a esse período tinha nas regiões Sul e Sudeste – que apresentavam melhor 

infraestrutura, maior aglomeração populacional e maior proximidade com outros países 

membros do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) - uma melhor localização 

estratégica.  
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Tanto para Cano (2008) quanto para Monteiro Neto (2006) as escolhas 

econômicas do governo pelos princípios do neoliberalismo contribuíram muito para que 

a década de 90 fosse marcada por aceleração da concentração. E ambos defendem que 

deva haver políticas de Estado que visem acabar ou deixar mais igualitária a corrida 

pelo desenvolvimento disputada pelas regiões brasileiras. Monteiro Neto (2006) 

defende a intervenção do Estado nessa disputa: 

...dever-se-ia evitar, para efeito de políticas de desenvolvimento, 
raciocínios binários do tipo, uma vez a intervenção estatal em crise 
propor o seu oposto, isto é, a sua minimização e o desaparelhamento 
institucional. Para economias que precisam crescer acelerada e 
sustentadamente no tempo de modo a superar os obstáculos do 
subdesenvolvimento, a atuação governamental assume um papel 
decisivo na condução de trajetórias não recessivas, bem como na 
execução daquelas que visam ao um maior equilíbrio espacial da 
atividade produtiva. (MONTEIRO NETO, 2006). 

Segundo as Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) a economia brasileira cresceu em média 4,5% ao ano durante a década de 2000, 

e na década anterior 2,2%. Este crescimento é menor que a média histórica, mas é maior 

que na década de 1980. A comparação do recente em relação ao anterior também revela 

aumento na capacidade de compra das famílias, baseado em maior índice de emprego, 

elevação real dos salários e maior disponibilidade de crédito. Ressalta-se ainda que na 

década de 2000 também se teve um enorme aumento das receitas de exportação 

provenientes das commodities, apresentando-se como o principal suporte para as 

melhoras citadas anteriormente.  

No entanto tal crescimento não foi homogêneo quando se considera todas as regiões do 

país, ele foi liderado pelo crescimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E 

dentro destas regiões o crescimento também é bastante heterogêneo. Há a presença de 

ilhas dinâmicas
2
. Para citar algumas: as regiões do agronegócio consolidadas do 

Centro-Oeste; as novas regiões no Centro Norte (Tocantins, Oeste da Bahia, Sul do 

Piauí e do Maranhão - MATOPIBA); os polos de fruticultura irrigada de Petrolina e 

Juazeiro (Pernambuco e Bahia) e do Vale do Açu (Rio Grande do Norte); e os polos de 

base mineral de Carajás (Pará e Maranhão) e do Norte de Goiás. Nota-se que todas essas 

ilhas dinâmicas eram dependentes da valorização das commodities no mercado 

                                                           
2
 Cidades ou polos especializados em uma ou mais atividades, mas que, neste contexto, não tem grande 

interferência nos arredores. 
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internacional. Existe maior desenvolvimento oriundo de investimentos nas novas 

petroquímicas no Nordeste e nos polos portuários como Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros (SUAPE) em Pernambuco e Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (PECEM) no Ceará, com menores áreas afetadas, mas com alta 

rentabilidade e de grande importância em termos de estratégia econômica para a região 

Nordeste. Observou-se também a presença de ilhas estimuladas
3

 pelo reforço do 

mercado interno, como Manaus (motocicletas e eletroeletrônicos), os polos turísticos do 

litoral nordestino, o polo de Confecções de Fortaleza, os de calçados na Paraíba e no 

Ceará, dentre outros. Talvez com menos dinamismo, mas de maneira mais dispersa, 

têm-se as áreas que apresentaram crescimento econômico baseado em programas de 

distribuição de renda (mais palpável no interior do Nordeste) e locais que receberam 

grandes obras governamentais (Hidrelétricas no Norte e Transposição do rio São 

Francisco no Nordeste). (1ª CNDR, 2012) 

Entretanto, foi a expansão da demanda chinesa por metais e alimentos 

(commodities) e do mercado interno decorrente de uma melhor distribuição da renda 

que geraram esse crescimento maior nas regiões consideradas periféricas. Atualmente, 

tanto a demanda chinesa, quanto a demanda interna estacionaram ou até mesmo 

diminuíram.  E os investimentos voltaram a se concentrar na região Sudeste, 

principalmente os relacionados ao petróleo (pré-sal). 

Guimarães Neto (1989) afirma que com o fim do milagre econômico, 

simultaneamente com o „início do fim‟ da SUDENE, o Nordeste continua a expandir 

sua indústria, mas de maneira lenta, sem atenuação das desigualdades regionais.  

Parece que esse atraso no desenvolvimento na região Nordeste só voltou a ser 

discutido e analisado na esfera pública de maneira organizada com a 1ª Conferência 

Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR), em 2012, que defendeu a existência 

de inúmeras janelas de oportunidades para o desenvolvimento da região. Teve-se a 

partir dos anos 2000 um crescimento intra-regional mais homogêneo mesmo com a 

presença das ilhas de desenvolvimento, mas com aumento no número destas ilhas. 

 

                                                           
3
 Cidades ou polos onde há presença de certa atividade fortemente amparada pelos governos locais e 

central (geralmente com incentivos fiscais). 
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O Desenvolvimento Endógeno é Possível? 

O desenvolvimento de uma região depende de fatores sociais, naturais e 

culturais desta. Somando-se a maneira de como esses fatores se alteram durante a 

formação do território desta região. 

Amaral Filho (2008) conceitua desenvolvimento endógeno: 

... um processo de crescimento econômico, implicando numa 
contínua ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a 
produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo 
desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na 
economia local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras 
regiões. Este processo tem como resultado a ampliação do emprego, 
do produto e da renda do local ou da região. (AMARAL FILHO, 2001, 
p. 262). 

Barquero (2002) determina como desenvolvimento endógeno de uma região algo 

que seja homogêneo dentro dela, e ainda que seja um desenvolvimento ostentado, 

almejado, pelos indivíduos que habitam esta região: 

O desenvolvimento endógeno propõe-se a atender às necessidades e 
demandas da população local através da participação ativa da 
comunidade envolvida. Mais do que obter ganhos em termos da 
posição ocupada pelo sistema produtivo local na divisão 
internacional ou nacional do trabalho, o objetivo é buscar o bem-
estar econômico, social e cultural da comunidade local em seu 
conjunto. Além de influenciar os aspectos produtivos (agrícolas, 
industriais e de serviços), a estratégia de desenvolvimento procura 
também atuar sobre as dimensões sociais e culturais que afetam o 
bem-estar da sociedade. (BARQUERO, 2002, p. 39). 

Um desenvolvimento endógeno no Nordeste, com avanços em termos da 

capacidade produtiva e de inovação, esbarra na baixa integração da capacidade 

produtiva já instalada de maneira heterogênea, e convivendo com estruturas arcaicas, 

principalmente no Semi-árido. 

 A indústria nordestina, que surgiu com apoio da SUDENE, tornou-se fortemente 

dependente de incentivos estatais. Parece ter surgido uma nova oligarquia, a oligarquia 

dos industriais.  Na contramão do pensamento de Furtado de que a industrialização do 

Nordeste diminuiria o poder das oligarquias. 

Como o desenvolvimento endógeno é caracterizado pela melhora 

socioeconômica de toda uma região, parece haver grandes obstáculos quando se 

examina suas possibilidades considerando-se a região Nordeste. A forma arcaica de se 
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portar economicamente, com forte domínio de oligarquias, que veem no 

desenvolvimento, quando para todos, uma ameaça ao poder conquistado e mantido 

durante séculos, tende a constituírem forte obstáculo a esse fenômeno. Historicamente, a 

incorporação de camadas menos abastadas da população a esse processo não foi objeto 

de preocupação de políticas públicas governamentais. Marcel Bursztyn (1984) já 

criticava a maneira de como o poder público intervia durante o regime militar: 

A ‘racionalidade econômica’ adotada pelos programas e projetos de 
desenvolvimento regional manifesta uma clara preferência pela 
grande propriedade agrícola, mesmo que em alguns casos 
encontremos referências à importância da pequena produção (por 
exemplo, POLONORDESTE). (BURSZTYN, 1984, P. 31). 
 

Defendendo que o planejamento para as políticas públicas de intervenção no 

Nordeste não buscavam ir contra o sistema arcaico coronelista, que dita os rumos do 

desenvolvimento, ou do não desenvolvimento, na região. 

Myrdal (1965), por sua vez, defende uma maior importância para as forças 

externas, igualando-as às internas, para sua hipótese de causação circular para a 

cumulação produtiva, ou seja, para um melhor e continuo aproveitamento das forças 

produtivas: “As forças externas impulsionam e puxam o sistema continuamente, e ao 

mesmo tempo mudam a estrutura de força dentro do próprio sistema.” (MYRDAL, 

1965, p. 41). 

Amartya Sen (2011) defende que uma justiça plena, que a plenitude do justo, 

baseia-se na igualdade de oportunidades e não a igualdade de direitos. O Nordeste 

continua precisando de maior intervenção governamental, com políticas públicas que 

visem amenizar disparidades econômicas entre as regiões do país e dentro da região. 

Intervenções estas que deixem esta região com a mesma, ou semelhante, capacidade de 

desenvolver-se que as demais. Políticas públicas que deixem a economia do Nordeste 

com a mesma produtividade que nas demais, que deixem a mão-de-obra com a mesma 

qualificação que nas demais.  

Enfim, as intervenções devem buscar deixar a capacidade de desenvolvimento 

de maneira igualitária em todo o território nacional, por tempo duradouro, buscando 

sustentabilidade desta igualdade, considerando as adversidades existentes em cada 

região ou microrregião. O desenvolvimento endógeno pode ocorrer, mas necessita de 

intervenções governamentais para que não seja um „voo de galinha‟. 
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3. O AGROAMIGO: POLÍTICA PÚBLICA DE VIÉS FINANCEIRO 

Crédito e Desenvolvimento 

Segundo a teoria econômica, todo investimento viável seria feito. Se não 

houvesse valor disponível ao empreendedor, o crédito seria a alternativa utilizada. Isso 

se o mercado de crédito fosse perfeito. Assim, regiões com grau similar de 

desenvolvimento teriam grau similar de continuidade deste desenvolvimento. 

Entretanto, devido a informações assimétricas e outros empecilhos, os emprestadores 

nem sempre têm a certeza da assertividade do empreendimento, às vezes causando o 

que chamaremos de exclusão financeira pela indisponibilidade, ou negativa, do crédito. 

Crocco (2013) classifica dois tipos de exclusão financeira: a exclusão pela 

dificuldade de acesso e pela dificuldade de uso. A primeira é caracterizada pela falta da 

presença bancária, quando não há agência ou correspondente que preste o serviço 

financeiro. Já a segunda é marcada pela dificuldade que o agente enfrenta de ser aceito 

no meio financeiro, incluindo os obstáculos à abertura de uma conta, da tomada de um 

empréstimo, etc. Esta última geralmente é causada pela exclusão social ou pela falta de 

informação. 

Schumpeter (1988) explica como a concessão do crédito opera no sistema 

econômico: 

... como uma ordem para o sistema econômico se acomodar aos 
propósitos do empresário, como um comando sobre os bens de que 
necessita: significa confiar-lhe forças produtivas. É só assim que o 
desenvolvimento econômico poderia surgir a partir do mero fluxo 
circular em equilíbrio perfeito. E essa função constitui a pedra 
angular para a moderna estrutura de crédito. (SCHUMPETER, 1988, p. 
74). 

Ou seja, o crédito é a alternativa à carência de capital preexistente ao alcance do 

empreendedor (empresário). Portanto, a falta ou a dificuldade de tomar crédito é 

prejudicial ao desenvolvimento. Assim, a exclusão financeira causa dificuldades ao 

desenvolvimento.  

