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KfW Banco de Desenvolvimento 

Quais são as nossas tarefas? 
Há 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 alemã para o desenvolvimento 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), e da União Europeia apo
iamos e acompanhamos projetos – com atores predominante
mente estatais – em países emergentes e em desenvolvimento; 
desde o conceito inicial e a implementação até a avaliação 
final do sucesso de cada projeto. Em 2018, o KfW aprovou EUR 
8,7 bilhões para 371 novos projetos em todo o mundo e, desse 
modo, superou novamente o recorde do ano anterior.

Em quais países atuamos? 
O KfW Banco de Desenvolvimento promove projetos de desen
volvimento na África Subsariana, no Norte de África, no Ori
ente Médio, na Ásia, na América Latina e no Sudeste europeu. 
Apoiamos os países parceiros na criação de melhores con
dições de vida e, ao mesmo tempo, na proteção do clima e do 
meio ambiente. O espectro de países é mais heterogêneo e 
dinâmico do que nunca: trabalhamos em conjunto com países 
em desenvolvimento e emergentes e somos ativos também, de 

Presentes no local 
em quase 70 países



maneira crescente, em regiões de crise, com cerca de um 
quarto dos novos compromissos direcionado a países frágeis. 

Presentes no local em quase 70 países
Para estarmos mais perto dos nossos parceiros dispomos 
também, juntamente a Frankfurt, Berlim e Bruxelas, de 
69 agências externas em 66 países.

Quais são os setores apoiados por nós? 
Financiamos investimentos e programas de reforma em diver
sos setores tais como saúde, educação, abastecimento de 
água, energia e desenvolvimento de sistemas financeiros.  
O tipo de projeto fomentado depende das necessidades e  
condições locais: por exemplo, auxiliamos o Iraque na recon
strução de infraestruturas nas zonas anteriormente ocupadas 
pelo Estado Islâmico, com o objetivo de criar perspectivas 
temporárias para mais de 3 milhões de pessoas deslocadas 
internamente em sua terra natal, ajudando assim, a estabilizar 
o país. Como outro exemplo, no ano passado o KfW lançou  
a Iniciativa Limpa dos Oceanos (COI) em colaboração com  
o Banco Francês de Desenvolvimento (Agence Française de 
Développement, AFD) e o Banco Europeu de Investimento 
(BEI). Nos próximos cinco anos, os três bancos investirão,  
em conjunto, EUR 2 bilhões em projetos que possam reduzir  
a poluição dos oceanos.



Recursos de fomento 

Quais são as fontes dos nossos recursos de fomento? 
O KfW recebe do orçamento federal alemão parte dos recursos 
para o financiamento dos projetos – quase EUR 2,9 bilhões no 
ano passado. Além disso, também utilizamos fundos obtidos de 
outros contratantes públicos como a União Europeia, bem como 
fundos próprios, oriundos do mercado de capitais, os denomina
dos recursos próprios. Em 2018, os recursos próprios do KfW 
ficaram em aproximadamente EUR 5,3 bilhões. Dessa maneira, 
podemos potencializar os efeitos dos recursos orçamentários 
empregados. 

Financiamentos personalizados 
O financiamento a ser adotado depende do nível de endivida
mento, poder econômico, nível de desenvolvimento do país, des
empenho do parceiro do projeto e também do tipo de projeto. 
Os instrumentos de financiamento incluem subsídios a fundo 
perdido, empréstimos a partir de recursos orçamentários (crédi
tos padrão), créditos financiados pelo KfW com juros subsidia
dos através de subsídios federais (créditos de desenvolvi
mento), empréstimos financiados pelo KfW a condições de 
mercado (créditos de fomento), assim como participações.  
Concedemos créditos subsidiados e créditos padrões com juros 
muito baratos a partir de recursos orçamentários, sobretudo 
em países pobres e pouco desenvolvidos. Novos compromissos 
para projetos de desenvolvimento na África e no Oriente Médio 
aumentaram desproporcionalmente em 2018, com sua partici
pação no volume total subindo para 48 %. Isso inclui a imple
mentação do “Plano Marshall para a África” nos países parcei
ros da reforma do Ministério Federal de Cooperação Econômica 
e Desenvolvimento (BMZ). Utilizamos os créditos de desenvolvi
mento e fomento em países desenvolvidos e emergentes para 
projetos que estejam em consonância com as políticas de 
desenvolvimento internacionais e, ao mesmo tempo, economi
camente rentáveis. Na utilização dos nossos recursos, os países 
parceiros se beneficiam das possibilidades favoráveis de refi
nanciamento do KfW graças ao rating AAA do banco, além dos 
juros subsidiados das quais alguns parceiros também se benefi
ciam através de subsídios federais e a uma cobertura parcial de 
risco por parte do Governo Federal Alemão.





