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Quais setores nós apoiamos?
Financiamos investimentos e programas de reforma em diver-
sos setores, como abastecimento de água, energias renováveis, 
desenvolvimento do sistema financeiro, saúde e educação. O 
tipo de projeto apoiado depende das necessidades e condições 
locais e, muitas vezes, várias áreas se beneficiam diretamente 
da respectiva medida. 

Transição para uma forma de economia sustentável
Em 2021, o KfW se comprometeu com 8,6 bilhões de euros para 
financiar novos projetos de desenvolvimento para apoiar os paí-
ses parceiros a alcançar as metas de desenvolvimento e climá-
ticas e melhorar significativamente as condições de vida. Após 
um recorde de compromissos em 2020 durante a pandemia, os 
compromissos em 2021 se estabilizaram aproximadamente no 
mesmo nível de antes da crise global do coronavírus.

Bens globais essenciais só podem ser protegidos com o engaja-
mento dos países emergentes e em desenvolvimento: não só o 
clima, mas também a paz e estabilidade, entre outras coisas, e 
como a pandemia mostrou, a saúde. Desde 2020, temos reali-
zado uma “integração do clima”: todos os projetos são sistema-
ticamente analisados quanto ao potencial de impactos climáti-
cos positivos, mas também quanto aos riscos. Estamos cada 
vez mais atentos aos efeitos concretos dos gases de efeito 
estufa de nossos financiamentos. Nós pensamos na proteção 
climática junto com a biodiversidade. Ela representa a diversi-
dade de todas as espécies de animais e plantas, bem como dos 
ecossistemas de nosso planeta. Sua preservação é um pré-re-
quisito e garantia do equilíbrio da natureza e forma nossa base 
natural de vida, por exemplo, na forma de alimentos, fontes de 
energia, medicamentos e muito mais. O KfW é um dos maiores 
doadores para a proteção da biodiversidade em todo o mundo, 
incluindo especialmente a proteção florestal e marítima. Os 
compromissos para projetos nessa área foram de cerca de 685 
milhões de euros em 2021, que representa um aumento de 
quase 27% em relação ao ano anterior.

Em que países estamos ativos?
O KfW promove projetos na África, Oriente Médio, Ásia, Amé-
rica Latina e no Sudeste Europeu. A África é um foco de nosso 
empenho, correspondendo a 27% do orçamento de financia-
mento, e a Ásia outro com 24%.

KfW Banco de  
Desenvolvimento

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 interna-
cional. Nos últimos anos, a cooperação para o desenvolvimento 
ganhou grande importância. Isso é válido tanto quantitativa-
mente, desde 2013 os compromissos anuais da cooperação 
financeira aumentaram de aprox. 5 bilhões de euros para 9 
bilhões de euros (2021), quanto em termos de atenção política 
e pública.

Em nome do Governo Federal Alemão, sobretudo do Ministério 
Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), e 
da União Europeia, promovemos e apoiamos planos de proje-
tos com parceiros principalmente estatais em países em 
desenvolvimento e emergentes – desde sua concepção e imple-
mentação até à 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 as resoluções do Acordo Cli-
mático de Paris de 2015. 

∆Presença local em quase 70 países  



O que é alcançado?

Os exemplos a seguir mostram os impactos concretos alcança-
dos por nossos financiamentos atuais nos países parceiros.

Proteção climática e energia
Os projetos financiados em 2021 evitarão no 
futuro emissões de CO² de 7,5 milhões de 
toneladas por ano. 12,5 milhões de pessoas 
são diretamente apoiadas na superação de 
consequências das mudanças climáticas, 
outras 114 milhões de pessoas indiretamente, 

por exemplo, através de seguros. 1,2 milhões de pessoas rece-
bem acesso ao moderno fornecimento de energia pela primeira 
vez ou acesso melhorado.

Biodiversidade – Protegendo a vida na água e na terra
Com os novos compromissos, estamos contri-
buindo para a preservação de 165 áreas protegi-
das em todo o mundo. Uma área de quase 130 
milhões de hectares é gerenciada ou protegida 
de forma sustentável. Quase um milhão de pes-

soas irão se beneficiar diretamente disso, e quase 2 milhões de 
hectares de florestas serão reflorestados de forma sustentável.

Fuga, crise, migração
Em 2021, foram acordados cerca de 1 bilhão de 
euros para projetos relacionados a refugiados. 
São financiadas, por exemplo, a melhoria de 
ofertas educacionais para crianças, medidas de 
promoção de emprego ou a criação de habita-

ções, mas também pacotes de alimentos ou cuidados médicos. 
Mais de 9 milhões de refugiados foram apoiados por meio das 
medidas. 