No Brasil, o crédito é inibido não só pelo seu alto custo, com taxas 

extremamente altas se comparadas a outros países, mas também pela assimetria de 

informação e insuficiência de garantias. Freitas (2013) observa que a sofisticação do 

setor bancário brasileiro, setor da economia que conquistou grande robustez nas últimas 
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décadas, não se traduz em termos de ampliação e diversificação do alcance dos serviços 

financeiros e da eficiência social das organizações.  

Na região Nordeste a exclusão pela dificuldade de acesso parece ser maior que 

nas regiões mais desenvolvidas do país, já que a razão entre quantidade de cidades com 

agência bancária e o total de cidades da região é menor que em todo o território 

nacional, conforme tabela 1 a seguir: 

 Total de Cidades Cidades com Agência 

Razão cidades com 

agência / Total de 

cidades 

Brasil 5565 3599 0,65 

Nordeste 1794 913 0,51 

Tabela 1. Relação presença de agências bancárias no Nordeste e no Brasil em dez/2014 
Fonte:  Febraban e IBGE.  
Elaboração do autor 

 

A dificuldade de uso também está presente na região, pois a menor capilaridade 

dos bancos faz com que os poucos presentes escolham seus clientes por vários motivos. 

Assim, pessoas não capazes de oferecer as melhores garantias serão preteridas às que 

podem para a concessão de crédito. 

Crédito como oportunidade 

Kaztman e Filgueira (1999), então membros da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL) em Montevidéu, Uruguai, conceituam Estrutura de 

Oportunidades como sendo possibilidades de acesso a bens e a serviços ou a 

desempenho de atividades. Para eles, oportunidades geram o bem estar dos lugares, 

porque permitem ou facilitam aos seus membros o uso de seus próprios recursos ou 

porque proveem novos. Na mesma obra, eles conceituam ativos como o subconjunto 

dos recursos cuja mobilização permite o aproveitamento das estruturas de oportunidades 

existentes em um dado momento. 

O Nordeste Brasileiro é conhecido pelas dificuldades econômicas mais visíveis 

do que outras regiões do país, marcada pela desigualdade econômica causada pela 

formação histórico-social e mantida pelo esquecimento por parte dos governos (às vezes 

esquecimento voluntário), em que pese a melhora relativa nos índices socioeconômicos 
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no início deste século, mas ainda é pouco se comparado a séculos de afirmação de 

oligarquias que geralmente defendiam o não desenvolvimento para manutenção do 

poder.  

Em décadas anteriores houve tentativas de fazer com que o Nordeste 

apresentasse níveis de crescimento econômico condizentes com as regiões Sul e Sudeste 

do país. Tais tentativas perseguiam o fomento à industrialização. O crescimento 

antecederia desenvolvimento. A desigualdade que se fortalecia com tais ações seria 

diminuída ou insignificante diante do crescimento. A pobreza que já era maior na zona 

rural seria menor, pois a migração para as cidades que se industrializavam daria a tão 

sonhada dignidade para o sertanejo. Como resultado teve-se a migração, mas não a 

resolução total dos problemas. A população do meio rural, caracterizado por baixos 

índices educacionais, não estava preparada para o emprego nas indústrias. Aos que 

ficaram o cotidiano de privações continuou estático, com a concentração de terras ainda 

maior que antes e a falta de tecnologias que fizesse da seca algo menos letal. 

Agricultores familiares da região continuaram a dispor de poucos ativos 

disponíveis em suas estruturas de oportunidades para sobreviverem economicamente. 

Utilizando-se da agricultura de subsistência e venda do rebanho que não morria na seca 

para suprir as eventualidades. O Crédito Rural não estava disponível para esses 

pequenos agricultores. Freitas argumenta o motivo desta negativa de crédito para os 

menos abastados: 

Geralmente, a oferta bancária de serviços financeiros não está 
conectada às demandas da população de baixa renda, pelo fato de 
essa população desenvolver atividades produtivas diversificadas e em 
escala reduzida, além de possuírem pouca ou nenhuma garantia 
patrimonial como contrapartida para as organizações financeiras. 
(FREITAS, 2013). 
 

Em 1996 o governo federal cria uma modalidade de crédito rural destinada aos 

agricultores familiares, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), tornando disponíveis recursos financeiros para investimento e custeio das 

atividades, com juros subsidiados e muito abaixo dos de mercado. A partir do início dos 

anos 2000 foi direcionado um montante maior para o programa, embora ainda 

insuficiente para atender às necessidades dos pequenos agricultores do Nordeste. A 

assimetria de informações e a necessidade de garantias fazia com que o PRONAF B, 

destinado a agricultores familiares de mais baixa renda, não fosse aproveitado por seus 
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possíveis beneficiários. Nunes (2015) explica o porquê surgimento do programa 

Agroamigo: 

Acontece que até o ano 2000 havia sérios problemas na 
operacionalização do crédito por meio do PRONAF B, que 
impactavam nos resultados e gerava crescente inadimplência devido 
à deficiência na orientação ao agricultor familiar e no 
acompanhamento dos empreendimentos, o que desviava o objetivo 
do PRONAF. Com a finalidade de reduzir as distorções geradas pela 
metodologia do PRONAF B na região Nordeste, o Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) lançou no ano de 2005 o Programa de Microcrédito 
Rural Orientado e Acompanhado (AGROAMIGO). (NUNES, 2015) 

Abramovay explica que:  

O Agroamigo tem o objetivo de ampliar e qualificar o processo de 
crédito no âmbito do PRONAF, Grupo B, mediante a concessão de 
microcrédito produtivo e orientado e, ainda, reduzir o custo de 
acesso ao crédito para o agricultor familiar. (Abramovay, 2012, p. 28).  

O Agroamigo em pouco mais de dez anos de existência  já atendeu a mais de um 

milhão de agricultores familiares (1,12 milhão de clientes ativos em março de 2017), 

aplicou mais de R$ 10,5 bilhões em 3,73 milhões de operações contratadas neste 

período, e se tornou o maior programa de microcrédito rural da América Latina. Santos 

(2007) questiona os papéis atribuídos ao programa Agroamigo: 

Um outro motivo de muitas das tentativas de “provar” os efeitos 
positivos de programas de microcrédito tem origem na 
incompreensão do papel, dos potenciais, e dos limites, do 
microcrédito como um instrumento, entre muitos outros, de 
desenvolvimento econômico e social. Propagado como panacéia para 
suprir deficiências de políticas sociais, ou até mesmo paliativo para as 
conseqüências mais nefastas de desequilíbrios macroeconômicos, 
espera-se do microcrédito profundos impactos de natureza 
econômica e social junto aos seus clientes, denominados de forma 
paternalista beneficiários. Ao contrário de uma transferência de 
renda de um programa social, um (micro) crédito, cujo principal deve 
ser pago acrescentado de juros, não pode ser caracterizado como um 
benefício. (SANTOS, 2007) 

Em sua perspectiva, 

... os clientes do microcrédito não devem ser tratados de forma 
paternalista e, simultaneamente, menosprezados em sua capacidade 
de utilizar o crédito de forma racional. O foco central da análise volta-
se, portanto, para a capacidade das instituições dedicadas ao 
microcrédito de contribuir para a criação de uma oferta de crédito 
adequada às características do segmento de mercado que pretendem 
atender. (SANTOS, 2007) 
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 Soares (2011) explica que estudos de análise de importância de programas de 

microcrédito tendem a se aterem à comparação entre valor empregado e retorno 

financeiro, sem dar importância a variações sociais como o acesso a bens e serviços por 

parte dos beneficiários: 

... a literatura parece ter priorizado as análises de impacto em 

detrimento das análises de monitoramento dos clientes como que 

apressando um diagnóstico final sobre a validação do microcrédito 

como política de diminuição efetiva da pobreza. (SOARES, 2011). 

 Abramovay (2012), ao medir o impacto dos primeiros cinco anos do programa 

considera que:  

A garantia de acesso ao crédito, provavelmente, permite que as 
famílias se organizem para fazer frente a suas necessidades de 
consumo, o que é um dos mais importantes fatores no combate à 
pobreza. (ABRAMOVAY, 2012, p.116). 

 Dados dos anuários de crédito rural nas últimas duas décadas demonstram que 

enquanto a região Sul do país teve a maioria dos contratos de custeio do PRONAF, a 

região Nordeste deteve a maioria dos contratos de investimento. Conclui-se que a região 

Nordeste apresenta uma carência muito maior em termos de infraestrutura para a 

agricultura, quando comparada a outra região. Esse problema soma-se ao fato de que a 

menor presença de cooperativas eleva o custo de produção, diminuindo o lucro da 

atividade para os agricultores nordestinos. 

 Mesmo com grande número de contratos em cada ano, os valores de liberações 

do PRONAF são menores no Nordeste, que nas regiões Sul e Sudeste. Isso pode ser 

melhor visualizado se compararmos os dois próximos gráficos: 
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Gráfico 1.  Número de contratos PRONAF por região (2005 a 2014). 
Fonte: BCB. 
Elaboração própria. 
 

 
Gráfico 2. Percentual do total do valor liberado no PRONAF por região.  
Fonte: BCB. 

Elaboração Própria. 

 

 Percebe-se que a região Nordeste figura como detentora do maior número de 

contratos durante todo o período de 2005 a 2014. Mas a região sempre figura em 

terceira colocação quando se considera o total dos valores liberados. Portanto a Região 

Nordeste apresenta valor médio das operações muito menor que as regiões Sul e 

Sudeste.  
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Do microcrédito ao Agroamigo 

Há relatos de empréstimos para pessoas mais pobres já por volta de 1890, na 

Alemanha, quando uma Associação do Pão cedia farinha a camponeses endividados. O 

microcrédito como empréstimo de valor monetário começa por volta de 1976, em 

Bangladesh, quando o professor Muhammad Yunus começa a emprestar pequenas 

quantias em dinheiro a famílias pobres ao redor da universidade onde lecionava. Esses 

empréstimos além de serem em pequenas quantias ainda se caracterizavam pelo foco 

(grande maioria dos tomadores) nas mulheres e pelo sistema de garantias morais 

mútuas, onde um grupo de cinco pessoas se comprometia igualmente pelo pagamento 

do valor emprestado a cada um deles. Com forte ajuda do Banco Mundial, o projeto de 

Yunus cresceu e se tornou um banco especialista nessa modalidade de crédito, o 

Grammen Bank (Banco da Aldeia, na língua bengalesa).  

O modelo de microcrédito original concebido por Yunus, com o intuito de 

combate à pobreza, não foi muito bem aceito no Brasil. Aqui o microcrédito teve seu 

início como instrumento de financiamento para micro e pequenas empresas (modelo 

comercial). 

Muitos programas de microcrédito existentes no Brasil em 2017 surgiram ainda 

na década de 1990. Programas iniciados naquela época contavam com a participação 

dos bancos públicos, cooperativas de crédito e organizações não governamentais. Na 

região Nordeste do país o maior projeto foi implantado pelo Banco do Nordeste do 

Brasil S.A, que deu início ao programa Crediamigo em 1998. Em 2005, para atender a 

pequenos agricultores familiares, geralmente mais excluídos da bancarização, colocou 

em operação o Agroamigo. 

Criado em 2005, o Agroamigo é um programa de microfinanças rural do BNB, 

operacionalizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e 

o Instituto Nordeste Cidadania (INEC), Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) que coordena os programas de microcrédito Crediamigo e Agroamigo, 

que tornou-se o maior programa de microfinança rural da América Latina. O programa 

consiste em concessão de crédito na modalidade de microcrédito - com baixas taxas de 

juros e requer menor grau de burocracia que o usual. Seu público alvo são os 

agricultores familiares enquadrados no PRONAF do Nordeste e do norte dos estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo. Deve ser destacado a atuação do Assessor de 
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Microcrédito Rural
4
, ao qual é atribuída a capacidade de avaliação do cliente, a partir 

das intenções e potencialidades do mesmo a concessão de crédito para incentivar o 

desenvolvimento de atividades produtivas agropecuárias e não agropecuárias no meio 

rural. 

