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Quais são nossas tarefas?
Há mais de 50 anos o KfW Banco de Desenvolvimento 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 Alemão, sobretudo do Ministério
Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), e
da União Europeia, promovemos e apoiamos projetos com parceiros, principalmente estatais em países em desenvolvimento
e emergentes – desde sua concepção e implementação até a
bem-sucedida avaliação final.
Neste âmbito, agimos de acordo com a Agenda 2030 das
Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) nela descritos, assim como com as resoluções do Acordo
Climático de Paris de 2015.
Ajuda importante em um ano difícil
Em 2020, o KfW garantiu cerca de 11 bilhões de euros para
financiar novos projetos de desenvolvimento a fim de apoiar os
países parceiros a alcançar as metas de desenvolvimento e climáticas e a melhorar decisivamente as condições de vida das
pessoas. Apesar dos desafios particularmente difíceis durante a
pandemia, o financiamento atingiu um nível muito mais elevado
do que nos anos anteriores.
Uma grande parcela incluiu projetos sob o Programa de Emergência do BMZ para o Coronavírus. O KfW garantiu fundos no
total de 4 bilhões de euros, dos quais pouco menos de 3 bilhões
foram desembolsados em 2020. As áreas apoiadas incluíram
saúde, segurança alimentar, segurança social e liquidez para
empresas e estados. Tal montante permitiu a implementação
de 118 projetos em um total de 42 países – uma grande proporção na África e no Oriente Médio.

Além disso, tópicos como proteção climática e digitalização
também foram incluídos. Por exemplo, o KfW Banco de Desenvolvimento apoia as Alianças de Hidrogênio BMZ com Marrocos e Tunísia para desenvolver projetos inovadores no campo
das energias renováveis. A previsão é que a primeira planta
industrial para a produção de hidrogênio verde e seus produtos
derivados, no Marrocos, deverá gerar 10.000 toneladas de
hidrogênio por ano.
Em que países estamos ativos?
O KfW promove projetos na África, Oriente Médio, Ásia, América Latina e no Sudeste Europeu. A África é um foco de nosso
empenho, correspondendo a 35% do orçamento de financiamento. No ano passado, por exemplo, foram garantidos 3,8
bilhões de euros em novos financiamentos. Para muitos países
africanos, o foco estava em superar os desafios colocados pela
pandemia da Covid-19, como por exemplo o programa de
ajuda de emergência para o Coronavírus, Force Covid-19, no
Senegal, e a ajuda de emergência para o Coronavírus para a
Etiópia, apoiados com 100 milhões de euros cada um.
Quais setores nós apoiamos?
Financiamos investimentos e programas de reforma em diversos setores, como abastecimento de água, energia, desenvolvimento do sistema financeiro, saúde e educação. O tipo de projeto financiado depende das necessidades e condições locais, e
muitas vezes vários setores se beneficiam diretamente da
medida em questão.
No contexto da pandemia da Covid-19, por exemplo, o tema
“One Health” ganhou significado. A estratégia visa ligar todos
os setores relevantes necessários para melhoria da saúde. Pessoas, animais e meio ambiente são considerados como um só;
a sobrevivência de todos só é assegurada se eles coexistirem e
prosperarem juntos. Para esse fim, o KfW Banco de Desenvolvimento, em nome do BMZ e da UE, está promovendo o desenvolvimento de sistemas de saúde sólidos e, ao mesmo tempo,
a proteção e preservação dos meios de vida naturais – com um
financiamento de 100 milhões de euros em 2020.

Recursos de fomento
De onde vêm os nossos recursos de fomento?
A maioria dos fundos usados para financiar os projetos são fundos próprios do KfW, ou seja, fundos que levantamos no mercado de capitais. Em 2020, isto totalizou 6,4 bilhões de euros.
O KfW Banco de Desenvolvimento também recebe fundos do
orçamento federal – cerca de 4 bilhões de euros no ano passado. Também utilizamos fundos de outros clientes do setor
público, como a União Europeia – pouco menos de 470 milhões
de euros no ano passado.
Financiamento sob medida
O tipo de apoio e o respectivo volume a conceder depende de
determinados fatores, como o nível de endividamento, o poder
econômico, o nível de desenvolvimento do país, o desempenho
do parceiro do projeto, e também o tipo de projeto. Os instrumentos de financiamento incluem subsidios puros, empréstimos
de fundos orçamentais (empréstimos padrão), empréstimos
financiados pelo KfW com taxas de juros subsidiadas por subsídios federais (empréstimos para desenvolvimento), empréstimos financiados pelo KfW em condições próximas do mercado
(empréstimos promocionais) e investimentos de capital.
Utilizamos subsídios e empréstimos padrão muito favoráveis,
principalmente em países pobres e pouco desenvolvidos. A
África teve uma alta participação, com 35% (pouco menos de
3,8 bilhões de euros). Utilizamos empréstimos de desenvolvimento ou promocionais em países em desenvolvimento avançados e mercados emergentes para projetos que fazem sentido
para o desenvolvimento e são economicamente rentáveis ao
mesmo tempo. Os países parceiros se beneficiam das oportunidades de refinanciamento favoráveis do KfW, devido à sua classificação AAA, assim como das taxas de juros subsidiadas em
parte por fundos federais e de uma assunção de risco pro rata
por parte do governo alemão ou da União Europeia.

