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Números e fatos



KfW Banco de Desenvolvimento 

Quais são as nossas tarefas?
Por mais de 50 anos, o KfW vem apoiando o Governo Federal 
Alemão a alcançar seus objetivos na política de desenvolvi
mento e na cooperação internacional. Nosso papel na coope
ração para o desenvolvimento alemão é o de um banco experi
ente e, ao mesmo tempo, o de uma instituição especializada 
na política de desenvolvimento. Em nome do Governo Federal 
Alemão, especialmente do Ministério Federal da Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento (BMZ), apoiamos e acompanha
mos programas e projetos – com atores predominantemente 
estatais – em países emergentes e em desenvolvimento, desde 
o conceito inicial e a implementação até à avaliação final do 
sucesso de cada projeto. Só em 2013, o KfW Banco de Desen
volvimento confirmou em EUR 5,3 bilhões o apoio a projetos 
de combate à pobreza assim como de proteção ao meio ambi
ente e ao clima em todo o mundo.
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Em quais países estamos atuando?
O KfW promove programas de desenvolvimento e, com isso, 
perspectivas de futuro na África, Ásia, América Latina e 
Sudeste Europeu. Apoiamos os países parceiros a criar melho
res condições de vida e, ao mesmo tempo, proteger o clima 
e o meio ambiente. O espectro de países é mais heterogêneo 
e dinâmico do que nunca: trabalhamos em conjunto com 
países em desenvolvimento e emergentes e estamos cada 
vez mais ativos nos países em conflito. 

- 
 

 

Para estar mais perto dos projetos nos países parceiros, esta
mos continuamente expandindo nossa presença global e, além 
da nossa sede em Frankfurt e sucursais em Berlim e Bruxelas, 
também dispomos de escritórios em quase 70 países.

-

Quais são os setores apoiados por nós?
Com fundos do orçamento federal e recursos próprios, financi
amos investimentos e programas de reforma em vários setores,  
como saúde, educação, abastecimento de água, saneamento 
básico, energia, desenvolvimento rural e desenvolvimento de 
sistemas financeiros. Os tipos de projetos financiados, depen
dendo das necessidades locais e das condições existentes, 
podem variar consideravelmente: enquanto, por exemplo, finan
ciamos quiosques de água na Zâmbia, que fornecem água 
potável à população nos bairros pobres, também promovemos 
investimentos no Brasil para expansão de energias renováveis. 
Já na Libéria, por exemplo, apoiamos um programa de reintegra
ção de ex-combatentes.
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-

- 

- 

∆Presente direta
mente em  

quase 70 países.
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Recursos de fomento

Qual é a fonte dos nossos recursos de fomento?
O KfW Banco de Desenvolvimento recebe parte dos recursos 
de financiamento para projetos do orçamento federal alemão –  
EUR 1,8 bilhão no ano passado. Além disso, também utilizamos 
fundos, que obtivemos no mercado de capitais – os chamados 
recursos próprios. Em 2013, os recursos próprios do KfW eram 
de cerca de EUR 3 bilhões, ou cerca de 60% do valor total 
que preparamos para o financiamento de desenvolvimento em 
nome do Governo Federal. Desta forma, apoiamos o Governo 
Federal a cumprir seus objetivos e compromissos internacio
nais no financiamento de desenvolvimento. 

 

 

-

Financiamentos sob medida
O financiamento a ser usado depende do nível de endivida
mento, poder econômico, nível de desenvolvimento do país, 
desempenho do parceiro do projeto, mas também do tipo do 
projeto. Os modelos de financiamento variam de subsídios 
puros até empréstimos que incluem uma mistura de subsídios 
e créditos financiados com recursos próprios sob condições 
similares às de mercado. Deste modo, podemos utilizar subsí
dios e empréstimos padrão a juros baixos, provenientes do 
orçamento federal, especialmente em países pobres e de baixo 
desenvolvimento. Em 2013, 44% dos recursos do orçamento 
federal foram para a África Subsaariana. Utilizamos, em emprés
timos com recursos puramente próprios, condições similares 
às do mercado (créditos de fomento) ou misturas de recursos 
próprios com orçamentais (créditos de desenvolvimento) em 
países em desenvolvimento e transição para projetos economica
mente viáveis e, ao mesmo tempo, racionais no ponto de vista 
da política de desenvolvimento. Na utilização dos nossos recur
sos próprios, os países parceiros se beneficiam das possibili
dades favoráveis de refinanciamento do KfW com sua nota AAA 
e uma cobertura parcial de risco por parte do Governo Federal.
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Contratantes e parceiros

Agimos em nome de quem?
O contratante principal do KfW Banco de Desenvolvimento é 
o Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvi
mento (BMZ). Além disso, também atuamos para outros minis
térios federais, como o Ministério das Relações Exteriores 
(AA), o Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da 
Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB), o Minis
tério Federal da Economia e Energia (BMWi) e o Ministério 
Federal de Educação e Pesquisa (BMBF). Além disso, também 
usamos recursos de outros doadores para projetos de desen
volvimento, por exemplo, os da União Européia.