Desse modo, a presença do assessor (agente de crédito) modela o programa 

Agroamigo como um crédito produtivo orientado. Os agentes de crédito são os 

responsáveis pela visita aos agricultores familiares, pela avaliação socioeconômica e por 

parte da análise para a concessão do crédito. Isso faz com que o crédito concedido pelo 

programa deva ser utilizado para financiar atividades do setor agropecuário ou outras 

desde que já tenha sido acertado anteriormente entre os agentes o seu verdadeiro uso. 

Certamente o Agroamigo e sua forma de contratação (menor burocracia, garantia 

de avalista) faz parte da estrutura de oportunidades que Kaztman cita como necessárias 

para que a público possa utilizar seus ativos para superar a condição de extrema 

vulnerabilidade. Já é indispensável ao necessário projeto de superação da extrema 

pobreza que marca a condição de subdesenvolvimento do Nordeste. Projeto esse que 

acomode as peculiaridades naturais e culturais da região. 

 

Gráfico 3. Agroamigo - Evolução de número de contratos e valores liberados (2005 - 2014) 
Fonte: BNB 

 

Desde seu início o Agroamigo apresentou crescimento sistemático tanto no 

número de contratos como no total de valores liberados (gráfico 3) e no valor médio das 

                                                           
4
 O Assessor de Microcrédito Rural é nome dado ao agente de crédito orientado do programa 

Agroamigo. 
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operações (gráfico 4), durante a maioria dos anos. Isso demonstra que o público alvo 

tem recorrido cada vez mais ao programa. Em particular, o aumento no valor médio das 

operações tende a deixar menor a contradição entre número de contratos e valores totais 

em liberações do PRONAF na região Nordeste (Gráficos 1 e 2).  

 

Gráfico 4. Agroamigo - Evolução do valor médio dos contratos liberados (2005 - 2014) 
Fonte: BNB 

 

Um problema ainda a ser atacado é o fato de as operações do Agroamigo ainda 

se concentrarem no ramo bovinocultura do subsetor pecuária (gráficos 5 e 6). 

 

Gráfico 5. Agroamigo - Percentual de operações por atividade (2005-MAR/2017) 

Fonte:BNB 
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A concentração, provavelmente, consiste em um problema com raízes na cultura 

e nas necessidades de agricultores, que veem seu rebanho muitas vezes como uma 

forma de poupança, visando sobreviver a longos períodos de seca ou ainda aproveitar 

oportunidades de maior preço ou peso em algumas épocas do ano. 

 

Gráfico 6. Participação do por Ramo no Subsetor Pecuária (2005-MAR/2017)  
Fonte: BNB 

 

Quanto à participação dos tomadores por gênero, há uma espécie de empate 

técnico quando analisamos os dados gerais do programa (gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Participação por gênero. Acumulado 2005-MAR/2017. 
Fonte: BNB. 

 

Como não há no programa Agroamigo um foco nos tomadores do sexo 

feminino, essa participação demonstra que ele apresenta uma relativa igualdade de 

Masculino 
52% 

Feminino 
48% 

PARTICIPAÇÃO POR GÊNERO ACUMULADO 2005-MAR/2017 
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gênero dentre seus tomadores, mesmos estes estando no campo, na zona rural, lugar 

onde as decisões econômicas geralmente são tomadas pelas pessoas do sexo masculino.  
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4. TERRITÓRIOS RURAIS E DA CIDADANIA NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Na busca de superar as dificuldades enfrentadas pelos municípios – em muitos 

sob administrações fundadas em uma lógica clientelista e muito subordinada aos 

interesses das oligarquias locais – chegou-se a implementação de algo que 

desenvolvesse políticas públicas sob a ótica supra municipal. Sob administração do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e com recursos do orçamento, o Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) foi implementado em 

2003, conformando uma nova institucionalidade que representaria os interesses sociais e 

econômicos da agricultura familiar, com sua coordenação e articulação levada a efeito 

por um grupo de municípios na busca de objetivos comuns. Surgia o território, cuja 

maior diferença em relação ao Pronaf Infraestrutura e Serviços – programa anterior sob 

administração das prefeituras – foi a ampliação para dois terços da representação da 

sociedade civil nos Colegiados de Desenvolvimento Territorial (COLETERs), enquanto 

que no programa anterior usava-se a igualdade de representação entre sociedade civil e 

poder público. 

O Programa de Territórios e Cidadania (PTC), lançado em 2008, submeteu 

alguns territórios à intervenções governamentais visando o combate à pobreza e a 

conquista da cidadania. Para isso contava com políticas coordenadas e implementadas 

por 22 ministérios. Sem valor algum sendo destinado ao programa, ele se concretiza por 

buscar que as intervenções governamentais de carácter federal sejam discutidas com os 

territórios onde serão executadas. O território passaria a articular para que as políticas 

públicas executadas por qualquer ministério integrado ao programa, com recursos já 

dotados no orçamento por iniciativa do governo federal ou do congresso – por emendas 

parlamentares – sejam as aspiradas pelo território. 

Leite e Júnior (2012) exaltam os colegiados como a parte mais importante da 

instituição território: “O espaço representado pelo colegiado como uma instância de 

participação, discussão e decisão, é ponto alto na ossatura institucional dos programas” 

(LEITE; JÚNIOR, 2012, p. 664).  

Nunes et al. (2015), por outro lado,  caracterizam o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PROINF) como uma  parte do 
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PRONAF, na qual o colegiado de cada território deve se debruçar para avaliar as 

melhores medidas a serem tomadas, os empreendimentos e ações que serão mais 

importante para o desenvolvimento do território, o que deve ser solicitado que entre no 

orçamento: “O PROINF é uma ação orçamentária do PRONAF, cuja finalidade é 

financiar projetos de desenvolvimento territorial definidos pelos Colegiados Territoriais. 

(NUNES et al., 2015, p. 531). 

Assim um território rural ou da cidadania é uma união de municípios com o 

objetivo de juntos obterem maior participação no orçamento federal ou estadual 

destinado à agricultura familiar. Com essa união a região onde é implantado o território 

se torna mais forte politicamente e as políticas públicas desenvolvidas dentro do mesmo 

passam a ter não só o acompanhamento por parte do colegiado como este passa a 

decidir sobre tais políticas. 

No estado do Rio Grande do Norte foram criados 10 (dez) territórios rurais e da 

cidadania, abrangendo todos os municípios do estado, sem que algum município 

pertença a mais que um território, numa correspondência biunívoca entre os territórios e 

os municípios. Os territórios no estado do Rio Grande do Norte são:  

 Alto Oeste, compreendendo 30 municípios do Alto Oeste potiguar: Água Nova, 

Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Coronel João Pessoa, Doutor 

Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, João Dias, José da 

Penha, Lucrécia, Luis Gomes, Majr Sales, Marcelino Vieira, Martins, Paraná, 

Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Riacho da Cruz, Riacho de 

Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos Pintos, Taboleiro 

Grande, Tenente Ananias, Venha-ver e Viçosa; 

 Sertão do Apodi, compreendendo 17 municípios  na região da Chapada do 

Apodi: Apodi, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix Sept 

Rosado, Itaú, Janduís, Messias Targino, Olho D‟agua do Borges, Paraú, Patu, 

Rafael Godeiro, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo, Triunfo Potiguar, 

Umarizal e Upanema; 

 Assu/Mossoró, Compreendendo 14 municípios a região dos vales dos rios Assú 

e Mossoró: Areia Branca, Alto do Rodrigues, Assu, Baraúna, Carnaubais, 

Grossos, Ipanguaçu, Itajá, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, São Rafael, 

Serra do Mel e Tibau; 
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 Sertão Central Cabugi e Litoral Norte, compreendendo 10 municípios 

localizados em volta do Pico do Cabugi e os municípios do litoral norte potiguar 

onde há o encontro do sertão com o mar: Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do 

Rio do Vento, Fernando Pedroza, Galinhos, Guamaré, Lajes, Macau, Pedra Preta 

e Pedro Avelino; 

 Seridó, compreendendo 25 municípios da região do vale do Rio Seridó: Acari, 

Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, 

Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, 

Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana do Seridó, São 

Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do 

Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas; 

 Trairí, compreendendo 15 municípios da região do vale do rio Trairi: Boa 

Saúde, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Japi, Lajes Pintadas, Monte 

das Gameleiras, Passa e Fica, Santa Cruz, São Bento do Trairi, São José do 

Campestre, Serra Caiada, Serra de São Bento, Sítio Novo e Tangará; 

 Potengi, compreendendo 11 municípios da região do rio Potengi fora da região 

metropolitana de Natal: Barcelona, Bom Jesus, Ielmo Marinho, Lagoa dos 

Velhos, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santa Maria, São Paulo do Potengi, São Pedro, 

São Tomé e Senador Eloi de Souza; 

 

Figura 1. Mapa dos Territórios da Cidadania no Estado do RN.  
Fonte: MDA 

 

 Mato Grande, compreendendo 16 municípios do norte da zona da mata e do 

agreste potiguar: Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-mirim, Jandaíra, 
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Jardim de Angicos, João Câmara, Maxaranguape, Parazinho, Pedra Grande, 

Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São Miguel do 

Gostoso, Taipu e Touros; 

 Região Metropolitana de Natal, compreendendo 5 municípios da região 

metropolitana da capital potiguar: Extremoz, Macaíba, Natal, Parnamirim e São 

Gonçalo do Amarante; e 

 Agreste e Litoral Sul, compreendendo 24 municípios sul do agreste e do litoral 

potiguar: Arês, Baía Formosa, Brejinho, Canguaretama, Espírito Santo, 

Goianinha, Jundiá, Lagoa D‟anta, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Montanhas, 

Monte Alegre, Nísia Floresta, Nova Cruz, Passagem, Pedro Velho, Santo 

Antônio, São José do Mipibu, Senador Georgino Avelino, Serrinha, Tibau do 

Sul, Várzea, Vera Cruz e Vila Flor. 
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5. METODOLOGIA 

Para esta pesquisa nos foi disponibilizado a planilha com todas as operações do 

programa Agroamigo desde o seu início, no final do ano de 2005, até fevereiro de 2015. 

Aqui utilizamos somente as operações que constam como liberação de crédito entre os 

anos de 2005 e 2014 nos municípios do Rio Grande do Norte - também utilizamos as 

operações de prorrogação, apenas para gerar um índice de prorrogação. Classificamos 

cada operação por território, por município, por ano, por gênero, por ramo da atividade 

etc, e utilizando os métodos citados a seguir. A escolha da Econometria Espacial se dá 

pela facilidade que ela proporciona na análise dos resultados graças a seus recursos 

gráficos, já a entrevista nos dá uma visão mais interna do programa. 

Econometria Espacial 

Segundo Anselin (1988), apud Silva e Jayme-jr. (2013), Econometria Espacial é 

definida como uma coleção de técnicas que trata das peculiaridades causadas pelo 

espaço na análise estatística dos modelos regionais. Dentro destas técnicas foram 

empregadas o Diagrama de dispersão e a estatística I de Moran (Gráfico de dispersão de 

Moran). 

Diagrama de Dispersão 

Sabemos que dois pontos definem uma reta, mas se tivermos três ou mais isso 

passa a ser um problema que só poderá ser resolvido se todos os pontos estiverem 

alinhados. Para uma série maior esta reta se tornaria verdadeiramente impossível. 

Utiliza-se então o grau de alinhamento dos pontos em torno de uma reta. Esse 

coeficiente é chamado de coeficiente de correlação linear. 

Uma vez calculado o coeficiente, este terá como resultado o valor entre 1 e -1, 

valor semelhante à inclinação da reta resultante de uma regressão simples entre duas 

variáveis. Assim poderemos medir através da regressão e visualizar através da reta num 

gráfico o coeficiente de correlação entre duas variáveis. 