Sérvia, abastecimento de água

Clientes e parceiros
Em nome de quem estamos ativos?
O principal cliente do KfW Banco de Desenvolvimento é o Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ). Também trabalhamos para outros ministérios
federais, como o Ministério das Relações Exteriores (AA), o
Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza
e Segurança Nuclear (BMU), o Ministério Federal de Economia e
Energia (BMWi) e o Ministério Federal de Educação e Pesquisa
(BMBF). O cliente internacional mais importante é a União
Europeia.
Com quem nós trabalhamos?
Independentemente do cliente e do parceiro financiador, a responsabilidade pela implementação dos projetos é sempre das
respectivas instituições no país parceiro, geralmente ministérios, agências governamentais, bancos de desenvolvimento
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estaduais ou outros órgãos governamentais. Essas instituições
são responsáveis pela implementação dos projetos financiados
pelo KfW. No entanto, também cooperamos com organizações
não governamentais, 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 desenvolvimento. Na Alemanha, cooperamos sobretudo com a Agência
Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). No âmbito internacional, trabalhamos em estreita colaboração com outras instituições europeias, como a Agence Française de Développement
(AFD) e bancos multilaterais de desenvolvimento, como o
Banco Mundial.

A pensar no futuro
em conjunto

Nossos números em 2020
Compromissos por instrumento de financiamento
milhões €
Subsídios

3.835

Empréstimos padrão

218

Empréstimos para desenvolvimento

3.720

Empréstimos promocionais

2.739

Mandatos

471

Total

10.983

Fonte de recursos para compromissos
milhões €
Recursos orçamentários

4.053

Fundos próprios do KfW

6.459

Fundos de mandatos

471

Total

10.983

Compromissos por região
Recursos
orçamentários

África

Total de
compromissos

milhÕes €

%

milhÕes €

%

2.019

50

3.866

35

Ásia e Oceania

480

12

2.906

26

Europa e Cáucaso

236

6

1.074

9

América Latina

125

3

1.264

12

Oriente Médio

914

22

1.367

13

Transregional

279

7

507

5

4.053

100

10.983

100

Total

Compromissos de acordo com as prioridades de
financiamento da OCDE/DAC 1

Infraestrutura e serviços sociais

milhões €

%

4.843

44

Educação

637

6

Saúde pública

411

4

44

0

Política/programas populacionais e saúde
wreprodutiva
Abastecimento de água e saneamento/
eliminação de águas residuais

960

9

Estado e sociedade civil

1.650

15

Outras infraestruturas e serviços sociais

1.141

10

4.217

38

Infraestrutura e serviços econômicos
Transporte e armazenamento

561

5

Produção, distribuição e eficiência energética

1.213

11

Finanças

2.443

22

506

5

423

4

Áreas de produção
Agricultura, silvicultura, pesca
Indústria, recursos minerais e mineração, construção civil

83

1

1.325

12

Proteção ambiental em geral

406

4

Outras medidas multissetoriais

919

8

85

1

10.983

100

Multissetorial/transversal

Ajuda humanitária
Total

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 parceiros e o Governo Federal, nos quais a promoção de determinados
projetos é prometida. O KfW apoia e acompanha seus parceiros
durante todo o ciclo do projeto: desde a preparação, passando
pela implementação, até a fase de operação. Os fatores-chave
aqui são os impactos pretendidos e a sustentabilidade dos projetos.
Assistência com licitações
Assumimos a responsabilidade conjunta pelo sucesso da política
de desenvolvimento. Os parceiros locais são responsáveis pela
preparação e implementação dos projetos. Eles colocam os contratos de consultoria, fornecimento e serviços em licitação
pública e celebram os contratos correspondentes, após a verificação por parte do KfW. Quando examinamos os documentos,
asseguramos que o concurso e a adjudicação de contratos
sejam justos e transparentes e sigam regras reconhecidas
internacionalmente. As diretrizes de compras são públicas.É
importante que todas as partes envolvidas nos projetos que
apoiamos cumpram os altos padrões internacionais em relação
aos aspectos sociais, combate à corrupção, proteção climática e
ambiental.
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Como funcionam os
nossos planos?
Garantia sistemática de qualidade
Queremos saber o que a Cooperação Financeira alcança e
como os projetos e programas são bem-sucedidos. Nosso
Departamento de Avaliação, uma unidade independente, utiliza
uma amostra aleatória para examinar os projetos selecionados
vários anos após sua conclusão e avaliar se os impactos pretendidos foram alcançados em longo prazo.
No total, cerca da metade dos projetos são, portanto, submetidos a uma avaliação. Essa avaliação sistemática ajuda a
garantir a qualidade do trabalho e a aprender com os resultados de novos projetos, uma vez que nossos financiamentos
visam alcançar algo para as pessoas nos países parceiros a
longo prazo. Publicamos os resultados de todas as avaliações.
A taxa de sucesso é alta: mais 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 elaborados desde 2002, organizados por país:
Resultados das nossas avaliações
(kfw-entwicklungsbank.de).

