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I. Introdução 
 

A Alemanha é a quarta maior economia do mundo, depois dos EUA, China e 
Japão, e a primeira da União Europeia. Além disso, é o terceiro país que mais exporta 
no mundo. A Alemanha oferece ao investidor estrangeiro excelente infraestrutura, 
avançadas tecnologias, mão de obra altamente especializada, além de sólida 
estabilidade política, econômica e social. Dispõe, ademais, de expressivo mercado 
consumidor, com cerca de 83,2 milhões de habitantes. Além do mercado interno, o 
estabelecimento de uma empresa no país dá acesso livre de tarifas alfandegárias a todo 
mercado da UE e aos benefícios comerciais amparados por acordos preferenciais e de 
livre comércio entre a União e outros países. A Alemanha é particularmente apreciada 
por sua estabilidade e sua transparência na esfera jurídico-política, sendo um dos seus 
principais fundamentos a segurança jurídica, que serve como modelo para muitos 
outros países. 

Além disso, devido à sua localização central na Europa e a uma infraestrutura 
altamente desenvolvida, o país é um destino muito atraente para investimentos. Os 
índices de consumo da população alemã são altos. O país possui uma população 
economicamente ativa de cerca de 40 milhões de habitantes. Dispõe, ainda, de um 
mercado bem regulamentado e oferece várias oportunidades para pequenos e médios 
investidores. É possível também encontrar mão-de-obra capacitada para quase todo 
tipo de trabalho. 

A Alemanha oferece ótimas condições para o empreendedor iniciar, diversificar 
ou aperfeiçoar o seu negócio, já quem, além das características descritas acima, o 
governo alemão oferece estímulos a vários setores do comércio e da indústria. O país 
oferece numerosos incentivos para investidores, entre eles financeiros, por meio de 
empréstimos com taxas de juros reduzidas e incentivos a pesquisa e desenvolvimento. 
Em regra, não existem restrições ao investimento estrangeiro. 

Há cerca de 4 milhões de empresários na Alemanha que operam seus próprios 
negócios. A maioria das empresas do país (cerca de 85%) é de médio porte (entre 51 
e 249 empregados e faturamento de até EUR 50 milhões, ou total do balanço anual 
inferior a EUR 43 milhões), o que demonstra a força, o dinamismo e a diversidade da 
economia alemã. 

O setor de serviços contribui com cerca de 70% do PIB do país, que foi de 3,57 
trilhões de euros em 2021. Naquele ano houve uma alta de 2,7% no PIB, em 
comparação ao ano anterior. Para 2022, a estimativa é de um crescimento de 1,4%. O 
sucesso econômico da Alemanha deve-se em grande parte à sua capacidade de 
produção e exportação industrial em todos os setores. 

As políticas econômicas da Alemanha possuem considerável foco no 
fortalecimento do ambiente industrial, tornando este amplo e competitivo, bem como 
no foco em novas tecnologias e inovação para a consolidação de novos mercados. A 
esse respeito, o país oferece diversos programas de incentivo para empresas locais e 
estrangeiras, inclusive por meio de instrumentos de financiamento para Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) com recursos próprios e/ou por programas ligados à 
Comissão Europeia. 
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 Em relação ao comércio exterior, a Alemanha obteve superávit de EUR 172 
bilhões da balança comercial (2021). As exportações somaram cerca de 1,4 trilhão de 
euros contra 1,2 trilhão de euros de importações. A maior parte das exportações e 
importações alemães é realizada com seus parceiros europeus - em média 67% e 65%, 
respectivamente, em função do êxito do processo de integração regional (União 
Europeia) que facilita a movimentação de bens e serviços intrabloco. 
 