 
-

-

-

-

Com quem trabalhamos?
Independentemente do contratante e parceiro de financia
mento, a responsabilidade pelos programas sempre fica com 
uma instituição no país parceiro em questão – geralmente 
são ministérios, agências governamentais, bancos de desen
volvimento estatais ou outras entidades públicas. Eles imple
mentam os projetos financiados pelo KfW e são responsáveis 
pelo seu sucesso. Também cooperamos através de bancos 
com instituições privadas, ou em caso de países frágeis com 
organizações da sociedade civil. A condição é que os projetos 
conjuntos correspondam aos critérios da política de desen
volvimento do país parceiro e do Governo Federal. 

-

 
-

-
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Além disso, cooperamos estreitamente com outras instituições 
da área de cooperação alemã e internacional. Na Alemanha, 
esta é especialmente a Gesellschaft für internationale Zusam
menarbeit (GIZ). A nível internacional, trabalhamos em estreita 
colaboração com a Comissão Européia e outras instituições 
européias como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e a 
Agence Française de Développement (AFD), assim como com os 
bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Mundial.

-

 



Nossos números em 2013

Confirmações no âmbito de instrumentos financeiros

 em mi €

Subsídios 1.611 

Créditos padrão 139

Créditos de desenvolvimento 977

provenientes de recursos do orçamento federal 66

provenientes de recursos próprios do KfW 911

Créditos de fomento 2.135

Mandatos 406

Total 5.268

Fonte dos fundos das confirmações

 em mi €

Recursos do orçamento federal 1.816 

Recursos próprios do KfW 3.046

Recursos dos mandantes 406

Total 5.268

Confirmações por regiões

 Orçamento 
federal

Total das 
confirmações  

 em mi € % em mi € %

África Subsaariana 800 44 1.188 23 

Ásia e Oceania 518 29 1.658 31

Europa e Região do Cáucaso 83 5 721 14

América Latina 151 8 663 13

Norte da África / Oriente Médio 231 13 861 16

Interregional 33 2 176 3

Total 1.816 100 5.268 100

Confirmações no âmbito das prioridades de financia
mento da OECD/DAC1

-

 em mi € %

Infraestrutura e serviços sociais 1.609 31 

Educação 257 5

Setor de saúde 297 6

Políticas/programas demográficos 
e saúde reprodutiva 110 2

Abastecimento de água 
e saneamento básico/lixo 726 14

Estado e sociedade civil 176 3

Outras infraestruturas 
e serviços sociais 43 1

Infraestrutura 
e serviços econômicos 2.906 55 

Transporte e armazenamento 202 4

Geração e abastecimento de energia 1.461 28

Área de finanças 1.243 24

Setor de produção 161 3

Agricultura, silvicultura, pescas 160 3

Indústria, construção civil, 
recursos minerais e mineração 1 0

Outros 592 11

Total 5.268 100

1  Corresponde a designações do setor de CRS (Creditor Reporting System) do 
Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE)



Como trabalhamos? 

Tudo começa com acordos governamentais 
A base para o financiamento por parte do KfW são os acordos 
entre os países parceiros e o Governo Federal Alemão, nos 
quais é confirmado o fomento a determinados programas. O 
KfW apóia e acompanha os seus parceiros em todo o ciclo do 
projeto: desde a preparação, através da implementação, até 
bem além do início das operações. O foco sempre permanece 
sobre os efeitos desejados e a sustentabilidade dos projetos.

Ajuda com concorrências públicas
Nós compartilhamos a responsabilidade pelo sucesso sob o 
ponto de vista da política de desenvolvimento. Os parceiros 
locais são responsáveis pela elaboração e implementação de 
projetos. Eles elaboram editais para as concorrências públicas 
para consultoria e fornecimento de bens e serviços e assinam –  
após uma avaliação pelo KfW – os contratos relevantes. Nesta 
avaliação podemos verificar se a concorrência e a adjudicação  
dos contratos foram realizadas de forma justa e transparente,  
de acordo com normas reconhecidas internacionalmente. As 
diretrizes relativas às adjudicações dos contratos são públicas.  
Em todos os projetos financiados por nós, certificamo-nos 
que todas as partes cumpram padrões elevados em termos de 
questões sociais, anticorrupção e de proteção do clima e do 
meio ambiente.

 

Qual é o efeito 

dos nossos projetos?

Garantia sistemática da qualidade
Mesmo após o fim da fase de implementação em si, os proje
tos não são esquecidos. Nosso departamento de avaliação,  
um departamento independente, cuida do acompanhamento 
posterior. Ele verifica aproximadamente metade dos projetos 
financiados pelo KfW por vários anos após sua conclusão, por 
meio de uma amostra aleatória, e avalia se os objetivos foram 
alcançados de forma permanente. A avaliação sistemática 
ajuda a garantir a qualidade do trabalho do KfW Banco de De
senvolvimento e a aprender lições para novos projetos. Quere
mos saber, o que, como e por que algo dá certo, de modo que 
possamos fazer o máximo possível – com nossos recursos de 
fomento – para as pessoas nos países parceiros.

