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Quais são as nossas tarefas?
Há mais de 50 anos o KfW vem apoiando o Governo Federal 
Alemão no cumprimento de seus objetivos na política de 
desenvolvimento e cooperação internacional. Nosso papel na 
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento é igualmente o de 
um banco experiente e de uma instituição especializada em 
política de desenvolvimento. Em nome do Governo Federal Ale
mão, sobretudo do Ministério Federal de Cooperação Econô
mica e Desenvolvimento (BMZ), e da União Europeia, promo
vemos e apoiamos projetos com intervenientes parceiros 
princi palmente estatais em países em desenvolvimento e 
emergentes – desde sua concepção e implementação até a 
bem sucedida avaliação final de seu sucesso. Nesse processo, 
agimos de acordo com a Agenda 2030 para o desenvolvimento 
sustentável e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), assim como com o acordo internacional sobre o clima 
de Paris. Em 2019, o KfW Banco de Desenvolvimento se com
prometeu com 8,8 bilhões de euros em novos financiamentos 
para apoiar os países parceiros no cumprimento de suas 
metas de desenvolvimento e clima.

Em quais países atuamos?
O KfW Banco de Desenvolvimento promove projetos na África 
Subsa ariana, África do Norte e Oriente Médio, Ásia, América 
Latina e Europa do Sudeste. Apoiamos os países parceiros na 
criação de melhores condições de vida, ao mesmo tempo em 
que protegemos o clima e o meio ambiente. A África é uma 
área prioritária do nosso compromisso: em 2019, começamos 
a implementar as iniciativas do Pacto do G20 com a África. 
Um total de cerca de 744 milhões de euros foi dedicado a este 
fim, dos quais 98 milhões de euros são para a nova “Iniciativa 
Especial sobre Formação e Emprego” do BMZ e 100 milhões 
de euros para o recémcriado fundo de cobertura AfricaGrow. 
Essas iniciativas visam promover reformas econômicas impor
tantes e criar empregos permanentes, especialmente no setor 
privado.



Presentes no local em quase 70 países
Para estar mais perto de nossos parceiros, temos escritórios 
em Frankfurt, Berlim e Bruxelas, assim como 70 escritórios 
regionais. Em 2019 foram acrescentadas as localizações de 
Bagdad e Erbil, no Iraque.

Quais são os setores apoiados por nós?
Financiamos investimentos e programas de reforma em diver
sos setores, como saúde, educação, abastecimento de água, 
energia e desenvolvimento do sistema financeiro. O tipo de 
projetos que apoiamos depende das necessidades e condições 
locais. Aqui estão dois exemplos de projetos para promover o 
setor privado e a proteção ambiental e climática. No âmbito 
da InsuResilience Initiative, por exemplo, estamos apoiando a 
Armênia no desenvolvimento de produtos de seguro agrícola. 
Os pequenos proprietários podem segurar suas colheitas con
tra granizo, geada e fogo, riscos que até agora ameaçaram 
sua existência. Outro exemplo: o fundo eco.business – ante
riormente ativo na América Latina – está expandindo seu  
compromisso com a África e, através de empréstimos para 
métodos de produção “verdes”, está contribuindo para a con
servação da biodiversidade e para a sustentabilidade na  
agricultura, silvicultura, pesca e ecoturismo.

Presentes no local  
em quase 70 países



Recursos de fomento

Quais são as fontes dos nossos recursos de fomento?
O KfW Banco de Desenvolvimento recebeu parte dos recursos 
para financiar os projetos do orçamento federal, no ano pas
sado cerca de 3,8 bilhões de euros. Além disso, também usa
mos fundos de outros clientes do setor público, como a União 
Europeia, em 2019 esse valor foi de 585 milhões de euros, 
assim como nossos fundos próprios que captamos no mercado 
de capitais, os chamados fundos próprios. Em 2019 os fundos 
próprios do KfW totalizaram cerca de 4,5 bilhões de euros. 
Desta forma, podemos aumentar muitas vezes o impacto dos 
recursos orçamentários que usamos. 

Financiamentos personalizados
O tipo de apoio a ser utilizado depende do nível de endivida
mento, do poder econômico, do nível de desenvolvimento do 
país, do desempenho do parceiro do projeto, mas também do 
tipo de projeto. Os instrumentos de financiamento incluem 
subsídios puros, empréstimos de fundos orçamentais (emprés
timos padrão), empréstimos financiados pelo KfW com taxas 
de juro subsidiadas por subsídios federais (empréstimos para 
desenvolvimento), empréstimos financiados pelo KfW em con
dições próximas do mercado (empréstimos promocionais) e 
investimentos de capital. 