A Alemanha é o principal destino de investimento direto estrangeiro (IDE) da 
UE, de acordo com relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD/2021). Junto com sua relativa estabilidade econômica, 
além do acesso aos mercados da UE, o país é o maior mercado doméstico dentro da 
região, o que gera uma base de clientes segura para os investidores estrangeiros 
explorarem num primeiro momento. A integração global da Alemanha na economia 
também permite que as empresas do país produzam e tenham acesso a conhecimento, 
produto e mão-de-obra qualificada para o desenvolvimento de sua economia. 
  O mercado de trabalho no país está aquecido e há grande necessidade de mão-
de-obra qualificada. Segundo estimativa do Agência Federal do Emprego, o 
cruzamento dos dados de crescimento econômico com o crescimento da população, é 
possível que o país venha a ter, até 2030, 450 mil novas vagas de empregos 
qualificados sem serem ocupadas. O país já tem uma das menores taxas de 
desemprego da UE (2,9%), com cerca de 45 milhões de pessoas empregadas - a maior 
parte concentrada no setor de serviços (75%), seguido pelo setor industrial e 
construção civil (24%) e de agricultura (1%). 
  A economia alemã é altamente diversificada. Na perspectiva do investidor 
brasileiro, destacam-se os seguintes setores: alta tecnologia; metalúrgico, mecânico e 
automotivo; comunicação e TI; equipamentos e materiais de construção; engenharia; 
farmacêutico; químico; logístico; tecnologia para setor de saúde; bens de produção; 
mercado financeiro; e tecnologias de energia renovável, infraestrutura e mineração. 

Diante do cenário econômico promissor da Alemanha, o país oferece condições 
ideais para empresários que desejam diversificar ou expandir seus negócios. 

No caso de Berlim, a capital do país, a cidade vem se esforçando para se tornar 
também um dos principais ecossistema de startups na Europa, disputando com 
Londres a posição de principal hub europeu de inovação nesse setor. Berlim tem entre 
1.800 a 2.400 startups, sendo, depois do Vale do Silício, a cidade com o maior número 
de startups estrangeiras instaladas. É considerada, assim, um dos mais diversificados 
ecossistemas do mundo, em grande parte devido à sua capacidade de atrair talentos 
internacionais, com custo de vida relativamente acessível e ambiente relativamente 
amigável para imigrantes. 

Em Berlim, há algumas iniciativas importantes para incrementar o fluxo 
bilateral de tecnologia e inovação por meio do intercâmbio de startups. Uma delas é a 
da Berlin Partner, instituição público-privada de Berlim que apoia empresas, 
investidores e institutos de inovação na abertura e expansão em Berlim por meio de 
uma rede ativa e de programas de apoio. Outras iniciativas sigificativas são i) o 
programa de financiamento de Start Ups Grü -
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in-berlin.de/?L=1), que oferece informações, publicações e apoio a pequenos 
empresário; ii) o parque tecnológico Adlershof, um dos principais da Alemanha, que 
abriga mais de 1.000 empresas e instituições de pesquisas; iii) o Social Impact Lab, 
aceleradora de start ups na área social (https://socialimpact.eu/); e iv) a filial 
berlinense do Impact Hub (https://berlin.impacthub.net/) para promoção de 
empreendimentos sociais. 

Pelo lado do governo alemão, também há diversas iniciativas de prestação de 
informações e programas de estímulo para empresas em formação. Vamos tratar de 
várias delas nesta cartilha. O Ministério de Economia e Proteção Climática 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK) se destaca, com 
material farto para empreendedores, como o portal 
https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html, com informações sobre 
financiamentos para empreendedores e pequenas e médias empresas por meio dos 
fundos do governo e ERP federais, bem como o financiamento para a inovação e 
assistência de negócios de exportação. O BMWK também oferece conselhos sobre 
programas de financiamento federais, estaduais e da União Europeia. Caso, 
entretanto, seu projeto tenha uma interface ambiental inovadora, por exemplo, você 
pode tentar buscar recursos na Fundação Federal Alemã para o Meio Ambiente 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU), uma das maiores fundações da Europa, 
com projetos de financiamento nesse setor. 

A Embaixada do Brasil em Berlim espera que este guia possa auxiliá-lo a se 
tornar um empreendedor na Alemanha. O documento, porém, não esgota todos os 
aspectos envolvidos na abertura de uma empresa, já que cada projeto e iniciativa tem 
aspectos logísticos, econômicos, comerciais e jurídicos próprios, para os quais se 
recomenda fortemente a contratação de algum auxílio profissional. Para auxiliar o 
empreendedor brasileiro nesse sentido, a Embaixada mantém um Diretório de 
profissionais brasileiros ou que prestam serviços em português. Se você é um 
empreendedor que busca esses profissionais ou se é um profissional estabelecido e 
quer incluir seu nome no Diretório, acesse o sítio da Embaixada: 
http://berlim.itamaraty.gov.br/pt-
br/diretorio_de_servicos_e_profissionais_brasileiros.xml. 