-

- 
-

Nós publicamos os resultados de todas as avaliações. A taxa 
de efetividade atual é alta: cerca de 80% dos projetos finan
ciados pelo KfW Banco de Desenvolvimento são classificados 
pelo departamento de avaliação como bem sucedidos a 
longo prazo.

-

 



O que é obtido?

Os exemplos a seguir demonstram quais progressos estão 
sendo alcançados pela cooperação financeira alemã nos paí
ses parceiros.

-

Proteção do clima e do meio ambiente
Nesta área, o KfW Banco de Desenvolvimento é um dos maio
res financiadores do mundo. Com os projetos de clima e meio 
ambiente em 2013 financiados pelo Governo Federal no valor 
de EUR 2,8 bilhões – o equivalente a cerca de 53% das novas 
confirmações – as emissões de dióxido de carbono serão redu
zidas nos próximos anos em 9 milhões de toneladas. Isso 
é mais ou menos equivalente às emissões anuais do Chipre.

-

-
 

Abastecimento de água e saneamento básico
Com os recursos que usamos no ano passado no setor de 
abastecimento de água e saneamento básico, conseguimos 
alcançar cerca de 18 milhões de pessoas em todo o mundo.

Fomento de pequenas empresas
Através do fomento por parte de instituições financeiras, o 
KfW apoiou em 2013 principalmente pequenas empresas com 
EUR 1,2 bilhões e criou cerca de 700.000 postos de trabalho 
no mundo todo – a maioria deles para mulheres.

 

 

Saúde
Somente os programas de combate a doenças infecciosas, 
no ano passado, estavam voltados para mais de 37 milhões de 
pessoas no mundo. 

 

Desenvolvimento rural 
Com os recursos de fomento de 2013 no setor da agricultura, 
alcançamos aproximadamente 3,1 milhões de pessoas em 
todo o mundo.

Abastecimento de energia
Somente com os projetos de energia do ano passado, em 
nome do Governo Federal, contribuímos para que cerca de 
1,5 milhões de pessoas, pela primeira vez, tivessem acesso 
a fontes de energia mais modernas.

 
 

Educação
Anualmente, o KfW alcança cerca de 11,5 milhões de jovens 
através de investimentos em educação. Aproximadamente 
92 % dos recursos de fomento beneficiam pessoas na África, 
no Oriente Médio e Ásia. Metade do grupo-alvo vive abaixo 
da linha de pobreza absoluta.



Você deseja saber mais?

Estamos convencidos de que a transparência pode melhorar 
a cooperação para o desenvolvimento. É por isso que publica
mos nossos dados abertamente na internet: nosso portal de 
transparência http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de  
informa sobre a origem, uso e eficácia dos recursos públicos, 
dos recursos próprios utilizados, bem como dos recursos que 
o KfW utiliza para o desenvolvimento, por pais e por projeto.

 
-

Na nossa página de internet www.kfw-entwicklungsbank.de, 
você pode encontrar informações básicas atuais sobre questões 
relacionadas à política de desenvolvimento e aos nossos pro
jetos, bem como modelos de contratos e nossas diretrizes, entre 
outras, sobre a adjudicação de contratos, contratação de con
sultores ou sobre o combate à corrupção.

 

-

-

O site de internet www.deginvest.de informa sobre a sub
sidiária do KfW, a DEG, a qual também pertence à área 
de atividades de fomento de países em desenvolvimento e 
aconselha empresas privadas sobre investimentos em países 
emergentes e em desenvolvimento. As operações interna
cionais do KfW são complementadas pelo Banco KfW IPEX: 
www.kfw-ipex-bank.de.

-
 

- 

Você deseja manter-se sempre atualizado?
A newsletter eletrônica do KfW „Blickpunkt Entwick
lung“ (Development in Focus) fornece regularmente infor
mações em alemão e inglês sobre os temas mais importantes 
do trabalho atual, assim como eventos e publicações sobre 
o financiamento do desenvolvimento pelo KfW. Você pode 
assinar a „Blickpunkt Entwicklung“ no seguinte site: 
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter

-
-

 

http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de
http://www.kfw-entwicklungsbank.de
http://www.deginvest.de
http://www.kfw-ipex-bank.de
http://www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter


  

 

Banca responsável

O KfW é um dos bancos de fomento líderes do mundo. Com 
décadas de experiência, ele se empenha em melhorar as 
condições de vida econômica, social e ambiental no país e no 
exterior em nome do Governo Federal. 

 

O KfW Banco de Desenvolvimento é responsável por uma 
parte dos negócios estrangeiros do KfW, que também engloba 
as duas subsidiárias do grupo, o KfW IPEX-Bank e a DEG: 
enquanto o KfW IPEX-Bank opera no financiamento de projetos 
e exportação internacional, a DEG financia e assessora 
empresas privadas, as quais investem em países emergentes 
e em desenvolvimento.

 

carbon neutral
natureOffice.com | DE-137-934926
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