Utilizamos subsídios e empréstimos padrão muito favoráveis 
de fundos orçamentários, principalmente em países pobres e 
pouco desenvolvidos. A África e o Oriente Médio tiveram uma 
alta participação de 43% (pouco menos de 3,5 bilhões de 
euros). Utilizamos empréstimos de desenvolvimento ou promo
cionais em países em desenvolvimento avançados e mercados 
emergentes para projetos que fazem sentido para o desenvol
vimento e são economicamente rentáveis ao mesmo tempo. 
Os países parceiros beneficiam das oportunidades de refinan
ciamento favoráveis do KfW, devido à sua classificação AAA, 
assim como das taxas de juros subsidiadas em parte por fun
dos federais e de uma assunção de risco pro rata por parte do 
governo alemão. 



Produtor de café na Guatemala



Contratantes e parceiros

Agimos em nome de quem?
O principal cliente do KfW Banco de Desenvolvimento é o 
Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desen
volvimento (BMZ). Também trabalhamos para outros ministé
rios federais, como o Ministério das Relações Exteriores (AA),  
o Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natu
reza e Segurança Nuclear (BMU), o Ministério Federal de Eco
nomia e Energia (BMWi) e o Ministério Federal de Educação  
e Pesquisa (BMBF). O cliente internacional mais importante é  
a União Europeia.

Com quem trabalhamos?
Independentemente do cliente e do parceiro financiador, a res
ponsabilidade pela implementação dos projetos é sempre de 
uma instituição no país parceiro, geralmente ministérios, agên
cias governamentais, bancos de desenvolvimento estaduais ou 



outros órgãos governamentais. Eles implementam os projetos 
financiados pelo KfW e são responsáveis pelo seu sucesso. No 
entanto, também cooperamos com organizações não gover
namentais, fundações privadas ou organizações da ONU. Uma 
condição é que os projetos conjuntos cumpram os critérios da 
política de desenvolvimento do país parceiro e do governo 
alemão. 

Também cooperamos intensamente com outras instituições 
alemãs e internacionais de cooperação para o desenvolvi
mento. Na Alemanha, cooperamos sobretudo com a Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). No 
âmbito internacional, trabalhamos em estreita colaboração 
com outras instituições europeias, como a Agence Française 
de Développement (AFD) e bancos multilaterais de desenvol
vimento, como o Banco Mundial.

Central de energia solar em Tozeur, Tunísia

A pensar no 
futuro em conjunto



Os nossos números em 2019
Transações conforme os instrumentos financeiros

milhões €

Subsídios 3.412
Empréstimos padrão 306
Empréstimos para desenvolvimento 2.459
Empréstimos promocionais 2.039
Mandatos 585
Total 8.801

Fonte dos fundos das transações

milhões €

Recursos orçamentários 3.764
Fundos próprios do KfW 4.452
Fundos de mandatos 585
Total 8.801

Transações por regiões

Recursos  
orçamentários

Total das  
transações

milhões € % milhões € %

África Subsaariana 1.593 42 2.055 23
Ásia e Oceânia 543 14 2.909 33
Europa e Cáucaso 324 9 1.379 16
América Latina 346 9 858 10
Norte de África / Oriente Médio 825 22 1.427 16
Transregional 133 4 172 2
Total 3.764 100 8.801 100



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

milhões € %

Infraestrutura e serviços sociais 3.351 38

Educação 589 7
Saúde pública 335 4
Política/programas populacionais e saúde 
reprodutiva 95 1
Abastecimento de água e saneamento/ 
eliminação de águas residuais 1.136 13
Estado e sociedade civil 819 9
Outras infraestruturas e serviços sociais 376 4

Infraestrutura e serviços econômicos 3.616 41

Transporte e armazenamento 867 10
Produção, distribuição e eficiência energética 1.870 21
Finanças 880 10

Áreas de produção 668 8

Agricultura, silvicultura, pesca 470 5
Indústria, recursos minerais e mineração,  
construção civil 198 2

Multissetorial/transversal 820 9

Proteção ambiental em geral 405 5
Outras medidas multissetoriais 415 5

Auxílios a produtos de base e auxílios gerais ao 
programa 225 3

Ajuda humanitária 112 1

Outros 10 0

Total 8.801 100

Diferenças nos totais devido aos arredondamentos  
1  Corresponde às designações do código do Creditor Reporting System 

(CRS) do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



Como trabalhamos?

Tudo começa com acordos governamentais
O apoio do KfW é baseado em acordos entre os países parcei
ros e o Governo Federal, nos quais a promoção de determina
dos projetos é prometida. O KfW apoia e acompanha seus par
ceiros durante todo o ciclo do projeto: desde a preparação, 
passando pela implementação, até à fase de operação. Os 
fatoreschave aqui são os impactos pretendidos e a sustenta
bilidade dos projetos. 

