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FALE COM O BASA

CONHEÇA O
FNO AMAZÔNIA
EMPRESARIAL VERDE
O Banco da Amazônia (Basa) oferece uma linha de crédito especial
para empresas com atividades desenvolvidas em bases sustentáveis.
O FNO-Amazônia Empresarial Verde possibilita aporte financeiro
para implantação, ampliação, diversificação, modernização, reforma
e relocalização de empreendimentos de prestação de serviços.
A linha de crédito incentiva projetos voltados para o aumento da
eficiência energética, incluindo fontes alternativas e renováveis,
estimula a modernização de parques industriais visando o aumento
da competitividade da indústria regional, adequação ambiental
de empreendimentos, aquisição de tecnologias mais produtivas e
limpas para reduzir a emissão de gases geradores do efeito estufa e
os impactos do aquecimento global, induzindo o setor empresarial a
considerar o meio ambiente como negócio.
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OBJETIVOS
Apoiar as atividades do segmento empresarial
desenvolvidas em bases sustentáveis;
Estimular a modernização do parque
industrial visando o aumento da
competitividade da indústria regional, em
bases sustentáveis;
Incentivar projetos destinados à redução,
reutilização e reciclagem de materiais e
resíduos sólidos, buscando minimizar
os potenciais impactos ambientais
negativos;
Incentivar projetos que incluam
a difusão e aquisição de
tecnologias mais
produtivas e limpas;
Incentivar a micro
e minigeração de
energia elétrica a
empreendimentos
não rurais.
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VANTAGENS DE
EMPRESAS SUSTENTÁVEIS
PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO
Podem ser atendidas com o FNO-Amazônia Empresarial Verde
empresas de todos os portes, enquadradas nos setores de
agroindústrias, indústrias, turismo, cultura, comércio, prestação de
serviço, atividades voltadas à exportação, saúde e educação.
As taxas de juros aplicadas ao programa são pós-fixadas e indexadas
ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e variam conforme
o porte do cliente e o município de aplicação dos recursos, sendo
as menores do mercado. A linha ainda disponibiliza amplo prazo de
pagamento, até 20 anos, isenção de IOF e carência para pagamento
de principal que conferem ao programa as melhores condições de
financiamento de longo prazo da região.
Criada em 2021, a linha Empresarial Verde vem reafirmar o
compromisso socioambiental, que vai além do cumprimento das
exigências da capacidade de pagamento. Os setores de saúde,
educação, turismo e cultura já cumprem um papel social relevante
e por isso já nascem com o carimbo de verde. Entretanto, empresas
que não sejam desses setores, mas desenvolvem projetos com itens
que tragam ganhos socioambientais podem ser contemplados.
Projetos de geração de energia própria, através de base renovável,
por exemplo, trazem ganhos como a diminuição da demanda de
termoelétricas e fontes de combustíveis fósseis que poluem o meio
ambiente, sendo opção de sustentabilidade para o empreendimento
e para o planeta.
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Do mesmo modo, empresas que desenvolvem alternativas de
captação de água, com tratamento e destinação de resíduos
sólidos produzidos dentro do seu processo industrial também são
consideradas sustentáveis.
A energia, por exemplo, tem um peso muito grande na definição
de preços das empresas, mas elas não conseguem passar para o
consumidor final para não deixar de ser competitiva. O FNO financia
a aquisição de placas solares para que a empresa possa gerar sua
própria energia e não ter mais a dependência e variação do custo
no seu orçamento.
Os prazos podem chegar até 15 anos, reduzindo os valores das
parcelas dando mais condições para pagamento. As taxas de juros
variam de acordo com o porte do cliente e local de aplicação do
recurso, sendo as menores do mercado para financiamento de longo
prazo. As preocupações ambientais devem ser observadas desde
o início do negócio e para isso, é importante que o empreendedor
esteja atento às implicações legais da sua atuação.
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ATIVIDADES
VERDES PARA A
AQUISIÇÃO DE CRÉDITO

Agroindústria
Indústria
Turismo
Cultura
Comércio
Prestação de serviço
Atividades agroindustriais e
industriais voltadas à exportação
Saúde e educação
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ESTRATÉGIA PARA
A ÁREA DA SAÚDE
Durante a pandemia, o setor de saúde foi muito
impactado pelas demandas de atendimento de
Covid-19 e suas complicações. O apoio creditício
emergencial concedido pelo Banco da Amazônia
tem sido fundamental às empresas do ramo.
A característica do setor no acesso a crédito
sempre visou o longo prazo para implantação,
modernização, e reforma de clínicas, hospitais
e laboratórios, por exemplo. A mudança exigiu
planejamento e uma velocidade para atender a
necessidade urgente.
O Banco da Amazônia é o gestor do Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)
que tem uma gama de possibilidade de curto
e longo prazo, atuando com portes que vão
desde o microempreendedor até um grande
empreendimento.
O setor de saúde é considerado prioritário, não
apenas pelo contexto da pandemia, mas pelo
papel que ele desempenha na sociedade, de
cuidar da população, sendo considerado um
negócio verde.
Em 2020, foram 545 operações de crédito no
setor de saúde, nas quais foram aportados mais
de R$ 185 milhões em recursos. Já em 2021, a
instituição financeira já ultrapassou a marca de
R$ 70 milhões.
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MATRIZ

Horário de Atendimento
De Segunda a Sexta (excetos feriados) das 8h às 18h.
Endereço: Av. Presidente Vargas, 800
Bairro: Campina - Cep: 66017-901
Cidade: Belém | Estado: Pará
Telefone: (91) 4008-3888

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO ACRE (SUPER AC)
[fuso horário/Belém: - 2 horas]
Endereço: Rua Arlindo Porto Leal, nº 199 (Altos)
Bairro: Centro - Cep: 69.900-058
Cidade: Rio Branco | Estado: Acre
Telefone:(68) 3216-1000 / Ramal: 3216

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO AMAZONAS / RORAIMA (SUPER AM/RR)
[fuso horário/Belém: - 1 horas]
Endereço: Rua Tereza, nº 193
Bairro: Adrianópolis - Cep: 69057-070
Cidade: Manaus | Estado: Amazonas
Telefone: (92) 2123 – 0056 / 0048 - Fax: (92) 2123-0044
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
MARANHÃO (SUPER MA)
Endereço: Av. Pedro II, 140.
Bairro: Centro - Cep: 65010-450
Cidade: São Luís Estado: Maranhão
Telefone: (98) 3221-2079 /2036/2231/5928
4009-5909 /5903/5900

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
MATO GROSSO - (SUPER MT)
[fuso horário/Belém: - 1 horas]
Endereço: Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 313 - 2º andar
Bairro: Centro Norte | Cep: 78.005-370
Cidade: Cuiabá | Estado: Mato Grosso
Telefone: (65) 4009-0001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PARÁ / AMAPÁ (SUPER PA/AP)
Endereço: Tv. Almirante Wandenkolk, 175, 1º e 2º pisos - Umarizal.
Bairro: Umarizal - Cep: 66055-045
Cidade: Belém | Estado: Pará
Telefone: (91) 3224-9870 / 4008-2470

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL PARÁ II - (SUPER PA II)
Endereço: Av. Nazaré, 75- A.
Bairro: Prainha - Cep: 68005-530
Cidade: Santarém | Estado: Pará
Telefone: (93) 3522-5075 Fax: (93) 2101-2216
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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PARÁ III - (SUPER PA III)
Endereço: Folha CSI-31, VCI-1, Lotes 53/57
Bairro: Nova Marabá - Cep: 68508-970
Cidade: Marabá | Estado: Pará
Telefone: (94) 2101-3901/ 4008-2627/ 2626

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE RONDÔNIA (SUPER RO)

[fuso horário/Belém: - 1 horas]
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2489,
Bairro Nossa Senhora das Graças.
Porto Velho/RO – CEP: 76804-142
Telefones: 69 3229-0034 / 0065 / 6474 / 7853

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TOCANTINS (SUPER TO)
Endereço: 106 Sul, Av NS 04 - Alameda 6 – Lote 10 B
Bairro: Plano Diretor Sul - Cep: 77020-066
Cidade: Palmas | Estado: Tocantins
Telefone: (63) 2111-8800 Fax: (63) 2111-8820

ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA EM BRASÍLIA
Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco J, Lote 10
Ed. Carlton Tower, Sobreloja, Salas 6 e 7
Bairro: Asa Sul - Cep: 70070-120
Cidade: Brasília | Distrito Federal
Telefone: (63) 2111-8800 Fax: (63) 2111-8820
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www.bancoamazonia.com.br
oliberal.com/vamosjuntos
facebook.com/bancoamazonia
instagram.com/bancoamazonia

