Nosso perfil

GIZ. Soluções que produzem resultados.
Nosso negócio é a prestação de serviços de cooperação internacional para o
desenvolvimento sustentável e exercemos as nossas atividades em todas as partes do
mundo. A GIZ conta com mais de 50 anos de experiência nas mais variadas áreas,
abrangendo desde o fomento da economia e da criação de emprego, o trabalho com
questões ambientais e energéticas até a promoção da paz e da segurança. O know how
multifacetado da GIZ, uma empresa de propriedade federal, é muito procurado por clientes e
comitentes espalhados pelo globo – entre esses figuram, ao lado dos governos de outros
países, uma série de instituições da União Europeia e das Nações Unidas, assim como o
governo alemão. Nosso principal comitente é o Ministério Federal da Cooperação
Econômica e do Desenvolvimento (BMZ). Cooperamos com o setor privado e contribuímos,
assim, para a interação e conjugação eficaz das medidas de desenvolvimento e das
atividades do comércio exterior.
Todos esses clientes e comitentes depositam na GIZ a confiança de que esta, juntamente
com eles, desenvolverá, planejará concretamente e implementará ideias para mudanças
políticas, sociais e econômicas em seus países. Como empresa federal de utilidade pública,
sustentamos os valores alemães e europeus, o que nos faz ser um prestador de serviços
credível e confiável. Juntamente com os nossos parceiros, trabalhamos de forma flexível em
busca de soluções eficazes que abram perspectivas para as pessoas e melhorem
sustentavelmente suas condições de vida.
Sediada em Bonn e em Eschborn, a empresa atingiu em 2015 um volume de negócios de
mais de 2,1 bilhões de euros. Dos nossos 17.319 colaboradores que trabalham em mais de
130 países, cerca de 70% são colaboradores nacionais contratados nos países parceiros.
Como reconhecida entidade portadora do serviço de desenvolvimento, a GIZ conta,
atualmente, com 730 cooperantes enviados aos países parceiros. Além disso, o CIM, um
grupo de trabalho formado pela Agência Federal do Trabalho (BA) e a GIZ, organizou, em
2015, a colocação de quase 1.000 peritos integrados e regressantes junto a empregadores
locais nos países de atuação ou lhes concedeu apoio financeiro ou em forma de medidas de
assessoria e serviços de assistência.*
* Dados relativos ao pessoal e ao volume de negócios de 31.12.2015
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