Este cartilha foi elaborado pelas equipes dos Setores Consular e de Promoção 
Comercial da Embaixada do Brasil em Berlim, e atualizada em novembro de 2022. A 
revisão jurídica ficou a cargo das advogadas Delaine Pastor Kühn e Vanessa Leme. 
Agradecimentos ao Consulado-Geral em Fankfurt e ao Centro Brasileiro de 
Internacionalização de Negócios (CEBRAS), cujas publicações serviram de base para 
alguns dos tópicos tratados nesta brochura. 

A versão digital atualizada deste documento pode ser acessada pelo endereço: 
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Berlim/pt-
br/file/CartilhaparaEmpreendedoresBrasileirosNaAlemanha.pdf. 
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II. Possibilidades de atuação comercial na Alemanha 
 

É possível começar a preparar seu empreendimento tanto antes de sair do Brasil 
como quando já está morando na Alemanha. No primeiro caso, a Alemanha vem 
buscando facilitar a entrada de investidores e a concessão de vistos permanentes para 
esses empreendedores. Atualmente, é possível, com 12,5 mil euros (dependendo da 
área de atividade da empresa e do formato da sociedade), solicitar a permanência com 
o visto de investidor.  

Em alguns casos, não há necessidade de o administrador possuir residência na 
Alemanha para iniciar suas atividades empresariais, bastando, para tanto, contar com 
um sócio, colaborador ou representante legal. Com essa opção, o administrador da 
empresa faz a gestão de forma remota. Contratar os servicos de uma empresa 
representativa da Alemanha para cuidar de seus interesses sobretudo comerciais na 
Alemanha exige precisão, grande credibilidade e um grau de responsabilidade muito 
grande, em função principalmente do fator risco de capital a ser investido. 

Informações detalhadas sobre como planejar o próprio negócio e elaborar o 
plano de negócios para ser apresentado na solicitação da sua Permissão de Residência 

governo federal para profissionais qualificados: www.make-it-in-germany.com/en/. 
O site oferece uma ampla gama de informações sobre vários dos tópicos cobertos 
nesta cartilha e muitos outros e está disponível também em inglês. 

A atividade empresarial a ser exercida implica, muitas vezes, que o 
empreendedor administre seu próprio negócio. Neste caso, é necessário obter um visto 
de trabalho autônomo (Aufenthaltserlaubnis zur selbstständigen Tätigkeit). Para tanto, 
é recomendado que os interessados se informem na representação diplomática alemã 
 Embaixada ou Consulado - da sua região sobre os documentos necessários. Você 

pode encontrar a lista de representações alemãs no Brasil neste link: www.make-it-in-
germany.com/en/service/advisory-contact-services/worldwide. Informações 
detalhadas sobre pedidos de visto podem ser obtidas junto à representação alemã na 
sua região. Em novembro de 2022, as informações atualizada podem ser consultadas 
no seguinte link: 

https://brasil.diplo.de/blob/2485016/38be270f7d29521999b077f25fae2dd1/me
rkblatt-visto-para-professionais-independentes-data.pdf. 

Para maiores informações sobre o visto de trabalho autônomo, você pode 
consultar o seguinte link: https://service.berlin.de/dienstleistung/305249/. 

Em certos casos, câmaras de comércio alemãs no exterior e associações 
comerciais também podem prestar apoio na área de empreendedorismo. Nesta cartilha 
você poderá encontrar os dados das Câmaras de Comércio Brasil-Alemanha no Brasil. 
O cidadão poderá também receber apoio de órgãos e entidades na cidade onde 
pretende morar  você pode encontrar os endereços de todas as Câmaras de Comércio 
da Alemanha neste link: www.ihk.de/#ihk-finder e ao longo dessa cartilha.  

Durante o exame da solicitação, as autoridades alemãs poderão exigir vários 
documentos do futuro investidor, tais como business plan, projeção de faturamento e 
de contratação de mão-de-obra, demonstração de investimento, Curriculuma Vitae e 
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seguro-saúde, dentre outros. Já os profissionais autônomos ou liberais necessitam 
ainda de uma permissão específica, denominada Berufserlaubnis. Essa autorização 
pode ser iniciada na Alemanha e o processo inclui agendamento, entrevista e emissão 
do documento pelo governo do país. É um processo burocrático, que pode levar cerca 
de 3 meses. 
 A representação alemã no Brasil encaminha o pedido de visto às autoridades 
imigratórias do futuro local de residência do requerente na Alemanha; essas 
autoridades imigratórias trabalham em conjunto com outros órgãos públicos e 
associações profissionais. Normalmente o processamento do pedido de visto dura até 
12 semanas após a entrega da documentação completa. Com base nos dados 
fornecidos por essas instituições, a representação alemã no exterior decidirá se é 
possível conceder um visto de entrada para a atividade pretendida. Geralmente o visto 
de entrada no país é válido por três meses; quando já estiver na Alemanha, esse visto 
deve ser transformado, pelas autoridades imigratórias, em um título de permissão de 
residência válido por longo prazo. 

