Produtos financeiros da CF
Crédito de desenvolvimento
O KfW Banco de Desenvolvimento utiliza o
crédito de desenvolvimento como um
instrumento financeiro de Cooperação
Financeira (CF) com países emergentes e em
desenvolvimento.
O mandatário é o Governo Federal Alemão.
A fim de aumentar o efeito dos recursos orçamentais disponíveis para a cooperação de
desenvolvimento e elevar o volume de fomento alemão, o KfW Banco de Desenvolvimento
criou, juntamente com o Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento
(BMZ), o crédito de desenvolvimento. O empréstimo de desenvolvimento é uma mistura de
empréstimos e subvenções provenientes do orçamento federal, assim como de fundos próprios do KfW captados a condições favoráveis no mercado de capitais. O fato de que a República Federal da Alemanha como proprietária do KfW assume a responsabilidade, dá ao KfW
uma classificação de crédito Triple-A (AAA) que, por sua vez, permite que o KfW Banco de
Desenvolvimento forneça empréstimos a condições muito favoráveis de crédito para países
em desenvolvimento.

Características principais
–
–
–

Basicamente, os créditos de desenvolvimento podem ser utilizados em todos os
setores importantes de política de desenvolvimento ou meio ambiente.
Os mutuários são em geral países ou entidades estatais encarregadas do projeto.
A proporção da mistura dos fundos provenientes do orçamento federal e do KfW é
definida de tal forma que os projetos possam arcar com os custos do financiamento e
os empréstimos cumpram os acordos internacionais para a Assistência Pública ao
Desenvolvimento (Official Development Aid – ODA). As condições de créditos de
desenvolvimento estão, de um lado, acima das condições dos empréstimos provenientes exclusivamente do orçamento federal mas, por outro lado, bem abaixo das
condições de mercado.

O grupo de produtos dos créditos de desenvolvimento incluem empréstimos a juros baixos
assim como financiamentos mistos e compostos. No caso de empréstimos a juros baixos, o
KfW Banco de Desenvolvimento utiliza apenas fundos captados no mercado de capitais. Na
maioria dos casos, são concedidas garantias adicionais por parte do Governo Federal que
facilitam ainda mais as condições de crédito. Os juros de crédito para o mutuário são reduzidos ainda mais no caso de fundos provenientes do orçamento federal.
Empréstimos a juros baixos são disponibilizados, por exemplo, a instituições financeiras locais
para que estas possam ampliar sua capacidade de efetuar empréstimos próprios e proporcionar uma melhor oferta de crédito a pequenas empresas. Estes empréstimos também são
utilizados para apoiar projetos de infraestrutura dignos de fomento de acordo com a política de
desenvolvimento. Muitas vezes, a utilização de tecnologias inovadoras e ecológicas de energia, meio ambiente e clima só é possível através da disponibilização de um financiamento
acessível e confiável.

Em um financiamento misto, o risco de crédito do KfW Banco de Desenvolvimento é coberto, em grande parte, por um seguro de crédito à exportação estatal (Euler-Hermes ou uma
seguradora estrangeira de crédito à exportação). Por isso, financiamentos mistos também
devem atender aos requisitos da respectiva seguradora de crédito à exportação. Deste modo,
o KfW Banco de Desenvolvimento consegue promover melhor os projetos de infraestrutura
importantes – segundo a política de desenvolvimento – nos países em desenvolvimento. Financiamentos mistos são, portanto, especialmente adequados para os projetos com fornecimentos e serviços maiores como, por exemplo, no abastecimento de energia, em transportes,
na telecomunicação ou no abastecimento de água. O capital de longo prazo disponibilizado
também corresponde à vida útil a longo prazo da infra-estrutura e desempenha um papel crucial para proporcionar uma operação sustentável sobre uma base financeira sólida.
No financiamento composto, o risco de crédito do KfW Banco de Desenvolvimento é coberto através de um âmbito de garantia do Governo Federal especialmente criado para esta
finalidade. Tal como acontece em um financiamento misto e nos créditos de desenvolvimento
a juros baixos, projetos importantes de acordo com a política de desenvolvimento são incentivados em países em desenvolvimento. Aqui também os empréstimos com fundos do orçamento federal são complementados com fundos próprios do KfW a longos prazos de
reembolso.
Com isso, o financiamento composto é apropriado – em contraste com o financiamento misto
– também para projetos de infraestrutura, onde grandes fornecimentos de exportação estrangeira não são esperados. Através da disponibilização de créditos de longos prazos – tal
como acontece com um financiamento misto – as exigências específicas de projetos de infraestrutura de longa duração são cumpridas.

Pedidos de financiamento
Os pedidos de financiamento devem ser justificados com informações significativas sobre o
projeto planejado a ser financiado. Em especial, no caso de financiamento de projetos no
setor de infraestrutura econômica, o KfW Banco de Desenvolvimento deve ser contatado o
mais cedo possível, para poder dar conta da estrutura diversificada que esta forma de financiamento exige. Geralmente isso é feito pelos patrocinadores/investidores. A base para uma
avaliação de risco preliminar pode ser até mesmo um memorando de informação criado pelos
investidores/patrocinadores. A análise detalhada do risco de crédito é realizada, no entanto,
com base em um estudo de viabilidade a ser apresentado pelos patrocinadores/investidores,
sobre a qual a inspeção local do projeto por parte do KfW é efetuada. Em seguida, um conceito de financiamento sustentável (incluindo as garantias) é elaborado em conjunto com os
participantes do projeto.
Os contatos para os créditos de desenvolvimento são os respectivos departamentos regionais
do KfW Banco de Desenvolvimento, e-mail: info@kfw-entwicklungsbank.de
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