O valor do coeficiente (r ) e o resultado da equação: 

  
   

√      
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Utilizamos o Gráfico de Dispersão neste trabalho para analisarmos a correlação 

entre o número de operações do programa Agroamigo e de estabelecimentos agrícolas, 

identificando no gráfico os municípios que apresentam maior quantidade de operações e 

os territórios que melhor se apropriaram do programa. 

Gráfico de Dispersão de Moran (I de Moran) 

A estatística I de Moran é uma forma de mensurar a dependência espacial, pois 

indica o grau de associação espacial presente no conjunto de dados, isto é, quanto sua 

área analisada é semelhante à sua vizinha imediata. Valores positivos (entre 0 e +1) 

indicam correlação direta e negativos (entre 0 e -1), correlação negativa. O índice pode 

ser escrito como: 

  
 

  

∑ ∑          

∑   
  

   

 

em que I é o índice de auto correlação, n é o número de regiões, wij  é o elemento da 

matriz de vizinhança para o par i  e j, z são os valores da variável de interesse, S0 é igual 

às operações ∑∑   , significando, que todos os elementos da matriz de pesos espaciais 

w  devem ser somados , (ALMEIDA, 2012). 

A Estatística I de Moran é uma espécie de coeficiente de auto correlação, 

podendo ser espacial positiva, revelando similaridade, ou espacial negativa, mostrando a 

existência de dissimilaridade, (ALMEIDA, 2012). Logo, podemos entender que quando 

há indicação de auto correlação positiva, variáveis com altos valores de um atributo se 

organizam de forma que vizinhos com altos valores deste mesmo atributo se juntem ao 

seu redor e esta característica pode se repetir se os valores forem baixos para variável de 

interesse e seus vizinhos. Auto correlação negativa ocorre se variáveis com altos valores 

se encontrem circundadas por vizinhos de atributos baixos e vice e versa. 
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Figura 2. Exemplo de Diagrama de Dispersão de Moran 

O diagrama de dispersão de Moran mostra a defasagem espacial da variável de 

interesse no eixo vertical e o valor da variável de interesse no eixo horizontal, 

(ALMEIDA, 2012). O diagrama possui uma nuvem de variáveis que formam uma reta 

de regressão. O coeficiente angular desta reta é o próprio índice de Moran, sendo este 

positivo representa revelará similaridade (autocorrelação espacial positiva) e negativo 

mostrará dissimilaridade (autocorrelação espacial negativa). 

No exemplo (figura 2) o quadrante Q1, alto-alto, representa regiões com altos 

valores da variável de interesse com vizinhos com os mesmos atributos elevados. Q2, 

baixo-baixo, tanto o grupo analisado, como seus vizinhos, possuem a variável de 

interesse baixa. Q3, alto-baixo, a região com variável de interesse com valores altos tem 

ao seu redor vizinhos com valores baixos dessa mesma variável. Já Q4, baixo-alto, o 

grupo com a variável de interesse com baixos valores é circundado por vizinhos de 

valores altos.  

A estatística espacial local foi desenvolvida para quantificar o grau de 

associação espacial que cada localização do conjunto amostral está submetida em 

função de um modelo de vizinhança preestabelecido, mais conhecida como Indicadores 

Locais de Associação Espacial (LISA) (Cardoso, 2015).  Segundo Anselin(1995a) apud 

Almeida (2012), LISA será qualquer estatística que satisfaça a dois critérios: 

1. A capacidade, para cada observação, de indicar clusters espaciais, 

significativos estatisticamente; 
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2. A propriedade de que o somatório dos indicadores locais, para todas as 

regiões, é proporcional ao indicador de autocorrelação espacial global 

correspondente. 

O respectivo trabalho tratou de utilizar o diagrama de dispersão de Moran 

univariado e a estatística espacial local univariada para observar o comportamento do 

número de operações como variável de interesse, para assim verificar o quanto cada 

território é homogêneo em relação ao número de contratos. 

Entrevista 

Segundo Júnior e Júnior (2011), a entrevista é um método muito utilizado nas 

pesquisas científicas. Defendem que a entrevista seja utilizada para um fechamento, um 

acabamento, da obra, e também que não se utilize somente a entrevista como 

metodologia: 

O ponto de partida de uma investigação científica deve basear-se em 
um levantamento de dados. Para esse levantamento é necessário, 
num primeiro momento, que se faça uma pesquisa bibliográfica. No 
segundo momento, o pesquisador deve realizar uma observação dos 
fatos ou fenômenos para que ele obtenha maiores informações e, em 
um terceiro momento da pesquisa, o objetivo do pesquisador é 
conseguir informações ou coletar dados que não seriam possíveis 
somente através da pesquisa bibliográfica e da observação. A 
entrevista é uma das técnicas mais utilizadas por pesquisadores para 
a coleta de dados neste terceiro momento. (JÚNIOR; JÚNIOR, 2011, 
p. 239). 

 Nesta dissertação usamos a entrevista para suprir as demandas por informações 

sobre o funcionamento, a operacionalização, do programa.  
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6. RESULTADOS 

Evolução e Números Gerais 

No estado do Rio Grande do Norte foram efetuadas 58.794 aberturas de crédito 

(que chamaremos de operações) do programa Agroamigo no período de 2005 a 2014. 

Destas, 57.458 foram com a finalidade de investimento e 1.336 de custeio. Como o 

número de operações de custeio representam uma parte muito pequena do total, não 

falaremos sobre a diferenciação entre as duas finalidades, apenas mencionar que 

aproximadamente 20% das operações de investimento e 2% das de custeio foram 

prorrogadas no período. 

Municípios de todos os territórios do estado apresentaram contratos do 

Agroamigo já no ano de seu lançamento, 2005, mas somente nos últimos meses. Por 

outro lado, nos dados fornecidos pelo BNB só figuram contratos datados até fevereiro 

de 2015. Portanto analisamos dados totais do Agroamigo no estado do Rio Grande do 

Norte no período de 2005 a 2014, usamos para comparações os anos de 2006 e 2014 - 

primeiro ano com abrangência mais uniforme nos territórios e último ano completo 

quanto aos dados, respectivamente. 

Os gráficos 8 e 9 mostram a evolução da quantidade, do somatório dos valores 

liberados e do valor médio das operações (liberações de crédito) do programa 

Agroamigo no estado do Rio Grande do Norte no período analisado. Quando 

comparamos os dados gerais do Agroamigo, gráficos 3 e 4, vemos que no estado o 

programa apresentou as mesmas quedas no número de contratos identificadas nos dados 

gerais do programa nos anos de 2008 e 2014, quando comparado com o ano anterior. O 

valor médio das operações segue uma curva de evolução muito parecida no Nordeste 

(gráfico 4) e no Rio Grande do Norte (gráfico 9), com as operações no estado 

apresentado valores médios maiores que as do Nordeste na maioria dos anos, só 

perdendo nos anos de 2005, 2009 e 2010. 

Quando comparado município a município ou território a território, o valor 

médio das operações não apresentou grandes oscilações, o que permite usar o número 

de operações como proxy do somatório dos valores liberados. Sendo assim, optou-se 

por utilizar o número de operações. Tal comportamento do valor médio se dá 
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provavelmente pelo aumento no teto do valor dos contratos, conforme política do 

administrador do programa.  

 

Gráfico 8. Quantidade de Operações e Valores Contratados em R$ mil de 2005 a 2014 no estado do RN. 
Fonte: BNB. 

 

 

 

Gráfico 9. Valor médio das operações entre 2005 e 2014 no estado do RN.  

Fonte: BNB. 

 

A evolução da distribuição das operações entre os territórios no estado do Rio 

Grande do Norte pode ser observada na tabela 2. Esta tabela nos mostra também que um 
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total de 58.776 operações foram efetivadas no estado entre 2005 e 2014, totalizando 

mais de R$ 133,98 milhões liberados. 

QUANTIDADE DE OPERAÇÕES POR TERRITÓRIO 2005-2014 

             
 
  

 
 

2005 

 
 

2006 

 
 

2007 

 
 

2008 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
TOTAL 

 2005-2014 
 
 

Agreste/Sul 63 432 593 782 714 897 975 966 1050 1098 7570 

Alto Oeste 63 408 471 403 789 871 1152 1412 1333 1179 8081 

Assú/Mossoró 57 455 444 234 435 449 519 607 692 595 4487 

Central Cabugí  1 60 69 38 140 153 222 143 219 216 1261 

Mato Grande 72 220 272 124 249 502 472 482 503 430 3326 

Met. Natal 0 4 95 88 110 198 145 112 113 165 1030 

Potengi 138 373 398 287 399 398 435 437 455 447 3767 

Seridó 2 771 1235 1390 1719 1680 1795 1736 1996 1729 14053 

Sertão Apodi 17 328 519 429 851 943 1143 1240 1321 1103 7894 

Trairí 88 501 631 596 770 933 871 920 1046 951 7307 

 
TOTAL                   

 
501 

 
3552 

 
4727 

 
4371 

 
6176 

 
7024 

 
7729 

 
8055 

 
8728 

 
7913 

 
58776 

Tabela 2. Evolução do número de operações nos territórios do estado do RN. 
Fonte dos dados: BNB. 
Elaboração própria. 

 

O gráfico 10 mostra a participação no acumulado do número de operações por 

território, percebe-se que apenas os territórios Seridó, Alto Oeste e Sertão do Apodi 

concentraram mais da metade das operações no período. 

 

Gráfico 10. Participação por Território no total de operações de 2005 a 2014. 
Fonte dos dados: BNB.  
Elaboração própria. 
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Participação por Gênero: Evolução e Nos territórios 

Quanto à participação por gênero, percebe-se que nas operações efetivadas no 

período no estado do Rio Grande do Norte há uma maior participação nos créditos 

liberados por parte do sexo masculino do que se verifica nos dados gerais do programa. 

Enquanto que esta participação fica em 52% no geral, no estado do Rio Grande do 

Norte quase 55% das operações foram efetivadas para o sexo masculino (gráfico 11). 

Ao acompanharmos a evolução desta participação durante o período analisado, percebe-

se que em nenhum dos anos a participação feminina foi maior que a masculina e que sua 

menor participação foi no ano de 2008. Aliás, neste ano, a participação feminina foi 

menor que no ano anterior em todos os territórios. 

 
Gráfico 11. Evolução e acumulado da distribuição em gênero. 
Fonte: BNB.  
Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 12. Participação por Gênero no total de operações no estado do RN. 
Fonte dos dados: BNB.  
Elaboração própria. 
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Conforme podemos verificar no gráfico 12, a participação feminina no total de 

contratos no período foi maior do que a masculina em apenas um dos territórios, o da 

Região Metropolitana de Natal (50,1%) que é a região com maior população urbana do 

estado. Quando analisado ano a ano, a participação feminina até ultrapassou a masculina 

em alguns territórios, mas esses números não se sustentaram por mais de dois ou três 

anos, resultando numa participação menor no somatório do período. 

Por ramo de atividade: o domínio da bovinocultura 

Pelos gráficos 5 e 6 podemos ver que a pecuária obteve um percentual de 80 % 

dentre os subsetores de atividade, e que à bovinocultura foi reservado 57 % desse 

percentual de liberações destinado à pecuária. Assim a bovinocultura obteve 45,6 % de 

todas as operações do agroamigo de 2005 a março de 2017 (dados gerais mais 

atualizados do programa disponibilizados pelo BNB). Quando da análise dos dados do 

programa apenas no estado do Rio Grande do Norte, esta participação da bovinocultura 

fica em 59,4 % das operações. O gráfico 13 mostra que no total de operações por 

território no período a participação da bovinocultura é menor que 50 % apenas em três 

dos territórios – Sertão Central Cabugi e Litoral Norte, onde quem assume a liderança é 

caprinocultura com 25,9 % das operações; Assú/Mossoró, onde bovinocultura ainda 

detém a maior participação com menor intensidade, apresenta boa distribuição entre as 

atividades, ovinocultura apresenta participação de 13,5 %, pesca 10,7% e todos os 

produtos da fruticultura somam 3,8 %; e Sertão do Apodi, que também tem 

bovinocultura como o ramo com maior participação, seguido por pecuária diversos com 

16,1%, ovinocultura com 15,7% e caprinocultura com 6,2%, apresentando o maior 

número dentre os territórios de operações destinadas à apicultura, 137 (1,7%).  