Programa de Emergência para o Coronavírus
2020 e 2021: Desde o surgimento do vírus Covid-
19, o KfW se comprometeu com um acordo contra-
tual de 6,6 bilhões de euros para apoiar os países 
parceiros no combate à pandemia e suas consequ-

ências. 2,7 bilhões de euros em 2021 (2020: 3,9 bilhões de 

euros). Até agora, foram pagos 4,2 bilhões de euros desse 
total. Isso inclui 212 projetos em 71 países. No total, serão 
apoiadas cerca de 44,5 milhões de pessoas com o programa de 
emergência para o coronavírus no último exercício financeiro.

Para uma vida sadia
Mais de 9 milhões de pessoas têm acesso a água 
potável nova ou de melhor qualidade através des-
ses projetos, cerca de 3 milhões de pessoas se 
beneficiam da melhoria de saneamento e da elimi-

nação de águas residuais, e cerca de 250.000 pessoas estão 
mais protegidas contra chuvas fortes e enchentes.

Segurança alimentar e agricultura
Mais de 2,7 milhões de pessoas serão menos afeta-
das pela fome e desnutrição. 1,5 milhão de pessoas 
se beneficiam de uma agricultura mais ecológica e 
socialmente sustentável.

Digitalização
A digitalização pode ser uma “mudança de 
jogo” para os países em desenvolvimento: as 
barreiras ao desenvolvimento são superados e 
as etapas de desenvolvimento são puladas por 
meio de “salto de velocidade”. Um exemplo 

disso são os sistemas de pagamento móvel. O portfólio com-
pleto da cooperação financeira, com uma relação dedicada com 
tecnologias digitais, abrange aproximadamente 4 bilhões de 
euros em 183 projetos digitais.

Educação e emprego
Novas medidas educacionais alcançaram 
2,2 milhões de estudantes, dos quais quase 
1,2 milhões eram meninas e mulheres.  
Além disso, os projetos do KfW foram capazes de 
criar ou garantir cerca de 2,4 milhões de empre-

gos permanentes.



Clientes e parceiros

Em nome de quem estamos ativos?
O principal cliente do KfW Banco de Desenvolvimento é o Minis-
tério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvi-
mento (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 
Proteção Climática (BMWK) 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 res-
ponsabilidade pela implementação dos projetos é sempre das 
respectivas instituições no país parceiro, geralmente ministé-
rios, agências governamentais, bancos de desenvolvimento 

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 Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). No âmbito 
internacional, trabalhamos em estreita colaboração com outras 
instituições europeias, como a Agence Française de Développe-
ment (AFD) e bancos multilaterais de desenvolvimento, como  
o Banco Mundial.

Quênia, usina geotérmica próxima do 
lago Baringo

∆A pensar no futuro 
em conjunto



Recursos de fomento 

De onde vêm nossos recursos de fomento?
Uma boa metade dos fundos usados para financiar os projetos 
são fundos próprios do KfW, ou seja, dinheiro que levantamos no 
mercado de capitais. Em 2021, isto totalizou 4,6 bilhões de 
euros. Além disso, o KfW Banco de Desenvolvimento recebe fun-
dos do orçamento federal, no ano passado 3,6 bilhões de euros. 
Além disso, também usamos fundos de outros clientes como a 
União Europeia, com quase 400 milhões de euros no ano pas-
sado. 

Financiamento sob medida
O tipo de apoio e o respectivo volume a conceder depende de 
vários fatores, como o nível de endividamento, o poder econô-
mico, o nível de desenvolvimento do país, o desempenho do par-
ceiro do projeto, e também o tipo de projeto. Os instrumentos 
de financiamento incluem subsídios puros, empréstimos de fun-
dos orçamentais (empréstimos padrão), empréstimos financia-
dos pelo KfW com taxas de juro subsidiadas por subsídios fede-
rais (empréstimos para desenvolvimento), empréstimos finan-
ciados pelo KfW em condições próximas do mercado 
(empréstimos promocionais) e investimentos de capital. 

Usamos subsídios e empréstimos padrão muito favoráveis, prin-
cipalmente em países pobres e pouco desenvolvidos. Usamos os 
créditos de desenvolvimento ou promocionais em países desen-
volvidos e emergentes para projetos que estejam em consonân-
cia com as políticas de desenvolvimento e que sejam, ao mesmo 
tempo, economicamente rentáveis. Os países parceiros se bene-
ficiam 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 e da União Europeia. 

O KfW mobiliza fundos por meio do mercado de capitais, e cada 
vez mais também diretamente de investidores privados. Em 
estruturas de fundos, os fundos públicos servem como investi-
mento âncora e como garantia para investidores privados. Em 
2021, participamos de 30 fundos de impacto (IF) novos e exis-
tentes com um volume de cerca de 575 milhões de euros em 
nome do Governo Federal e da UE. No total, o KfW investiu em 
80 fundos e mais de 4 bilhões de euros.