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 Natu-
reza e Segurança de Reatores (BMU), o Ministério Federal da 
Economia e Energia (BMWi) e o Ministério Federal de Edu-
cação e Pesquisa (BMBF). Nosso contratante internacional 
mais importante é a União Europeia. 

Com quem trabalhamos? 
Independentemente do contratante e do parceiro financeiro,  
a responsabilidade pela execução dos projetos encontra-se 
sempre numa instituição no país parceiro. Na maioria das 
vezes são ministérios, agências governamentais, bancos de 
fomento estatais ou outras entidades públicas. Essas institu-



ições imple mentam os projetos financiados pelo KfW e são res-
ponsáveis pelo seu sucesso. Trabalhamos também com organi-
zações não-governamentais, instituições privadas ou organiza-
ções das Nações Unidas. A condição é que os projetos conjun-
tos corres pondam aos critérios da política de desenvolvimento 
do país parceiro e do Governo Federal Alemão. 

Além disso, cooperamos estreitamente com outras instituições  
da área de cooperação para o desenvolvimento, tanto alemãs 
quanto internacionais. Na Alemanha, a instituição principal é a 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). No plano 
internacional, trabalhamos em estreita colaboração com outras 
in stituições europeias como a Agence Française de Développe-
ment (AFD) e o Banco Europeu de Investimento (EIB), assim 
como com bancos multilaterais de desenvolvimento, como o 
Banco Mundial.

A pensar no  
futuro em conjunto



Os nossos números em 2018 

  

Transações conforme os instrumentos financeiros

milhões €

Subsídios 2.625

Créditos padrão 297

Créditos de desenvolvimento 3.069

provenientes de recursos orçamentários 21

provenientes de recursos próprios do KfW 3.048

Créditos de fomento 2.223

Mandatos 478

Total 8.692

Fonte dos fundos das transações

milhões €

Recursos orçamentários 2.943

Recursos próprios do KfW 5.271

Recursos dos mandantes 478

Total 8.692

Transações por regiões

Recursos  
orçamentários

Total das  
transações

milhões € % milhões € %

África Subsaariana 1.245 42 1.744 20

Ásia e Oceania 478 16 2.596 30

Europa e Região do Cáucaso 209 7 855 10

América Latina 128 5 1.071 12

Norte da África/Oriente Médio 851 29 2.390  27

Interregional 31 1 36 1

Total 2.943 100 8.692 100



Transações conforme os pontos principais
de fomento da OECD/DAC 1

milhões € %

Infraestrutura e serviços sociais 3.387 39

Educação 622 7

Setor de saúde 347 4

Política / programa demográfico e  

saúde reprodutiva 55 1

Abastecimento de água e saneamento 

básico / lixo 1.303 15

Estado e sociedade civil 967 11

Outras infraestruturas e serviços sociais 92,5 1

Infraestrutura e serviços econômicos 3.443 39

Transporte e armazenamento 27,5 1

Geração e abastecimento de energia 2.813 32

Área de finanças 597 6

Setor privado e outros serviços 5 0

Setor de produção 354 4

Indústria, recursos minerais e  

indústria mineira, construção civil 4 0

Comércio e turismo 204 2

Agricultura, silvicultura, piscicultura 146 2

Multissetorial / secção transversal 1.029 12
Proteção ambiental geral 448 5

Outras medidas multissetoriais 581 7

Ajudas em mercadorias e programas gerais 86 1

Ajuda humanitária 394 4

Total 8.692 100

Diferenças nas somas devido a arredondamentos  
1  Corresponde às designações do código CRS (CRS = Creditor Reporting System)
do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (DAC) da Organização para 
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 se confirma o fomento a determinados projetos. O KfW 
apoia e acompanha o seu parceiro durante todo o ciclo do pro-
jeto: desde a elaboração, passando pela execução até a fase de 
operação. O foco fica sempre nos impactos desejados e na sus-
tentabilidade dos projetos. 

Ajuda com licitações públicas 
Assumimos a responsabilidade conjunta pelo sucesso em ter-
mos de política de desenvolvimento. Os parceiros locais são 
responsáveis pela elaboração e implementação dos projetos. 
Eles elaboram editais para as licitações públicas, para consul-
toria e fornecimento de bens e serviços e assinam – após avali-
ação do KfW – os contratos relevantes. Nesta avaliação, pode-
mos verificar se a licitação e a concessão dos contratos foram 
realizadas de forma justa e transparente, de acordo com nor-
mas reconhecidas internacionalmente. As diretrizes relativas às 
concessões dos contratos são públicas. Em todos os projetos 
que fomentamos, certificamo-nos de que todas as partes agem 
de acordo com os padrões internacionais em relação aos 
aspectos sociais e ao combate à corrupção, bem como à pro-
teção do clima e do meio ambiente.



Qual é o efeito dos nossos projetos?

Garantia de qualidade sistemática 
Mesmo após a fase de execução em si, os projetos não são 
esquecidos. O nosso departamento de avaliação, um setor 
independente, verifica projetos selecionados por meio de uma 
amostra aleatória alguns anos após sua conclusão e avalia se 
os resultados foram alcançados de forma permanente. Assim, 
no total, aproximadamente metade dos projetos financiados 
são submetidos a uma verificação. Essa avaliação sistemática 
ajuda a assegurar a qualidade do trabalho e aprender para 
novos projetos a partir dos resultados. Queremos saber o que, 
como e por que algo funciona, de modo que as pessoas nos 
nossos países parceiros sejam beneficiadas com os nossos 
recursos de fomento da forma mais duradoura possível. 

Nós publicamos os resultados de todas as avaliações e a cota 
de sucesso é alta: aproximadamente 80 % dos projetos apoia
dos pelo KfW Banco de Desenvolvimento são classificados 
como bemsucedidos pelo departamento de avaliação. 

Relatórios de avaliação
Na Internet, fornecemos – separados por 
país – resumos de todos os relatórios de 
ava liação criados desde 2002: https:// 
www.kfw-entwicklungsbank.de/ 
Internationale-Finanzierung/ 
KfW-Entwicklungsbank/Evaluierungen/ 
Ergebnisse



O que é obtido?

Os exemplos a seguir demonstram os progressos alcançados 
através do nosso incentivo nos países parceiros. 

Proteção do clima e do meio ambiente 
O KfW Banco de Desenvolvimento é um dos maiores financiado
res do mundo nesta área. Com os projetos de clima e meio 
ambiente fomentados em 2018 por ordem do Governo Federal 
no valor de EUR 5 bilhões– aproximadamente 58 % dos novos 
compromissos do KfW Banco de Desenvolvimento – prevêse 
que o volume equivalente em dióxido de carbono seja reduzido 
em aproximadamente 5,1 milhões de toneladas nos próximos 
anos nos países parceiros. 

Refúgio, crise, migração
No ano passado, um quarto dos novos compromissos foi para 
países frágeis. Foram apoiados 126 projetos com um volume 
total de EUR 4,1 bilhões (novos compromissos: EUR 1,1 bilhões) 
em 28 países. 63 % desses fundos foram para o norte da África 
e Oriente Médio.

Emprego
33 milhões de anos de emprego ou cerca de 1,6 milhões de  
empregos permanentes* poderão ser criados e garantidos com 
o apoio dos compromissos assumidos em 2018.

Fomento ao setor financeiro 
Com os novos contratos estabelecidos em 2018 no valor de 
aprox. EUR 597 milhões com bancos, fundos e instituições de 
microfinanciamento, aproximadamente 800 mil operações de 
créditos podem ser realizadas, sobretudo para pequenas 
empresas, com um volume total de EUR 2,4 bilhões.

Saúde 
128 milhões de pessoas irão se beneficiar em 2018 dos novos 
projetos nas áreas de saúde reprodutiva, infraestruturas e servi
ços de saúde e combate a doenças infecciosas, por exemplo.
Quase metade dos recursos visa a melhoria imediata da saúde 
de mães e crianças.

*  Com base na duração técnica e econômica média do investimento financiado 
pelo KfW de aproximadamente 21 anos.



Abastecimento de água e saneamento básico 
Com os novos projetos estabelecidos em 2018 no setor de abas
tecimento de água, saneamento e eliminação de resíduos, foram 
beneficiadas mais de 60 milhões de pessoas, das quais 26 % 
vivem abaixo da linha de pobreza.

Abastecimento de energia 
Em 2018, foram concedidos 2,8 mil milhões de euros em proje
tos no setor da energia, nomeadamente na expansão das ener
gias renováveis. Em muitos países em desenvolvimento e emer
gentes há um grande potencial para isso – mas muitas vezes não 
há infraestrutura para seu uso. A melhoria da eficiência energé
tica está também a ser promovida. 1,6 milhões de pessoas tive
ram acesso a um aprovisionamento energético moderno pela  
primeira vez, ou um melhor acesso ao mesmo.

Educação 
3,5 milhões de pessoas poderão se beneficiar dos projetos de 
educação aprovados em 2018, com um valor de EUR 622 mil
hões. Quase 74 % desses recursos fornecem um acesso melho
rado à educação infantil. EUR 165 milhões destinamse a medi
das que deverão melhorar as oportunidades de formação 
profissional.



Mais informações

Você deseja saber mais? 
Estamos convencidos de que a transparência pode melhorar a 
cooperação para o desenvolvimento. Por isso, publicamos nossos 
dados abertamente na internet. Nosso Portal de Transpa-
rência www.kfw.de/transparenz informa sobre origem, uso  
e efeito dos recursos monetários públicos, bem como de recur
sos próprios, que o KfW emprega para o desenvolvimento a  
nível de países e projetos. 

No nosso site www.kfw-entwicklungsbank.de, você pode 
encontrar informações básicas atuais sobre assuntos relaciona
dos à política de desenvolvimento e aos nossos projetos, bem 
como modelos de contratos e nossas diretrizes para concessão 
de contratos, contratação de consultores ou para o combate à 
corrupção e para a gestão de reclamações. 

O site www.deginvest.de informa sobre a DEG, subsidiária do 
KfW que também pertence à área empresarial de Fomento de 
Países em Desenvolvimento e aconselha empresas privadas no 
caso de investimentos em países em desenvolvimento e emer
gentes. Os negócios estrangeiros do KfW são complementados 
através do KfW IPEXBank: www.kfw-ipex-bank.de. 

Você deseja manter-se sempre atualizado? 
A newsletter eletrônica do KfW, “Blickpunkt Entwicklung”, 
informa regularmente, nos idiomas alemão e inglês, sobre os 
temas mais importantes do trabalho atual, eventos e publi
cações sobre o financiamento de desenvolvimento do KfW.  
Você pode assinar a newsletter nesse endereço da internet: 
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter.
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Banco responsável

O KfW é um dos bancos de fomento líderes do mundo.  
Com décadas de experiência, ele se compromete, perante  
o Governo Federal e os Estados (Länder), a melhorar as  
condições de vida econômicas, sociais e ecológicas no país  
e no exterior. 

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 proje-
tos e exportação internacional, a DEG financia e aconselha 
empresas privadas que investem em países emergentes e em 
desenvolvimento.
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