O que é alcançado?
Os exemplos a seguir mostram o progresso que está sendo
alcançado através do nosso apoio atual nos países parceiros.
Programa de Emergência para o Coronavírus
Apesar das condições difíceis, o KfW Banco de Desenvolvimento fez uma contribuição substancial para a implementação
do Programa de Emergência do BMZ para o Coronavírus.
O programa envolve medidas para fortalecer o setor de saúde
e os sistemas de segurança social, mas também apoia pequenas e médias empresas e programas de estabilização socio
econômica.
Um total de mais de 100 milhões de euros foi disponibilizado,
por exemplo, para a aquisição de equipamento respiratório
e testes. Na Índia, foram adquiridos cerca de 325.000 testes
para a Covid-19, mais de 3.000 concentradores de oxigênio
e equipamentos de proteção para 22.000 trabalhadores da
saúde.
No Marrocos, estamos apoiando o fundo nacional de assistência
para a Covid-19 com um empréstimo. São realizados pagamentos de apoio mensais a mais de 5 milhões de residências particulares através dos sistemas de segurança social existentes.
Clima e proteção ambiental
O KfW investe mais da metade de seus novos compromissos
anuais na área de meio ambiente e clima. Os compromissos firmados em 2020 reduzirão 8,4 milhões de toneladas de CO² por
ano em nossos países parceiros. Além disso, quase 15 milhões
de pessoas nas regiões afetadas receberão apoio direto para
lidar com as consequências das mudanças climáticas.
Fuga, crise, migração
Atualmente, são apoiados 138 projetos relativos a refugiados
em 31 países e foi garantido um financiamento de 1,3 bilhão
de euros. Foco regional: Oriente Próximo e Oriente Médio, além
de África Oriental. O financiamento é previsto para ajuda alimentar, abastecimento de água potável, financiamento dos
salários dos professores, entre outras coisas. Mais de 8 milhões
de refugiados foram auxiliados através das medidas do projeto.
Biodiversidade e proteção dos recursos naturais
Com os novos compromissos, estamos contribuindo para o
manejo sustentável em áreas protegidas. A área dos ecossiste-

mas naturais é de quase 9 milhões de hectares, beneficiando
diretamente mais de 300.000 pessoas. O manejo sustentável
também está sendo realizado em áreas marinhas protegidas
com a ajuda do financiamento, beneficiando 190.000 pessoas.
Abastecimento de água e saneamento
Com os compromissos assumidos em 2020, o acesso ao abastecimento de água potável foi criado ou melhorado para cerca de
11 milhões de pessoas. 1,8 milhões de pessoas terão acesso ao
saneamento e ao descarte de efluentes.
Fornecimento de energia
Os apoios garantidos no valor de 1,9 bilhões de euros irão proporcionar a cerca de 2,3 milhões de pessoas acesso à fornecimento de energia pela primeira vez, ou então a melhoria deste.
Com as usinas instaladas, mais de 1.000 MW de energia elétrica
podem ser gerados através de fontes de energia renovável.
Agricultura e financiamento agrícola
Com os compromissos, apoiamos 1,6 milhões de agricultores e
suas famílias no manejo sustentável de 23.000 hectares de terras agrícolas. Além disso, cerca de 830.000 fazendas estão conseguindo acesso a serviços financeiros. Mais de 4,5 milhões de
pessoas se beneficiam com as medidas para superar a fome e a
desnutrição.
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Mais informações
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 da transparência
www.kfw.de/transparenz fornece informações sobre a origem, 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 , entre outras coisas para a
adjudicação de contratos, contratação de consultores ou sobre
anticorrupção e gerenciamento de reclamações.
O site www.deginvest.de fornece informações sobre o DEG,
subsidiária do KfW, que também pertence à área de 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 realizados
pelo KfW IPEX-Bank: www.kfw-ipex-bank.de.
Deseja manter-se informado?
As newsletters eletrônicas “Blickpunkt Entwicklung” e “KfW
Research : Entwicklungspolitik” fornecem informações regulares em alemão e inglês com notícias e inovações no campo
da cooperação para o desenvolvimento. Você pode assinar
a newsletter neste endereço da Internet:
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter.

Líbano, financiamento MSME

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 econômica,
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 subsidiárias do
grupo KfW IPEX-Bank e DEG também estão envolvidas:
Enquanto o KfW IPEX-Bank atua no financiamento internacional de projetos e exportações, o DEG financia e assessora
empresas privadas que investem em mercados emergentes e
em desenvolvimento.
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