Colômbia, medição de umidade no Parque Nacional de Guanentá  



Os nossos números em 2021
Compromissos por instrumento de financiamento

milhões €

Subsídios 3.408
Empréstimos padrão 200
Empréstimos para desenvolvimento 1.949
Empréstimos promocionais 2.628
Mandatos 426
Total 8.611

Fonte de recursos para compromissos

milhões €

Recursos orçamentários 3.626
Fundos próprios do KfW 4.559
Fundos de mandatos 426
Total 8.611

Compromissos por região

Recursos 
 orçamentários

Total de 
 compromissos

milhões € % milhões € %

África Subsaariana 1.789 49 2.158 25
Ásia e Oceania 236 7 2.072 24
Europa e Cáucaso 344 9 914 11
América Latina 168 5 1.535 18
Norte da África/Oriente Médio 778 21 1.089 13
Transregional 311 9 843 10
Total 3.626 100 8.611 100

Diferenças nos totais devido aos arredondamentos

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

milhões € %

Infraestrutura e serviços sociais 4265 49,5

Educação 884 10
Saúde pública 1335 16
Política/programas populacionais e saúde  
reprodutiva 112 1
Abastecimento de água e saneamento/elimina-
ção de águas residuais 814 9
Estado e sociedade civil 672 8
Outras infraestruturas e serviços sociais 448 5

Infraestrutura e serviços econômicos 1642 19

Transporte e armazenamento 577 7
Produção, distribuição e eficiência energética 952 11
Setor privado e outros serviços 113 1

Setor financeiro 981 11

Áreas de produção 933 11

Agricultura, silvicultura, pesca 658 8
Indústria, recursos minerais e mineração,  
construção civil 275 3

Multissetorial/transversal 780 9

Proteção ambiental em geral 704 8
Outras medidas multissetoriais 75 1

Ajuda humanitária 11 0,5

Total 8611 100

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 determinados 
projetos é prometida. O KfW apoia e acompanha seus parceiros 
durante todo o ciclo do projeto: desde a preparação, passando 
pela implementação, até à fase de operação. Os fatores-chave 
aqui são os impactos pretendidos e a sustentabilidade dos pro-
jetos. 

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 con-
tratos de consultoria, fornecimento e serviços em concurso 
público e celebram os contratos correspondentes, após a verifi-
cação 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. Em 
todos os nossos projetos que apoiamos, é importante que todas 
as partes envolvidas cumpram os altos padrões internacionais 
em relação aos aspectos sociais, combate à corrupção, prote-
ção climática e ambiental.

Qual é o efeito dos  
nossos projetos?

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 de pessoal indepen-
dente, utiliza uma amostra aleatória para examinar os projetos 
selecionados vários anos após sua conclusão e avaliar se os 
impactos pretendidos foram alcançados no longo prazo. 

No total, cerca de metade dos projetos são submetidos a uma 
avaliação. Esta avaliação sistemática ajuda a garantir a quali-
dade do trabalho e a aprender com os resultados de novos pro-
jetos, 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: Mais de 80% dos projetos pro-
movidos pelo KfW Banco de Desenvolvimento são classi-
ficados como bem-sucedidos pelo Departamento de Ava-
liação.

Relatórios de avaliação
Na Internet, oferecemos resumos de 
todos os relatórios de avaliação elabo-
rados desde 2002, organizados por país: 
Resultados de nossas avaliações  
(kfw.de/transparent).

Madagascar, Katta lemurs no Parque Nacional de Isalo 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Evaluierungen/Ergebnisse/


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 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, 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 negócios de 
promoção de Países em Desenvolvimento e assessora empresas 
privadas em investimentos em países em desenvol vimento e 
emergentes. Os negócios estrangeiros do KfW são complemen-
tados através do KfW IPEX-Bank: www.kfw-ipex-bank.de.

Você deseja manter-se informado?
A newsletter eletrônica “KfW Research: Política de desenvolvi-
mento (Entwicklungspolitik)” informa regularmente no idioma 
alemão e inglês sobre notícias e inovações da área da coopera-
ção em desenvolvimento. Você pode assinar a newsletter neste 
endereço da Internet: www.kfw-entwicklungsbank.de

Moçambique, escola primária em Maputo

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

O KfW é um dos principais bancos de fomento do mundo. Com 
suas 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 subsidiárias  
do grupo KfW IPEX-Bank e DEG também estão envolvidas: 
Enquanto o KfW IPEX-Bank atua no financiamento internacio-
nal de projetos e exportações, o DEG financia e assessora 
empresas privadas que investem em países emergentes e em 
desenvolvimento. 
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