Ajuda com licitações públicas
Assumimos a responsabilidade conjunta pelo sucesso da polí
tica de desenvolvimento. Os parceiros locais são responsáveis 
pela preparação e implementação dos projetos. Eles colocam 
os contratos de consultoria, fornecimento e serviços em con
curso público e celebram os contratos correspondentes, após a 
verificação por parte do KfW. Quando examinamos os docu
mentos, asseguramos que o concurso e a adjudicação de con
tratos sejam justos e transparentes e sigam regras reconheci
das internacionalmente. As diretrizes de compras são públicas. 
Em todos os nossos projetos que apoiamos, é importante que 
todas as partes envolvidas cumpram os altos padrões interna
cionais em relação aos aspectos sociais, combate à corrupção, 
proteção climática e ambiental. 

Empréstimo para investimentos: Cadeia de confeitaria Gourmandises  
na Tunísia



Qual é o efeito dos  
nossos projetos?

Garantia de qualidade sistemática
Queremos saber o que a Cooperação Financeira alcança e 
como os projetos e programas são bemsucedidos. Nosso 
Departamento de Avaliação, uma unidade de pessoal indepen
dente, utiliza uma amostra aleatória para examinar os proje
tos selecionados vários anos após sua conclusão e avaliar se 
os impactos pretendidos foram alcançados no longo prazo. No 
total, cerca da metade dos projetos financiados são, portanto, 
submetidos a uma avaliação. Esta avaliação sistemática ajuda 
a garantir a qualidade do trabalho e a aprender com os resul
tados de novos projetos, porque nosso financiamento visa 
alcançar algo para as pessoas nos países parceiros a longo 
prazo.

Publicamos os resultados de todas as avaliações. A taxa de 
sucesso é alta: cerca de 80% dos projetos promovidos pelo 
KfW Banco de Desenvolvimento são classificados como bem
sucedidos pelo Departamento de Avaliação. 

Relatórios de avaliação
Na Internet, oferecemos resumos de 
todos os relatórios de avaliação elabo
rados desde 2002, organizados por país: 
https://www.kfw-entwicklungsbank.
de/Internationale-Finanzierung/
KfW-Entwicklungsbank/
Evaluierungen/Ergebnisse.



O que é obtido?

Os exemplos a seguir mostram o progresso que está sendo 
alcançado através do nosso apoio nos países parceiros.

Clima e proteção ambiental
Há mais de 10 anos, o KfW Banco de Desenvolvimento vem 
investindo mais da metade de seus novos compromissos anuais 
na área de meio ambiente e clima. Os compromissos em 2019 
reduzirão as emissões de gases de efeito estufa nos países par
ceiros em 7,3 milhões de toneladas por ano.

Fuga, crise, migração
O KfW Banco de Desenvolvimento tem atualmente 138 projetos 
em andamento envolvendo refugiados em 31 países. O volume 
total dos projetos é de 4,9 bilhões de euros, dos quais 949 
milhões de euros foram comprometidos no ano passado. Foco 
regional: Oriente Próximo e Oriente Médio, mas também África 
Oriental. Entre outras coisas, promovese a ajuda alimentar,  
o abastecimento de água potável nos campos de refugiados  
e comunidades de acolhimento, a criação de habitação e 
emprego, assim como o financiamento dos salários dos profes
sores.

Biodiversidade e proteção dos recursos naturais
Com os novos compromissos assumidos no ano passado, esta
mos contribuindo para a proteção ou manejo sustentável de 109 
milhões de hectares em áreas protegidas. Cerca de 1 milhão de 
pessoas e suas famílias beneficiam com isso. A gestão susten
tável também está sendo realizada em 30 áreas marinhas pro
tegidas com a ajuda do financiamento.

Abastecimento de água e saneamento
Com os compromissos assumidos em 2019, o acesso ao abaste
cimento de água potável foi criado ou melhorado para cerca de 
14 milhões de pessoas. Seis milhões de pessoas terão acesso 
ao saneamento e ao descarte de efluentes.

Fornecimento de energia
Os compromissos assumidos em 2019, no valor de 1,9 bilhões 
de euros, darão a um bom número 2 milhões de pessoas acesso 



ao moderno fornecimento de energia pela primeira vez ou 
melhor acesso a ele. Com as usinas instaladas, quase 2.000 
MW de eletricidade podem ser gerados com energia renovável.

