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SUA EMPRESA
NA ALEMANHA
A palavra de ordem dentro do empresariado brasileiro é a internacionalização. Afinal, não há motivo
para restringir a expansão dos negócios das empresas brasileiras ao mercado local quando, em
virtude da excelente qualidade dos produtos e serviços brasileiros, estes igualmente têm grande
espaço de crescimento no mercado internacional. Um dos maiores e mais importantes é justamente
o mercado europeu, e a Alemanha, sendo a economia mais importante do continente, é a porta de
entrada perfeita para os planos de expansão de seus negócios para a Europa.
O Brazil Business Center Cologne é o primeiro centro de negócios voltado para o empresariado ou
empreendedor brasileiro, que tem como objetivo a expansão de seus negócios para o mercado
alemão e europeu, através da constituição de uma empresa, seja independente ou subsidiária, no
território alemão.
O Brazil Business Center Cologne oferece, assim, serviços de qualidade, que tem como finalidade
facilitar a concretização dos projetos de expansão e internacionalização de produtos e serviços das
empresas brasileiras, servindo como solução all-in- one, ou seja, um único provedor para solucionar
todas as demandas da empresa na Alemanha. Os serviços incluem desde a constituição da empresa
e oferecimento de infraestrutura básica para sua empresa em Colônia/Alemanha, até soluções
completas, incluindo contabilidade, serviços jurídicos, busca de recursos humanos, contatos com o
mercado alemão e europeu, obtenção de vistos e acomodação de expatriados.

COLÔNIA
•
•

Grande mercado consumidor de alto poder aquisitivo se concentra nesta região (cerca de 17 milhões
de pessoas)
Localização central, próxima dos grandes centros urbanos, comerciais e financeiros da europa e dos
principais portos do continente (Hamburgo e Rotterdam).
 - 1 hora de três aeroportos internacionais (aeroportos de Colônia, Frankfurt e Düsseldorf)
 - Poucas horas de trem de capitais européias como Paris, Amsterdam e Bruxelas
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•

Maiores feiras do mundo: as feiras de Colônia, Düsseldorf, Frankfurt e Hannover estão entre as 7 maiores do
mundo nos setores de alimentos, calçados, tecnologia, entre outros.

•

A região conta com a maior comunidade brasileira na Alemanha, com parceria oficial ativa entre as prefeituras da cidade de Colônia e do Rio de Janeiro que fomenta a relação entre os países
1 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Inlandsprodukt.html
2 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Inlandsprodukt.html
3 http://www.welt.de/wirtschaft/article125316423/Moodys-haelt- Deutschland-fuer- noch-kreditwuerdiger.html;
http://www.tradingeconomics.com/germany/rating.

GIUGLIANI ADVOGADOS

GIUGLIANI ADVOGADOS
E A INTERNACIONALIZAÇÃO
DOS NEGÓCIOS NA ALEMANHA
Prestamos serviços de planejamento tributário empresarial internacional,
agregado ao Brazil Business Center Cologne, com o intuito de otimizar a carga tributária, reduzir custos e preservar o patrimônio. Atuamos de forma planejada, estratégica e customizada, com aplicação cumulativa da legislação
bi-nacional. Acreditamos que os nossos clientes são nosso maior patrimônio
e nos motiva a buscar oportunidades no mercado contemporâneo.

+55 11 3565-4628 | www.giugliani.com.br