A maior concentração no ramo bovinocultura se deu nos territórios Agreste e 

Litoral Sul, Potengi e Trairí, com participação da bovinocultura no total de operações 

superior a 70%. 

Segundo o coordenador regional do programa Evandro Sousa, não há uma 

preferência por parte do Banco do Nordeste para destinação dos recursos à 

bovinocultura. Ele enfatizou que o banco tem procurado incentivar uma maior 
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diversidade na orientação de recursos (informação verbal)
5
. E atribui tal concentração à 

demanda de operações para esse fim por parte dos agricultores/clientes.  

 

 

Gráfico 13. Participação da Bovinocultura no total de operações por território no período 2005 a 2014.  
Fonte dos dados: BNB.  
Elaboração própria. 

 

Sobre as prorrogações 

Para analisar os números relativos às prorrogações de operações foi criado aqui 

um índice de prorrogação, que é a razão do número de prorrogações pelo total de 

operações (liberações de crédito) em cada território no período de 2005 a 2014. Sete dos 

10 territórios apresentaram valores próximos para este índice, ver gráfico 14.  

Os territórios Assu/Mossoró e Sertão Central Cabugi/Litoral Norte apresentaram 

os maiores índices de prorrogação - 41,46 % e 50,67%, respectivamente. 

Coincidentemente esses territórios foram os que apresentaram menor percentual de 

operações destinadas à bovinocultura (gráfico 13). Segundo o coordenador regional 

Evandro Sousa, devido ao alto índice de atrasos nos pagamentos as operações até foram 

suspensas em praticamente todos os municípios do território Sertão Central 

Cabugi/Litoral Norte, sendo restringidas à uma operação anual – conforme normas 

internas do programa – ou renovações feitas através de agentes de algum município 

                                                           
5 Entrevista concedida por SOUSA, Evandro. Entrevista I. [mai.2017]. Entrevistador: Amélio Arcangelo Pilon. Natal, 2017. 1 arquivo 

.mp3 (32min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação.  
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vizinho, (informação verbal)
6
. Como por exemplo, as operações que por ventura ainda 

sejam efetuadas no município de Macau serão feitas por agente de Assu ou Angicos, e 

relacionadas como do município vizinho. Ainda segundo o coordenador regional, as 

operações para o ramo pesca também estão sendo feitas com maior cuidado e até 

evitadas devido ao número de inadimplências que vinham demonstrando (no território 

Assú/Mossoró esse ramo corresponde por mais de 10 % das operações). Reconheceu 

que possa haver relação inversa entre participação da bovinocultura e esse índice de 

prorrogação (proxy do índice de inadimplência) por ser a bovinocultura uma atividade 

com a qual os agricultores/clientes têm maior experiência e pela facilidade da venda do 

gado em caso de seca. 

O território Alto Oeste apresenta o menor índice de prorrogação, apenas 2,25 %. 

Número muito abaixo dos demais. Não foi encontrado argumento que justificasse tal 

diferença. Segundo o coordenador regional Evandro Sousa, isso pode se dar pelo fato de 

haver concentração em bovinocultura naquele território. 

 

 

Gráfico 14. Índice de prorrogações por total de operações por território no período 2005 a 2014.  
Fonte dos dados: BNB.  
Elaboração própria. 

 

Territórios e número de estabelecimentos rurais 

Comparamos o número de contratos nos anos de 2005, 2006 e 2014 com o 

número de estabelecimentos rurais em cada município potiguar (segundo Senso 

                                                           
6
 Entrevista concedida por SOUSA, Evandro. Entrevista I. [mai.2017]. Entrevistador: Amélio Arcangelo Pilon. Natal, 2017. 1 arquivo 

.mp3 (32min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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Agropecuário de 2006). Analisamos o comportamento desses dados em um único 

município ou em um território.  

A figura 2 é um mapa do estado do Rio Grande do Norte colorido de acordo com 

o número de estabelecimentos rurais de cada município, quanto mais escura a cor do 

município no mapa maior é o número de estabelecimentos, e vice-versa. De leste para 

oeste temos uma primeira linha de municípios com maior número de estabelecimentos 

já no agreste, outra concentração desses municípios na região/território do Seridó, mais 

uma concentração na junção dos territórios Assu/Mossoró e Sertão do Apodi.  

Chamou-nos a atenção a diferença entre os territórios Alto Oeste e 

Agreste/Litoral Sul. Nestes territórios há concentração de municípios com menor área, 

mas as semelhanças não se sustentam quando os comparamos em relação ao número de 

estabelecimentos. Enquanto o primeiro apresentou uma pulverização de cidades com 

alto e baixo número de estabelecimentos, o segundo apresenta uma concentração de 

municípios com baixo número no litoral e alto no agreste. Essa porção litorânea do 

território Agreste/Litoral Sul foi região do estado que apresentou os menores números 

de estabelecimentos (Baía Formosa, o município com menor número, apresentava em 

2006 apenas 13 estabelecimentos). 

 

Figura 3. Mapa por número de estabelecimentos rurais no estado do RN.  
Fonte dos dados: IBGE, Senso Agropecuário de 2006.  

Elaboração própria. 

 

Visão através dos gráficos de dispersão 

As figuras 4 e 5 são o gráfico de dispersão da relação entre número de 

estabelecimentos e número de operações do Agroamigo no ano de 2005, e o mapa com 
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a seleção dos municípios com número de operações maior que vinte. Percebemos que 

houve uma concentração em municípios com pequeno número de estabelecimentos 

rurais, e que a maioria dos territórios nem teve representação na seleção. Isso se deve ao 

fato de 2005 ser o ano de início do programa Agroamigo, ainda em fase de testes.  

 

Figura 4. Gráfico de Dispersão da relação entre quantidade de operações em 2005 e número de estabelecimentos rurais nos 
municípios do RN.  
Fonte dos dados: BNB e IBGE.  

Elaboração própria. 

 

 

Figura 5. Mapa com seleção dos municípios com maior número de operações no RN em 2005.  

Fonte dos dados: BNB.  

Elaboração própria. 
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A análise das figuras 6 e 7 revela que elas têm as mesmas características das 

figuras 3 e 4, mas agora com o número de operações do ano de 2006 - mapa com a 

seleção dos municípios que apresentaram número de operações maior ou igual a 

sessenta. Observa-se aqui uma maior dispersão no número de operações, com 

municípios dos territórios Sertão do Apodi e Seridó já figurando dentre os que 

realizaram maior número de operações. Outra diferença é na inclinação da reta de 

dispersão (coeficiente de correlação) resultante da regressão entre as variáveis (número 

de estabelecimentos X quantidade de operações). No gráfico referente ao ano de 2006 

ela está mais inclinada que no ano de 2005, indicando maior correlação entre as 

variáveis, ou seja, no ano de 2006 o número de operações em um município esteve mais 

correlacionado ao número de estabelecimentos que no ano de 2005.  

 

Figura 6. Gráfico de Dispersão da relação entre quantidade de operações em 2006 e número de estabelecimentos rurais nos 

municípios do RN.  
Fonte dos dados: BNB e IBGE.  

Elaboração própria. 
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Figura 7. Mapa com seleção dos municípios com maior número de operações no RN em 2006.  

Fonte dos dados: BNB.  

Elaboração própria. 

As figuras 8 e 9 são o gráfico de dispersão e mapa como os que tivemos para os 

anos de 2005 e 2006, mas agora para o ano de 2014 – aqui também, mapa com a seleção 

dos municípios com número de operações maior ou igual a 60. Comparando estes com 

os anteriores percebemos que o com o passar dos anos o grupo dos municípios com 

maior número de operações passou a conter municípios de todos os territórios. 

 

Figura 8. Gráfico de Dispersão da relação entre quantidade de operações em 2014 e número de estabelecimentos rurais nos 

municípios do RN. 
Fonte dos dados: BNB e IBGE.  

Elaboração própria. 
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Figura 9. Mapa com seleção dos municípios com maior número de operações no RN em 2014.  

Fonte dos dados: BNB.  

Elaboração própria. 

 

Na figura 8 a inclinação da reta (coeficiente de correlação) nos mostra que 

correlação entre as variáveis se tornou maior com o passar dos anos. Isso demonstra que 

a vinculação entre o número de estabelecimentos rurais e o de operações ficou mais 

forte. Deve ser destacado que nenhum município do litoral figura como grande tomador 

(município com grande quantidade de operações). 

No território Agreste e Litoral Sul a diferença nos números estabelecimentos é 

seguida e mantida no quesito número de operações. Assim como no território Alto 

Oeste, que a pulverização entre os municípios com maior número de estabelecimentos 

também se manteve na quantidade de operações.   

No território Seridó percebe-se a inclusão dos municípios do oeste no grupo dos 

que figuram como maiores tomadores. Assim como nos territórios Sertão do Apodi, 

Assu/Mossoró, Potengi e Trairí, que mais municípios foram incluídos nesse grupo. 

Os territórios de Mato Grande e Região Metropolitana de Natal também tiveram 

municípios incluídos no grupo de maiores tomadores, fato que ainda não ocorria em 

2006. 

O território Sertão Central Cabugi / Litoral Norte teve um único representante no 

grupo de maiores tomadores nos anos analisados, mesmo antes da suspensão das 

atividades do programa no território. Segundo o coordenador regional Evandro Sousa 
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(informação verbal)
7

 desde o início do programa as operações nesse território 

apresentaram problemas que já existiam no Pronaf-B e que a maneira como vinha sendo 

feito não atendia às especificidades do programa Agroamigo. 

I de Moran e Clusters 

Os gráficos com I de Moran para 2006 e 2014 (figuras 10, 11, 12 e 13) mostram 

que a dispersão é maior no quadrante Q1 no qual se encontram os municípios que 

apresentam grande número de operações e são acompanhados pelos seus vizinhos. 

Logo, os municípios que se encontram neste grupo têm uma variação na quantidade de 

operações de um para o outro.  

 

Figura 10. I de Moran entre cada município e seus vizinhos, baseado na quantidade de contratos no ano de 2006. 
Fonte dos dados: BNB.  

Elaboração própria. 

 

                                                           
7
 Entrevista concedida por SOUSA, Evandro. Entrevista I. [mai.2017]. Entrevistador: Amélio Arcangelo Pilon. Natal, 2017. 1 arquivo 

.mp3 (32min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta dissertação. 
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Figura 11. Mapa com seleção dos municípios com maior número de operações que foram seguidos pela maioria dos vizinhos, 
segundo gráfico de dispersão, em 2006. 
Fonte dos dados: BNB.  

Elaboração própria. 

 

 

Figura 12. I de Moran entre cada município e seus vizinhos, baseado na quantidade de contratos no ano de 2014. 

Fonte dos dados: BNB.  

Elaboração própria. 
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Figura 13. Mapa com seleção dos municípios com maior número de operações que foram seguidos pela maioria dos vizinhos, 

segundo gráfico de dispersão, em 2014. 
Fonte dos dados: BNB.  

Elaboração própria. 