Educação
512 milhões comprometidos em 2019 irão melhorar o acesso 
ou a qualidade da educação para cerca de 6 milhões de estu
dantes. Com 321 milhões de euros, estamos a apoiar a melho
ria do ensino profissional ou universitário para cerca de 60.000 
jovens 

Agricultura e financiamento agrícola
Com os compromissos de 2019, apoiamos 2,53 milhões de 
agricultores e suas famílias na reabilitação e gestão sustentá
vel de 298.000 hectares de terras agrícolas. Além disso, cerca 
de 1 milhão de fazendas serão beneficiadas com o acesso a 
serviços financeiros e insumos. 

Iniciativa especial em treinamento e emprego 
Como parte da “Iniciativa especial em treinamento e emprego” 
do BMZ, o KfW criou a facilidade “Investimento para emprego” 
em novembro de 2019. Em dezembro de 2019 foram desembol
sados os primeiros fundos de caixa BMZ de quase 98 milhões 
de euros e, no futuro, está previsto o desembolso de até 400 
milhões de euros. Nos seis países parceiros de reforma da BMZ, 
assim como em Ruanda e no Egito (planejado), isso será utili
zado para financiar investimentos geradores de empregos por 
meio de rodadas competitivas. No total, serão criados até 
100.000 empregos e 30.000 locais de treinamento no âmbito 
da iniciativa especial.

Crianças da escola primária no Malauí recebem aulas adicionais  
sobre tablets 



Mais informações

Você deseja saber mais?
Estamos convencidos de que a transparência pode melhorar  
a cooperação para o desenvolvimento. Por isso, divulgamos  
nossos dados na Internet: Nosso portal de transparência  
www.kfw.de/transparenz fornece informações sobre a ori
gem, uso e impacto dos fundos públicos e dos fundos próprios 
do KfW para o desenvolvimento, a nível de país e de projeto. 

Em nosso site www.kfw-entwicklungsbank.de você também 
encontrará informações atualizadas sobre questões de política 
de desenvolvimento e nossos projetos, assim como exemplos  
de contratos e nossas diretrizes sobre, entre outras coisas, a 
adjudicação de contratos, o comissionamento de consultores  
ou sobre anticorrupção e gerenciamento de reclamações.

O site www.deginvest.de fornece informações sobre a subsi
diária DEG do KfW, que também pertence à área de negócios 
Promoção de Países em Desenvolvimento e assessora empresas 
privadas em investimentos em países em desenvolvimento e  
de mercados emergentes. Os negócios do KfW no exterior são 
concluídos pelo KfW IPEXBank: www.kfw-ipex-bank.de.

Você deseja manter-se sempre atualizado?
A newsletter eletrônica do KfW “Blickpunkt Entwicklung” 
fornece informações regulares em alemão e inglês sobre as 
prioridades atuais, eventos e publicações sobre as atividades 
financeiras de desenvolvimento do KfW. Você pode assinar a 
newsletter neste endereço da Internet:  
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter.



Treinamento vocacional na Zâmbia



600 000 3253

Grupo KfW 
KfW Banco de Desenvolvimento  
Palmengartenstrasse 5–9 
60325 Frankfurt am Main, Alemanha

Telefone +49 69 74310 
Fax +49 69 74312944 
info@kfwentwicklungsbank.de 
www.kfw.de

Versão: abril de 2020

Banco responsável

O KfW é um dos principais bancos de fomento do mundo. 
Com décadas de experiência, trabalha em nome dos governos 
federal e estadual para melhorar as condições de vida econô
mica, social e ecológica no país e no exterior.

O KfW Banco de Desenvolvimento é responsável por parte 
dos negócios do KfW no exterior, nos quais as duas subsidiá
rias do grupo KfW IPEXBank e DEG também estão envolvi
das: enquanto o KfW IPEXBank atua no financiamento inter
nacional de projetos e exportações, o DEG financia e 
assessora empresas privadas que investem em mercados 
emergentes e em desenvolvimento. 

Créditos de imagens 
Título: Grupo KfW (auslöser photographie), p. 5 KfW / Jonas 
Wresch, p. 6 / 7 KfW / Dawin Meckel, Ostkreuz, p. 10 KfW /  
Dawin Meckel, Ostkreuz, p. 13 KfW / Christian Kampen,  
p. 15 KfW / photothek.net


	KfW Banco de Desenvolvimento: Números e fatos 2019
	KfW Banco de esenvolvimento
	Recursos de fomento
	Contratantes e parceiros
	Os nossos números em 2019
	Como trabalhamos?
	Qual é o efeito dos nossos projetos?
	O que é obtido?
	Mais informações
	Banco responsável



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		BF_KfW Entwicklungsbank_Selbstdarstellung 2020_PT_200928_04.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Kreation5

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 3




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Fehlgeschlagen		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Fehlgeschlagen		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Fehlgeschlagen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang


