










R$ 2,9 bilhões
FNO Infra 





FNO INFRA:

1. BENEFICIÁRIOS: 
a) Empresas e consórcio de empresas
b) Concessionários de concessões comuns e/ou de Parcerias Público-Privadas – PPP

2. FINALIDADE: Aquisição de bens de capital e a implantação, modernização, reforma e ampliação de
empreendimentos.

3. ATIVIDADES FINANCIADAS:
a) Infraestrutura de transporte e logística (ruas, avenidas, viadutos, rodovias, metrôs, ferrovias, hidrovias,

portos, aeroportos e mobilidade urbana, visando o escoamento da produção e/ou ao transporte de passageiros).
b) Infraestrutura para água e esgoto;
c) Geração, transmissão e distribuição de energia;
d) Sistema de telefonia fixa ou móvel, e banda larga em comunidades.



FNO INFRA:

4. LIMITE DE FINANCIAMENTO: 

Porte Receita anual (R$) % máximo do FNO
Micro e Pequeno Até R$ 4,8 milhões 100%

Pequeno-Médio Acima de R$ 4,8 milhões 
até R$ R$ 16 milhões

90%

Médio Acima de R$ 16 milhões 
até R$90 milhões

80% a 95%

Grande Acima de R$ 90 milhões 70% a 90%

Obs: Capital de giro associado fica limitado a 1/3 do total financiado, independente do
porte do empreendimento.



FNO INFRA:

5. PRAZOS: 
a) Capital de giro isolado: até 36m, com até 3m de carência;

b) Projetos de geração e transmissão de energia, portos e aeroportos: até 24 anos, com até 8 anos de 
carência;

c) Projetos de distribuição de energia: até 20 anos, com até 8 anos de carência;

d) Projetos de investimento em ferrovias, rodovias, hidrovias, saneamento e mobilidade urbana: até 34 
anos, com até 8 anos de carência;

e) Demais investimentos fixos e mistos: até 12 anos, com até 4 anos de carência.



FNO INFRA:

6. TAXAS: 

MENOR TAXA:   3,66% a.a. (com bônus)

MAIOR TAXA: 5,84% a.a. (com bônus)

SEM IOF
* Projetado considerando o IPCA (3,20% a.a.) previsto para os próximos 12 meses (FOCUS)





EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS

Saneamento básicoGeração e transmissão de energia Logística portuária



INFRAESTRUTURA

Desenvolvimento econômico e social

Em 2019 foi destinado R$1,5 bilhão para os projetos de 

infraestrutura, que proporcionarão melhoria na

qualidade de vida da população; geração de emprego e 

renda; expansão dos negócios e redução do custo para 

o escoamento da produção.