Na comparação entre 2006 e 2014 vemos que a concentração dos municípios 

que pertencem ao grupo mencionado acima deixou de ser exclusividade dos territórios 

Sertão do Apodi, Potengi e Trairí, para também acontecer no território Seridó 

(principalmente na sua parte ocidental). A mudança no valor do I de Moran de 0,095 

para 0,110 e o aumento do número de municípios no Q1 mostra que, na média, o 

aumento na quantidade de operações em um município é refletido em seus vizinhos. 

Apodi – município com maior número de estabelecimentos rurais e maior número de 

operações, e que em ambos os gráficos está mais à direita -, que em 2006 aparecia no Q1 

não se manteve em 2014, provavelmente por não ser acompanhado pela maioria dos 

seus vizinhos. 

O Mapa dos Clusters em relação ao número de operações no ano de 2014, figura 

14, nos revela onde estão os municípios onde a relação entre número de operações em 

um município e em seu vizinho é mais forte direta e indiretamente. Os municípios em 

azul escuro são os municípios que tiveram baixo número de operações e foram 

acompanhados pelos seus vizinhos mais fortemente (baixo-baixo). O contrário (alto-

alto) aconteceu nos municípios em vermelho. Os municípios em azul claro são aqueles 

que tiveram baixo número de operações mas não foram seguidos por seus vizinhos 

(baixo-alto), e o contrário (alto-baixo) aconteceu nos municípios em rosa.  

Percebe-se uma concentração de alto-alto e baixo-alto nos territórios Sertão do 

Apodi e Seridó, territórios que concentram o maior número de operações, o maior 
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número de municípios no Q1 e apresentam alguns municípios com baixo número de 

operações se comparados a seus vizinhos. Isso mostra que a distribuição das operações 

não foi muito homogênea dentro destes territórios 

Percebemos que a concentração de baixo-baixo se encontra no litoral e de alto 

baixo em apenas três cidades que apresentaram grande número de operações mas não 

são acompanhadas por seus vizinhos (Pedro Avelino, no território Sertão Central 

Cabugi / Litoral Norte, e João Câmara e Taipú no território Mato Grande). 

O território Agreste / Litoral Sul apresentou dois tipos de clusters, alto-alto e 

baixo-baixo, o pequeno número de operações dos municípios do Litoral foi seguido 

pelos vizinhos e o contrário, alto-alto, aconteceu no agreste. 

 

Figura 14. Mapa dos Clusters em relação ao número de operações no ano de 2014.  
Fonte dos dados: BNB.  

Elaboração própria. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste trabalho não mediram a importância do programa de 

microcrédito rural orientado Agroamigo para o desenvolvimento rural do Nordeste, nem 

mesmo no estado do Rio Grande do Norte. Nosso objetivo era analisar se a forma como 

o Agroamigo foi aplicado como política pública nos territórios rurais contribuiu para o 

desenvolvimento, o desenvolvimento endógeno tão sonhado pela região Nordeste ou 

para um desenvolvimento continuo e duradouro como na hipótese de causação circular 

de Myrdal (1965). O período analisado foi de grande crescimento econômico e melhora 

dos índices sociais no país, principalmente na região Nordeste. Certamente, onde esses 

índices sociais mais melhoraram foi na região conhecida anteriormente como bolsão de 

pobreza, localizada no semiárido nordestino. Sabemos que outras políticas públicas 

foram desenvolvidas no país e na região no período, na maioria delas políticas que 

visavam a manter o sertanejo em suas terras ou seu lugar, mantendo uma renda básica 

para seu sustento e melhores condições de infraestrutura.  São exemplos o Bolsa 

Família, o aumento real do salário mínimo, o Luz para Todos etc. No âmbito da 

agricultura familiar podemos citar os aumentos consideráveis nos valores do Plano 

Safra destinados ao Pronaf. Este, sabemos que não chegaria, ou chegaria com 

intensidade menor que a necessária, ao produtor rural de menor renda se não existisse o 

Agroamigo.  

Nossos resultados nos mostraram que a concentração do agroamigo no estado do 

Rio Grande do Norte não só se deu nos municípios de maior número de 

estabelecimentos agrícolas – onde há menor concentração de terras – como também na 

região do semiárido potiguar. O programa que se diferencia das demais políticas 

públicas pelo carácter não paternalista, já que não garante a renda e sim o crédito, 

também se caracterizou pela melhor aderência na região do estado onde as pessoas mais 

sofrem com secas e desgovernos. A maneira como se deu a evolução do Agroamigo no 

estado do Rio Grande do Norte nos mostrou que ele é um programa que busca diminuir 

distâncias sociais não só locais, mas também entre o semiárido e a região menos 

atingida pelas secas. O agroamigo se tornou um ativo para que os pequenos agricultores 

consigam aproveitar as oportunidades que vieram graças a outras políticas.  

O caráter endógeno do desenvolvimento que o Agroamigo traz está no fato de o 

produtor rural decidir o que fazer com o crédito e ser o responsável pelo pagamento das 
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prestações. Assim, o produtor rural se torna agente do seu próprio desenvolvimento, de 

um desenvolvimento almejado. Porém necessita-se de ações conjuntas entre os agentes 

do Agroamigo e os colegiados dos territórios rurais, união que poderá potencializar as 

ações de ambos os agentes. O que afasta o programa desse caráter endógeno é a 

concentração na bovinocultura - por se tratar de um manejo com animais maiores que na 

ovinocultura e caprinocultura, necessitando de mais água e assim sendo um rebanho 

mais vulnerável aos longos períodos de seca. Mesmo sendo explicado devido políticas 

públicas locais e razões culturais que propiciam essa preferência do produtor pelo 

bovino. 

Já o caráter financeiro do programa traz aos produtores uma bancarização, que, 

aliada a programas de compras governamentais da produção da agricultura familiar 

insere esses produtores no sistema de mercado, saindo de uma agricultura de 

subsistência. E assim, por mais um motivo, o programa se sustenta como de real 

serventia para o desenvolvimento da região por ele atendida, pois segundo Sen (2000): 

O mecanismo de mercado obteve grande êxito em condições nas 
quais as oportunidades por ele oferecidas puderam ser 
razoavelmente compartilhadas. Para possibilitar isso, a provisão de 
educação básica, a presença de assistência médica elementar, a 
disponibilidade de recursos (como a terra) que podem ser cruciais 
para algumas atividades econômicas (como a agricultura) pedem 
políticas públicas apropriadas (envolvendo educação, serviços de 
saúde, reforma agrária etc.). Mesmo quando é suprema a 
necessidade de uma ‘reforma econômica’ para dar mais espaço aos 
mercados, essas facilidades desvinculadas do mercado requerem 
uma ação pública cuidadosa e resoluta. (SEN, 2000, p.169) 

Acrescenta-se o crédito como um dos recursos cruciais, pois somente a terra não 

garante ao pequeno produtor rural uma maior participação no mercado, principalmente 

numa região onde a agricultura se torna inviável nos longos períodos de estiagem. 

A consolidação do programa que se evidência pelo crescimento constante e pela 

boa distribuição geográfica dos recursos faz com que o Agroamigo deixe de ser apenas 

um ativo para que os produtores acessem uma estrutura de oportunidades, mas passe a 

fazer parte dessa estrutura. Seus efeitos podem ser ampliados ajudando a sustentar um 

impulso ascendente de grande importância ao desenvolvimento e a corrigir erros 

históricos que deixaram por tanto tempo os pequenos produtores da região fora do 

mercado, a mercê de oligarquias que viam a manutenção do sistema como a garantia do 

poder. 
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Os efeitos finais cumulativamente ampliados de um impulso 
ascendente, criteriosamente aplicado aos fatores relevantes, são, de 
certo modo, prova e também índice do ‘desperdício social’ 
preexistente. (MYRDAL, 1965, p. 43). 

Termino esse trabalho com a percepção de que o Agroamigo representa 

bancarização e independência financeira ao pequeno produtor rural, e, por ser um 

crédito orientado, uma ferramenta essencial para o ajuste do Pronaf B ao seu real papel 

que é dar condições financeiras à produção agrícola familiar. E o desenvolvimento 

humano que o programa propicia, segundo Sen (2000), gera um melhor 

compartilhamento do crescimento econômico: 

As recompensas do desenvolvimento humano, como vimos, vão 
muito além da melhora direta da qualidade de vida, e incluem 
também suas influências sobre as habilidades produtivas das pessoas 
e, portanto, sobre o crescimento econômico em uma base 
amplamente compartilhada. (SEN, 2000, p. 171). 

 O comedimento financeiro que vem sendo executado pelos governos federal e 

locais podem ser tão prejudiciais quanto à seca na vida das pessoas menos abastadas que 

ocupam o semiárido nordestino. A suspensão ou diminuição de políticas públicas de 

combate à pobreza pode mitigar os efeitos até então virtuosos destas. A esperança fica 

por conta da maneira „teimosa‟ com que o sertanejo sempre encarou suas dificuldades. 

Mesmo que os índices educacionais não acompanharam a melhora da renda, tem-se a 

expectativa de que a inserção ao mercado tenha lhe trazido a expertise necessária para 

melhor aproveitar as estruturas de oportunidades que não dependam do Estado. 
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ANEXOS 

Entrevista  

Entrevista com o gerente regional de micro finanças do BNB, concedida ao autor desta 

dissertação em Natal-RN em 24 de maio de 2017. Entrevistado: Sr. Evandro Sousa. 

Entrevistador: Amélio Arcangelo Pilon.   

(Amélio Arcangelo Pilon) - Como você vê o programa de microfinanças orientado 

Agroamigo quando comparado a outros programas de microcrédito? Para você qual é o 

diferencial do programa?  

(Evandro Sousa) - O agroamigo, ele é o maior programa de microcrédito rural da 

América Latina. Ele tem um desafio grande que é a questão de trabalhar com o 

produtor rural. Não é a mesma coisa, por exemplo, como a grande maioria dos outros 

programas de microcrédito que trabalham com o urbano. Tem todas as especificidades 

no crédito rural, o crédito rural no Brasil tem toda uma história... E a gente tem que 

muitas vezes conscientizar o produtor rural, explicar pra ele que não é daquela outra 

forma que já foi feito, que agora, por mais que ela já tenha pegado crédito e não tenha 

aplicado alguma vez e não tinha tido nada, agora vai ter, porque ele vai ser visitado 

antes, vai ser visitado depois, vai ter toda uma metodologia que ele tem que cumprir. 

Então, com o Agroamigo... foi esse o grande desafio no início, mas isso já tá muito 

presente hoje, depois de 12 anos, no dia-a-dia, sendo colocado isso para o produtor 

rural, o produtor rural vendo que aquele assessor tá toda semana passando na porta 

dele, isso já tá bem enraizado, mas assim, o crédito rural ainda é cheio de detalhes, né, 

tem a questão das secas, tem a questão da série de documentação que precisa. Pra você 

ter uma ideia, não que o banco peça, mas que parceiros exigem, órgãos 

governamentais. O „até 4 mil‟ é um crédito mais simplificado, realmente a gente só 

exige a DAP [Declaração de Aptidão ao Pronaf] , identidade e CPF, mas o “até 15 

mil” ... e no caso, se for para a bovinocultura, esse cliente tem que trazer depois o GTA 

[Guia de Transporte de Animais], tudo que o banco pede é exigência de algum órgão, 

de alguma lei, de alguma coisa do tipo. Então esse [até 4 mil] ainda é mais 

simplificado, mas o “até 15 mil” por exemplo, se ele vai usar uma água, precisa de 

autorização para usar essa água; se ele vai comprar uma máquina ou equipamento, 

tem que ser de acordo com o valor cadastrado no BNDS, tem que ter código FINAME. 

Ou seja, o crédito rural tem vários detalhes que o crédito urbano não precisa. A gente 

também trabalha com o FNE que é um recurso governamental, então, aumenta ainda a 

nossa responsabilidade, pra gente tá aplicando, devem aplicar correto, para o produtor 

correto e o produtor também trazer a finalidade correta para o crédito. Então, 

realmente assim..., há muitos desafios, mas o Agroamigo vem superando todos eles, 

graças a Deus. 

(A) - Em sua opinião, por que o Agroamigo é importante para o desenvolvimento rural 

e da agricultura familiar na região por ele atendida, a região Nordeste como um todo? 
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(E) - É justamente pra garantir que esse recurso chegue às pessoas certas, a quem deva 

chegar. Agora, por exemplo, nessa seca aí, nesses cinco anos de seca, certamente muita 

gente teria abandonado a atividade se não fosse o Agroamigo. Então o Agroamigo foi o 

que fez ... hoje a gente tem 65 mil produtores em nossa carteira ativa ... com certeza, 

desses 65 mil, a grande maioria perdeu tudo em algum desses anos e não tinha 

recursos mais para continuar a atividade. É quando o agroamigo chega e diz assim... 

Então é muito melhor para o produtor, porque ele vai pegar um crédito, um crédito 

com juros até negativos, no “até 4 mil reais” que a gente utiliza do Pronaf B. Ele vai 

pagar menos do que ele recebeu, então é muito bom para ele, ele não vai ter que deixar 

a casa dele e ir para outro canto e procurar emprego aqui em Natal, por exemplo. Ele 

pega esse crédito, quando ele não tinha mais nada, ele pega esse crédito, investe e com 

esse lucro ele paga o banco e ainda sobra dinheiro para ele. Então, ajuda o produtor, é 

uma política pública por que, por exemplo, esse cara vem aqui para Natal e não 

consegue emprego, fica pedindo, adoece, ou alguma coisa do tipo... Então, é muito 

mais barato, para o governo, fazer esse crédito, que ele aplique, que ele continue na 

atividade dele lá na casa dele. O Agroamigo é fundamental justamente para isso, para 

fazer com que esse crédito chegue, chegue para a pessoa certa, para a pessoa que quer 

aplicar. E... O Agroamigo também está junto para orientar e para ver se realmente o 

cliente está aplicando. Por que se ele pega esse dinheiro e ele vai por exemplo ... e é um 

grande desafio da gente é justamente... o produtor está precisando, pegou o dinheiro, é 

uma tentação muito grande ele „comer‟ esse dinheiro, comprar comida para ele, para a 

família dele e tal. É muito difícil a gente orientar ele: “Ao invés de você pegar esse 

dinheiro e você comer com esse dinheiro você tem que trabalhar, que trabalhando você 

tanto come como continua com sua atividade.” É esse o desafio, e o Agroamigo é 

fundamental para isso. Se não fosse esses agentes de crédito orientando, explicando, 

pode ter certeza que grande parte desse pessoal já teria abandonado a atividade. 

 

(A) - Em sua opinião, como é visto o programa Agroamigo dentro do Banco do 

Nordeste? 

(E) - O banco dá uma atenção muito grande ao microcrédito, tanto o Agroamigo 

Quanto o Crediamigo, é prioridade. O banco atua em todas as áreas, em todas as 

frentes, desde o pequenininho até o grande, mas ele tem um carinho muito grande pelo 

pequeno. Juntando o Agroamigo e o Crediamigo já tá dentro do banco os dois maiores 

programas de microcrédito do Brasil. Por mais que o banco seja um banco 

governamental, um banco grande. Para você ter uma ideia da prioridade está saindo 

um novo sistema só para o Crediamigo, para dinamizar a produção dele, a previsão é 

que até o final do ano a gente esteja com um novo sistema. Todos esses agentes que 

estão trabalhando, esse ano já foi entregue tablets para eles, para que eles já façam a 

proposta no tablet e não precisem trazer a proposta em papel para digitar na agência. 

Tudo isso mostra a prioridade que o banco tá dando, tá investindo em tecnologia para 

aprimorar cada vez mais o microcrédito. Hoje a gente teve o lançamento de um novo 

produto que é o Agroamigo Sol, para incentivar o uso da energia solar, com a presença 
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dos diretores do banco. Daí você tira a importância que o banco dá para o 

microcrédito. Apesar de o banco ser enorme, financiar também bilhões, vários bilhões 

para as grandes empresas, ele também dá uma atenção muito grande ao microcrédito 

porque, afinal de contas, o papel do banco é o desenvolvimento, o banco só existe por 

isso, para desenvolver o Nordeste, e tendo o microcrédito também...  é uma grande fatia 

do desevolvimento do Nordeste por essas questões de fixar o pessoal no campo, pela 

quantidade de trabalho que gera e várias outras questões.  

(A) - Qual o papel do Instituto Nordeste Cidadania (INEC) no programa Agroamigo? 

(E) - Hoje ele vem como parceiro, o INEC é o parceiro do banco, operacionalizando. O 

banco não ia ter perna para visitar todos os municípios, ir lá à zona rural... o banco 

por ser como é, uma empresa de economia mista, ele não pode crescer na forma com 

que o Agroamigo e o Crediamigo precisam. Justamente o INEC entra aí, nessa parceria 

de ir lá, de visitar o produtor. É muito importante essa parceria e é uma empresa que 

está junto, que está ouvindo as diretrizes para trabalha correto. Quanto se iniciou o 

Pronaf-B, desde o início do Pronaf-B o banco sempre trabalhou com parcerias. 

Antigamente o banco tinha vários parceiros, em cada município o banco tinha várias 

empresas parceiras. Só que se via que tinha empresas serias, que trabalhavam 

corretamente, mas a grande maioria não. Então o INEC traz isso para o banco, a 

tranquilidade que tem uma empresa séria trabalhando do lado dele, que vai fazer 

conforme as orientações dele.  

(A) - Em sua opinião, o programa Agroamigo poderia ter sido desenvolvido e 

administrado por alguma outra instituição pública ou privada? Por quê? 

(E) - Acredito que... Hoje, quem tem essa tecnologia de... Porque fazer uma operação 

de microcrédito e dá certo é difícil, mas não uma coisa tão difícil. Agora, a grande 

dificuldade é transformar, é massificar isso, copiar isso para que em todos os 

municípios do Nordeste existam operações de microcrédito sendo feitas, bem feitas e 

dando certo, Hoje, quem tem essa tecnologia de fazer isso é o Banco do Nordeste. É 

muito difícil, pode ser que até outras instituições cheguem, no futuro, a fazer, mas é 

muito difícil, principalmente por causa da... O banco criou essa metodologia, então, a 

questão de dar crédito é só uma das muitas etapas da metodologia. É interessante, por 

exemplo: o agente está passando, uma pessoa ouviu sobre o Agroamigo, chama o 

agente e fala “quero fazer esse crédito”, o agente não pode pegar a proposta dele 

naquele lugar. Ele vai convidar essa pessoa para participar de uma palestra 

informativa, porque na metodologia está que a pessoa, antes de tirar o crédito, tem que 

passar por uma palestra informativa, ele senta, fica mais de uma hora, junto com 

outros produtores, ouvindo tintim por tintim como é que é o processo, o passo-a-passo, 

o que ele tem que fazer, a responsabilidade disso. Então, tem toda uma metodologia 

que tem que ser cumprida, e entregar o crédito é só mais um dos passos. Hoje, 

realmente, o banco conseguiu, graças a muito esforço, pulverizar isso, e isso vem 

acontecendo em todos os municípios. Então, é muito difícil que outra instituição venha 

a conseguir fazer isso. 
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(A) - Analisando os dados, percebi que o valor médio das operações está muito 

indexado ao valor limite máximo por operação/CPF, que é ajustado sempre e para um 

valor maior, de tempos em tempos, quase que de ano a ano. Você concorda com essa 

afirmação? E como se dá esse ajuste do valor máximo das operações?  

(E) - Isso é estipulado pelo governo federal. O programa Pronaf-B vai até 4 mil reais e 

em todo Plano Safra o governo pode ou não mudar isso. Já tem 4 ou 5 anos que não 

muda, os mesmos 4 mil reais. Essa questão se está utilizando o valor máximo tem muito 

haver com esse engessamento. Há muitos anos que a gente vem trabalhando com isso. 

O microcrédito urbano no Brasil já pode ser maior que 15 mil reais, mas hoje, no 

Brasil, o microcrédito rural só ai até 15 mil reais. O banco, inclusive, tem a 

solicitação... O governo federal sempre escuta todas as entidades, os bancos, os 

parceiros, antes de preparar o Plano Safra. No caso, vai sair o Plano Safra agora em 

julho e uma das solicitações que o banco fez foi essa, para aumentar o valor mínimo 

[máximo] do Pronaf-B, para aumentar o valor mínimo [máximo] do microcrédito para 

20 mil reais. Porque tem muita gente utilizando o máximo, às vezes pedem um valor um 

pouco maior. No Pronaf-B, a nossa solicitação foi para que aumentasse para 4.500 ou 

5 mil reais, porque é o que a gente ouve os clientes precisando. É claro que os 4 mil 

reais vem ajudando, e vem ajudando muito, mas se for 5 mil reais seria ainda melhor. 

Mas já tem alguns anos vem engessado esse valor.  

(A) - Na análise que fiz dos dados do programa, entre os anos de 2005 e 2014 o 

agroamigo atingiu no estado do Rio Grande do Norte, na maioria dos anos, um valor 

médio de operações maior que o geral do programa. Para você, isso era um objetivo da 

coordenação local ou mero resultado? 

(E) - A meta pra gente é o que a gente chama de piso. A meta dada pelo menos deve ser 

cumprida, mas não quer dizer que a gente vá fazer só ela, a gente faz de acordo com a 

necessidade dos clientes, com a necessidade do programa. Não é porque a gente 

chegou na meta que a gente vai parar. A gente vem ano após ano tentando fazer o 

máximo possível para os produtores. E anualmente, geralmente a gente vem fazendo 

mais do que a meta, por isso esse número superior à média. 

(A) - Na análise dos dados do programa, percebe-se que no estado do Rio Grande do 

Norte, assim como no geral, o ramo Bovinocultura do subsetor Pecuária é o que 

apresenta maior número operações destinadas. Essa concentração até foi citada em 

outros trabalhos científicos sobre o programa.  Em sua opinião, por que ocorre essa 

concentração? Seria o fator melhor garantia ou apenas maior demanda? 

(E) - No caso, esses bovinos não chegam nem a entrar como garantia. É realmente a 

demanda, a demanda é muito grande para esse tipo de atividade. E inclusive a gente 

vem incentivando o uso de outras atividades. Agora, isso não é rápido, essa mudança 

não é rápida, justamente porque a gente incentiva, mas o cliente faz o que realmente ele 

solicita, o que for melhor para ele. A demanda maior ainda é para a bovinocultura.  
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(A) - Atentei-me, na análise dos dados, ao número de prorrogações do programa. Sobre 

as prorrogações tenho a seguinte questão: Como e em quais circunstâncias se dá a 

prorrogação de uma operação? 

(E) - Quando o cliente por algum motivo não consegue honrar com o crédito em dia. 

Hoje a gente pede um laudo, o agente de microcrédito faz um laudo informando o que 

aconteceu, qual o motivo pelo qual esse cliente está solicitando a prorrogação e qual é 

a proposta dele para honrar com esse crédito. Não é nosso interesse que o cliente fique 

incluído em lista restritiva e venha a se fechar as portas para ele. A gente negocia e 

conversa, dependendo do ele queira fazer, se está de acordo com as normas do governo 

federal que a gente tem que cumprir. Acontece muito principalmente com essa seca. 

Muita gente que perdeu as plantações, que tinha até plantação irrigada, mas o rio 

secou, o barreiro secou, muita gente que os animais morreram. A gente foi visitar 

cliente que o boi estava amarrado porque não tinha mais força para ficar de pé, porque 

não tinha o que comer. A gente chegou a ver palma morrendo porque não tinha água. 

Você ver uma palma morrer porque não tinha água, realmente é um caso crítico, e a 

gente chegou a ver isso aqui. 

(A) - Ainda sobre as prorrogações. Para minha pesquisa eu criei um índice de 

prorrogação, onde comparo o número de prorrogações com o número de liberações de 

crédito em cada território da cidadania no estado do Rio Grande do Norte. Chamou-me 

atenção três fatos: 1) o território do Alto Oeste, formado por Pau dos Ferros e outros 

municípios ao seu entorno, ter apresentado o menor índice e ser muito abaixo dos 

outros, 2,5 %; 2) o território Sertão Central Cabugi e Litoral Norte ter apresentado o 

maior índice, 50,7 %; 3) Este território que apresentou maior índice de prorrogações 

deter o menor índice de liberações para o ramo bovinocultura no subsetor pecuária 

dentre as operações realizadas. Em sua opinião, o que causou esta diferenciação no 

índice de prorrogações por território? Acha que a concentração na bovinocultura possa 

ser um fator importante para neste índice? 

(E) - Bovino, como os clientes sabem trabalhar com ele, tem uma tendência maior de 

dar certo. O Alto Oeste trabalha muito com bovino. Essa região aqui do Central 

Cabugi e Litoral Norte, justamente, a gente não tem nenhum agente lá pela baixa 

quantidade de demanda. Hoje os agentes de Assú e de Angicos é que vão atender esses 

clientes lá. A demanda é pequena e é para outras atividades essa demanda. A gente tem 

essa atividade que é de alto risco que é a questão de pesca, é uma atividade bem 

complicada, que a gente toma muito cuidado. Realmente, essa questão da atividade, 

para a questão de renegociações, influencia muito, tem também a questão de que na 

região lá agente não tem uma agência, não tem unidades. Acabou que você vai 

reduzindo a quantidade de liberações... Por exemplo, se a gente parasse de liberar 

hoje, iria chegar um momento em que a inadimplência seria de 100%, porque todo 

mundo que tinha de pagar pagou e quem não pagou ficou em atraso. É mais ou menos 

o que acontece lá, como agente está tendo poucas liberações, muita gente vai pagando 

e o que vai ficando que é que vai renegociando ou que está em atraso. Por isso que a 
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quantidade de renegociações deu muito alta, justamente pela quantidade de liberações 

que foi diminuindo, que está pequena lá.  

(A) - Segundo o site e peças institucionais do Banco do Nordeste, uma figura de 

fundamental importância do programa é o agente de microcrédito orientado. Como se 

dá a contratação e treinamento desses agentes? E como se dá a distribuição deles pelo 

território atendido? 

(E) - A distribuição deles é justamente por demanda, eles tem na carteira deles entre 

700 e 1100 clientes. Conforme essa carteira de clientes vai aumentando e agente vê a 

necessidade de mais um agente para aquela região. Isso varia muito de um ano para o 

outro, com relação à demanda. Se tiver demanda a gente expande para aumentar os 

agentes. A contratação deles, hoje a gente está preferindo, é recomendável que eles 

sejam técnico agrícola, pelo menos ter algum conhecimento, ter alguma noção.  Mas a 

grande maioria deles não conhece de banco, não conhece de crédito. Por isso, quando 

ele chega, tem um plano de capacitação da gente, onde ele tem que passar alguns dias 

com um agente mais antigo, depois de algum tempo na unidade, fazendo aquele 

trabalho e vai para Fortaleza, passa duas semanas em Fortaleza sendo treinado. Tem 

todo um plano, tem cursos à distância que antes de ir para Fortaleza é obrigatório 

fazer. Tem tanto a parte prática, de sair com o agente mais antigo, como tem a parte 

teórica com os cursos à distância, e depois disso ainda ela vai para Fortaleza e passa 

duas semanas sendo treinado lá. 

(A) - Sobre o acompanhamento ao trabalho do agente de microcrédito orientado, há 

algum sistema de metas por número de operações, ou por índice de inadimplência? Há 

alguma orientação para preferência por uma ou outra atividade desempenhada pelo 

cliente/agricultor? 

(E) - Não tem preferência. Como eu falei tem as atividades de risco que a gente tem que 

tomar cuidado, como por exemplo, pesca. Mas a gente não tem uma atividade que é 

prioritária não. Existe um plano de ação, onde a questão de contratação é só uma das 

coisas que a gente tem que fazer. Tem que fazer a contratação dos dois produtos que a 

gente tem, que é o crescer – até 4 mil reais – e o Agroamigo mais, que é até 15 mil 

reais. Mas ele também tem uma... A gente acompanha a renovação dele, que justamente 

priorizar aqueles clientes que estão pagando, ou seja, que já conhece o programa, que 

já aplicaram. A gente quer renovar pelo menos 75% desses clientes, e a gente 

acompanha isso. Tem uma meta, justamente, de recuperação de crédito. A carteira que 

os clientes atrasaram, por algum outro motivo, ele precisa recuperar esses créditos, 

acompanhar esses clientes para eles venham a honrar com esses créditos em atraso. 

Tem a meta de acompanhamento, que é justamente, depois que a gente libera o recurso, 

tem que ir lá visitar para ver se realmente o cliente aplicou, e a gente acompanha isso. 

Todo mês tem uma quantidade bem significativa de laudos. No caso, hoje, pelo menos 

33% do que é liberado ele tem que visitar depois. E 1/3 do que ele prospecta ele tem 

que visitar antes. Uma quantidade significativa de clientes. Tem a meta de 

acompanhamento, tem a meta de conformidade, essa propostas que ele encaminha, eles 
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são... como se fosse uma auditoria, monitorados pelo menos duas vezes por ano. O 

monitor quando chega lá tem que encontrar tudo ok, todo o trâmite feito, toda a 

metodologia feita. O monitor vai à campo com eles e também olha a documentação 

interna para ver se está tudo ok. E também tem uma monitoração à distância, tem uma 

pessoa aqui na gerência só para ficar olhando essas propostas que estão passando todo 

dia, ela fica só olhando as propostas para ver se elas estão em conformidade. Então, 

tem essa meta de conformidade. Tem a meta de retorno sobre carteira ativa, que é para 

ver se aquilo que eu estou emprestando está gerando renda. Porque basicamente, essa 

meta de retorno sobre a carteira ativa é uma meta de consequência, se eu estou 

emprestando, se minha inadimplência está baixa, ela está sendo cumprida. Mas existe 

essa variável também. Hoje são essas a variáveis que ele possui e a gente acompanha 

cada uma.  Falei de contratação, falei de reembolso... reembolso não falei. Reembolso, 

pelo menos 95% dos créditos que a gente faz, a gente acompanha, para que pelo menos 

95% sejam pagos dentro do mês, que já é um valor alto. Ou seja, não existe nessa 

variável nem assim: o cliente pagou o mês que vem ou pagou daqui a dois meses, ela já 

entra para recuperação de crédito. Mas a gente tem essa meta de que pelo menos 95% 

dos créditos sejam pagos, e pagos até o mês de vencimento. São essas as variáveis que 

a gente acompanha. 

(A) - O Governo Federal tem feito cortes no orçamento fiscal que provavelmente 

atingirão o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNE). Em sua opinião, esses 

cortes podem chegar a tingir o programa Agroamigo? Acha que isto pode diminuir ou 

atrapalhar o crescimento que até agora era sempre uma constante do programa? 

(E) - Diminuir o programa, até então, não. Nesse ano não houve uma expansão tão 

grande quanto houve nos outros anos. Então, basicamente, a gente continuou do 

tamanho que vinha. Quando vêm esses cortes, a última área a ser afetada é o 

microcrédito, mas, a depender do tamanho do corte, ela pode vir a ser afetada. Até 

então não houve necessidade de ser reduzir o que a gente vinha fazendo, a meta desse 

ano é maior do que a meta do ano passado, mas dependendo do tamanho do corte, no 

futuro... Até 2017 isso não ocorreu, mas no futuro ninguém sabe. 

(A) - Por favor, descreva como se dá o passo a passo de uma operação de microcrédito 

rural orientado no Agroamigo. Citando como é decidido/escolhido o agricultor/cliente a 

ser atendido e como é tomada a decisão se a operação será ou não efetivada. 

(E) - O primeiro passo da metodologia é justamente abrir mercado. Hoje quase todo o 

Nordeste já tá com esse mercado aberto, que a abertura do mercado a gente faz todo 

um estudo, pra ver a quantidade de produtores que existe na região. Isso já aconteceu 

praticamente em quase todo o Nordeste. Depois disso é feita a divulgação do 

programa, via rádio, via o assessor mesmo passando, os parceiros, a EMATER, 

sindicatos. Com a divulgação, o agente marca palestras informativas, e nessa palestra 

informativa tem um álbum seriado em que ele vai explicando e mostrando visualmente 

para os clientes o passo-a-passo do programa, do Agroamigo. Os clientes passam uma 

hora, mais ou menos, ouvindo detalhadamente como é o programa, porque que existe o 
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programa e qual é próximo passo deles, o processo deles, dentro do programa. Depois 

da metodologia, quem se interessar, procura o assessor. Nesta palestra informativa a 

gente pega... inclusive tem um formulário para ver quem participou. Das pessoas que já 

participaram, quem tiver interesse, procura o agente, o agente coleta a documentação. 

Desse pessoal que ele coletou documentação, pelo menos um terço, no mínimo, pode 

ser mais... dependendo do município, as vezes quando o município tem inadimplência 

razoável, a visita 100%, as vezes. Mas pelo menos um terço desses clientes que tem 

interesse no projeto são visitados, sendo visitados, realmente sendo produtor, tendo 

interesse, o agente traz a proposta dele. Hoje, agora já tem o tablete, lá no campo 

mesmo ele digita aquela proposta e assim que o celular pegar rede, internet de dados 

mesmo, ou então o wi-fi, ele pode mandar essa proposta para a unidade dele do 

Agroamigo. Lá na unidade são feitas todas as consultas cadastrais, SPC, SERASA e as 

demais internas do banco. Estando tudo ok, essa proposta é passada pela validação, 

que é o corpo do INEC, pelo menos o coordenador e mais duas pessoas analisam a 

proposta para dar o ok ou não. Tendo o ok, essa proposta é encaminhada para o banco, 

e aí no banco... o banco também faz uma análise e tem o comitê do banco que também 

aprova ou não o crédito. Então, nessas propostas existem dois comitês, o do INEC e o 

do banco. O do banco dando o ok na proposta é impresso o contrato, o cliente vem, 

assina e recebe o dinheiro. Na proposta estando ok também é feito uma aberta de conta 

para o cliente, esse cliente abre essa conta sem taxa de manutenção, sem custo nenhum 

por esta conta, justamente, na intenção de a gente bancarizar esse cliente, esse cliente 

não tinha acesso a banco, não sabiam nem como é que poderiam fazer para ter acesso 

a um banco. Com esse crédito também é aberta uma conta e esse dinheiro já é 

creditado... sendo aprovado, e assinando o contrato, esse dinheiro já é creditado na 

conta dele, ele recebe, saca na agência ou saca em algum lugar... e paga lá no 

fornecedor aonde ele for comprar. Depois de ele receber esse dinheiro, pelo menos 

33% desses clientes são visitados para ver se realmente esse cliente aplicou. Depois, 

liquidando a operação, começa de novo o processo, que o assessor vai lá e visita, para 

fazer uma nova operação com ele. Então, aqui no banco tem esses dois comitês, para a 

emissão da DAP... a DAP é algum órgão externo que dá, pode ser sindicato, pode ser a 

EMATER, pode ser colônia de pescadores. E em muitos municípios hoje também existe 

o comitê municipal e nesse comitê municipal se decide se aquele cliente é realmente 

agricultor familiar ou não, se pode ou não emitir a DAP. Mas isso é de município para 

município. A gente não entra nesse mérito, a gente necessita da DAP estando feita. 

 

 

 

 

 

 

 


