
 

 Produtos financeiros da CF 
Crédito de fomento 

O crédito de fomento financia projetos elegíveis de acordo com a política de desenvolvimento, 
especialmente em países isentos de dívida reconhecível. Nas suas condições, que estão 
abaixo do nível de mercado, ele completa a gama de ofertas dos produtos financeiros CF e 
torna possível fechar a brecha entre os empréstimos de desenvolvimento concessionais e os 
financiamentos comerciais. Os créditos de fomento complementam, assim, os benefícios da 
cooperação de desenvolvimento alemã e são altamente adequados para promover o setor 
privado nos países parceiros. 

Características principais  

O objeto de financiamento pode ser: 

– Refinanciamento de instituições financeiras governamentais ou garantidas pelo governo do 
setor bancário formal; 

– Engajamentos de crédito e participação na área de microfinanças; 
– Investimentos privados e públicos em infraestrutura (por exemplo, telecomunicações, 

transportes, energia, abastecimento de água). 

Um dos requisitos para a atribuição é a elegibilidade do fomento de acordo com a política 
de desenvolvimento dos projetos a serem financiados. Ela será testada com os princípios da 
política de desenvolvimento setoriais e regionais do Governo Federal. Além disso, os riscos de 
projeto para o KfW devem ser aceitáveis e a solvência do mutuário do empréstimo deve ser 
suficiente. 

Os créditos de fomento são oferecidos a condições na extremidade superior da gama de 
financiamentos concessionais, isto é, a condições semelhantes às do mercado. Devido ao fato 
do KW financiar principalmente projetos que requerem uma disponibilização de recursos a 
longo prazo, o prazo mínimo do crédito geralmente é de quatro anos. No entanto, é possível 
atribuir prazos mais curtos em casos específicos. 

As formas de financiamento dependem da solvência do mutuário do crédito/responsável pelo 
projeto e suas necessidades específicas. Por isso, junto do KfW, é possível negociar prazos 
flexíveis, moedas e opções de taxas de juros bem de acordo com as necessidades dos 
parceiros. 

No caso de financiamentos de infraestrutura, os créditos de fomento podem ser concedidos 
a mutuários de crédito governamentais, empresas privadas ou como parte de financiamentos 
de projetos. Isso pode ocorrer na forma de créditos individuais, financiamentos estruturados, 
créditos consorciados, participações de risco e avais de crédito. A concessão do crédito é 
sempre desvinculada ao fornecimento. 

 

O KfW utiliza o crédito de fomento como um 
instrumento de financiamento da Cooperação 
Financeira (CF) com países em 
desenvolvimento e emergentes.  
O Contratante é o Governo Federal Alemão. 
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Na medida do possível, o uso dos créditos de fomento é incluído nos protocolos para as 
negociações governamentais bilaterais. Em casos apropriados, os créditos de fomento podem 
ser preparados por recursos de estudos e especialistas do Ministério Federal de Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento (BMZ) e, respectivamente, acompanhados por medidas de 
apoio pessoal (formação e estágios). 

Pedidos de financiamento 

Os pedidos de financiamento devem ser justificados com informações significativas sobre os 
projetos de financiamento planejados. Principalmente no financiamento de projetos na área 
de infraestrutura econômica, o KfW deve ser notificado o mais cedo possível, para atender 
à estrutura diversificada desta forma de financiamento. Geralmente, isso é feito pelos 
patrocinadores/investidores. As bases para uma avaliação preliminar dos riscos já podem ser 
em formato de um documento de informação criado pelos investidores/patrocinadores. No 
entanto, a análise detalhada do risco de crédito é realizada com base em um estudo de 
viabilidade apresentado pelos patrocinadores/investidores, com base no qual o KfW realiza 
localmente a avaliação de projeto. 

Em conjunto com as partes interessadas no projeto, um conceito de financiamento sustentável 
(incluindo as garantias) será elaborado. Isso pode exigir o envolvimento de escritórios de 
advocacia com experiência em casos individuais. O KfW também considera, se e a que ponto 
é possível e útil envolver a subsidiária do KfW, a DEG, no respectivo processo. 

Os contatos para os créditos de fomento são as respectivas divisões regionais do Banco de 
Desenvolvimento KfW, e-mail: info@kfw-entwicklungsbank.de 
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