O Ministério do Trabalho alemão está trabalhando numa nova proposta de lei 
de migração que será apresentada ao governo no outono de 2022, por meio da qual 
pretende atrair trabalhadores estrangeiros mais qualificados para o país. 

cartão de oportunidade
atrair profissionais e ajudar o país a reduzir a escassez de mão-de-obra. O 
Chancenkarte usará um sistema de pontos para permitir que os trabalhadores com 
habilitações necessárias entrem no país com mais facilidade. O sistema de pontos 
incluirá quatro critérios e os candidatos terão de, pelo menos, cumprir três deles para 
receberem o cartão: um diploma estrangeiro, experiência profissional de pelo menos 
três anos, conhecimentos linguísticos ou uma estadia anterior na Alemanha e ter 
menos de 35 anos. Dependendo das necessidades, será definido anualmente uma cota 
de pessoas que podem vir para a Alemanha com o cartão de oportunidade para 
procurar emprego ou treinamento por um determinado período de tempo, durante o 
qual, devem ser capazes de garantir seu próprio sustento. 

Para aqueles que já estão na Alemanha, é necessário cumprir os requisitos 
locais de estadia. Assim, se você entrou ou está na Alemanha por meio de outro tipo 
de visto, precisa cumprir todos os trâmites legais que lhe permitem habilitar-se a 
exercer sua atividade no país. Precisa, dessa forma, solicitar uma autorização de 
residência no Departamento de Imigração/Registro de Estrangeiros 
Ausländerbehörde ; providenciar a abertura de uma conta bancária no país e a 

obtenção de um seguro de saúde. Estas são etapas iniciais necessárias para todos que 
queiram residir na Alemanha e, consequentemente, abrir uma atividade comercial.  

Em seguida, é sumamente importante se registrar no Órgão de Finanças Alemão 
do município (Finanzamt), para receber o número de identificação fiscal (chamado 
por Steueridentifikationsnummer). Para abrir uma conta bancária pessoal na maioria 
dos bancos alemães, será necessário apresentar o seu registro de residência e o seu 
passaporte. 

O processo de abertura de uma empresa na Alemanha é bastante 
desburocratizado e célere. Dependendo do tipo de negócio ou atividade a ser exercida, 
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este processo deve obedecer a diferentes exigências legais, sendo que, em geral, a 
empresa poderá iniciar oficialmente suas atividades em 30 dias. 

Dependendo do ramo do seu empreendimento, será necessário cumprir ainda 
certos regulamentos de contabilidade, higiene ou segurança, que incluem a realização 
de pequenos cursos específicos. (Esta observação aplica-se sobretudo àqueles que 
desejam entrar no ramo de lanchonete, restaurante, ou outro setor do ramo 
alimentício). 

Dada a grande variedade de possíveis setores e diferentes legislações para cada 
setor, recomenda-se contatar a Câmara de Indústria e Comércio local para obter 
informações sobre as autoridades competentes e regulações existentes para o tipo de 
empresa a ser aberta. 

No caso de Berlim especificamente, o portal oficial do governo www.berlin.de, 
oferece uma ampla gama de informações práticas e serviços para os cidadãos, turistas 
e a comunidade empresarial de Berlim. No setor de serviços em economia, por 
exemplo, encontram-se disponíveis informações detalhadas em inglês sobre o registro 
de um negócio em Berlim: 
https://service.berlin.de/dienstleistung/121921/en/ 
 Em resumo, são necessários os seguintes documentos: 
- Registro empresarial (Gewerbeanmeldung): é possível realizar o procedimento on-
line ou usar o formulário de registro comercial; 
- Documento de identidade: Carteira de identidade ou outro documento de 
identificação oficial com foto (não exigido para aplicação eletrônica) e autorização de 
residência se o requerente não for cidadão de um país da UE; 
- Extrato atual do Registro Comercial: Empresas registradas devem apresentar um 
extrato atualizado do Registro Comercial (Handelsregister). Pessoas jurídicas que 
estão em processo de constituição (GmbH, AG, UG) são obrigadas a apresentar uma 
cópia autenticada de seu contrato de sociedade ou estatutos, assim como declarações 
de aprovação de seus associados; 
- Declaração de consentimento dos acionistas: Somente para notificações 
comerciais de pessoas jurídicas em processo de formação; e 
- Suplemento para representantes autorizados: No caso de registros de empresas 
para pessoas jurídicas com múltiplos representantes. 

E são os seguintes os formulários a preencher: 
- Registro empresarial (Gewerbeanmeldung); 
- Suplemento ao requerimento de representantes autorizados conforme a Lei 
Comercial e Industrial, cujo link segue ao final desse capítulo.  
- Declaração de consentimento dos acionistas (Zustimmungserklärung), cujo texto 

formação pode iniciar a atividade comercial antes da sua inscrição no registo 
 

 
Importante: Existem dois documentos que comumente são confundidos: o Registro 
de Residência (Anmeldung) e o Título de Residência (Aufenhaltstitel). O primeiro 
é apenas um registro junto ao governo local (Bürgeramt ou Anmelderamt) de que você 
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mora naquela localidade - é importante para solicitar serviços públicos, como vaga na 
escola para seus filhos ou registro no sistema de saúde ou formação profissional local. 
Já o segundo é o equivalente a um visto, ou melhor a um visto de permanência. A 
diferença é que o visto é emitido por uma representação alemã no exterior (Embaixada 
ou Consulado) e o Título de Residência é emitido já na Alemanha pelo 
Ausländebehörde, Ausländeramt ou Migrationsassistent). Para solicitirar seu 
Anmeldung junto ao governo local você já precisa estar habilitado a residir na 
Alemanha com um visto ou com o título de residência.  
  
 
II.1 - Formas societárias de empresas na Alemanha 
 
Princiapis categorias de empresas na Alemanha 
 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): equivalente a empresa limitada, 
Ltda.; 
 Micro-limitada ou 1-Euro-GmbH (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, 

UG); 
 Aktiengesellschaft (AG): equivalente a sociedade anônima/por ações, S.A.; 
Sociedade em comandita simples (GmbH&Co.KG); 
 Parcerias (OHG e KG); 
 Empresa com um único titular. 

 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) formato mais comum de empresas na Alemanha, são: 
 
 Capital social mínimo de EUR 25.000,00; e 
 Estrutura simples apropriada para empresas privadas. 

 
São equivalentes às empresas limitadas (Ltda.) no Brasil. A abertura de uma 

empresa GmbH na Alemanha varia entre 4 a 6 semanas, a partir da obtenção da 
documentação necessária. O custo para abertura de uma firma na Alemanha varia de 
acordo com os serviços de cada empresa que está assessorando o processo de abertura. 

Na maior parte dos casos, é a forma jurídica mais indicada para constituir sua 
empresa na Alemanha. O valor do investimento mínimo deve ser comprovado através 
da transferência à conta a ser aberta para tal fim. De outro lado, no caso de uma GmbH 
formada por, no mínimo, dois sócios, é possível transferir, no primeiro momento, a 
metade: 12.500 EUR, ficando os sócios pessoalmente e ilimitadamente responsáveis 
pela integralização do restante.  

Desde 2008, entretanto, é possível a abertura de uma empresa com investimento 
ainda menor: trata-se da forma UG - Unternehmergesellschaft 
haftungsbeschränkt, que pode ser classificada como u - -

contrapartida, deverão ser destinados 25% dos resultados de cada exercício para a 
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formação de capital social até ser atingido o valor de 25.000 EUR, quando a empresa 
se tornará oficialmente uma GmbH plena. Na prática, um valor muito baixo de capital 
social pode resultar em dificuldades de obtenção de crédito ou mesmo de 
confiabilidade  no mercado, razão pela qual se aconselha a optar diretamente pela 
constituição de uma GmbH plena. 
 

As principais características de uma Aktiengesellschaft (AG), formato padrão 
para empresas de grande porte, são: 
 
 Capital social mínimo de EUR 50.000,00; 
 O número mínimo de acionistas é um; 
 Sujeita a forte regulamentação pelo governo. 

 
Principais características da Sociedade em comandita simples (GmbH & 

Co.KG): 
 

(comanditado) e demais sócios investidores que se responsabilizam somente até o 
valor do aporte (comanditários); 

 

são distribuídos entre os sócios, incidindo imposto de renda pessoa física ou de pessoa 
juridica  sobre o lucro distribuído, a depender da classificação juridica dos sócios; 

Sócios seriam tributados na Alemanha caso tivessem residência fiscal no país, não 
obstante a tributação de seu país de residência fiscal. 

 
As principais características de uma sociedade/parceria na Alemanha são: 

 
 Formatos disponíveis: parceria geral (OHG) e limitada (KG); 
 Os investidores estrangeiros tendem a preferir parcerias KG de responsabilidade 

limitada; 
 Mínimo de dois sócios, sendo que um deles pode ser uma empresa GmbH; 
 Formato amplamente utilizado por pequenas empresas e empresas familiares 

 
As principais características de uma empresa de um único titular são: 

 
 Formato mais simples e menos regulamentado de entidade empresarial; 
 É exigido que a empresa seja inscrita no registro comercial e escritório comercial 

local; 
 O acionista único da empresa tem responsabilidade ilimitada por todas as obrigações 

e dívidas; 
 Os lucros da empresa estão sujeitos ao imposto de renda alemão, sendo aplicado o 

imposto de renda da pessoa física. 
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II.2  Para empresas já existentes no Brasil 
  

Caso o empreendedor brasileiro já tenha uma empresa em funcionamento no 
Brasil, há outras formas de se iniciar operações econômicas na Alemanha, a fim de 
aproveitar know how e operações já consolidadas de parceiros alemães: 
 
a) a formação de uma joint-venture, com imobilização de capital relativamente 
menor. São, porém, necessárias precauções; 
- a ánálise da capacidade financeira e da reputação do parceiro pretendido; 
- a elaboração de estrutura da constituição da joint-venture; 
- segurança de que o know-how introduzido pela empresa brasileira esteja 
juridicamente protegido por legislação sobre marcas e patentes da Alemanha. 

O estabelecimento de joint-ventures dá-se através de contrato (acordo-base) 
entre as empresas parceiras, podendo constituir-se como uma joint-venture non 
corporate (isto é, quando não existe a formação de uma sociedade) ou joint-venture 
corporate/societária (quando se constitui uma nova sociedade entre as empresas 
parceiras) para a consecução de determinado projeto. 
 
b) a aquisição de um operador local (empresa ou estrutura com atividades no país), 
cujas  
principais vantagens são: 
- Controle integral; 
- Aquisição de instalações e infraestrutura existentes; 
- Incorporação de recursos humanos existentes que já possuem conhecimento do 
mercado; 
- Utilização da rede de distribuição já constituída (fornecedores, etc.). 

As principais informações que o adquirente precisa buscar são: 
- Motivos para venda da empresa; 
- Avaliação da empresa, considerando todas as condições do mercado, inclusive ativo 
e passivo; 
- Análise do local em que a empresa está situada bem como suas instalações; 
- Contratação de advogado para elaborar o instrumento de aquisição. 
 
c) a constituição de uma filial de vendas. 

Visa à importação e distribuição do produto no mercado alemão. Não é dificil 
estabelecer filial de vendas na Alemanha. É necessária uma autorização da Secretária 
do Comércio local, o que é relativamente simples. São necessários os dados 
pormenorizados da empresa brasileira e a nomeação de representante na Alemanha. 
A filial deve ser registrada na junta comercial local e, na sequência, pode iniciar suas 
atividades. 

No link https://www.handelsregister.de, é possível pesquisar as empresas 
constantes do Registro Comercial em toda a Alemanha. 

A filial estrangeira tem as mesmas obrigações tributárias que as empresas 
alemãs. 
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Além das formalidades para constituição de uma GmbH, são necessários os 
seguintes documentos: 
i) Declaração de profissão  
- Prova de identidade (Carteira de identidade ou passaporte); 
- Permissões para determinadas atividades; 
- Para estrangeiros: autorização de residência e autorização para exercer atividade 
comercial independente. 
ii) Requerimento para inscrição no registo comercial 
- Informações sobre a matriz brasileira / estrangeira (forma jurídica, registro, 
denominação, sede social, objeto da empresa, gerente / direção, valor do capital 
social); 
- Informações sobre a filial (endereço e objeto, quantia do capital circulante, gerência 
/ direção); 
- Atestado sobre a existência da matriz; 
- Procuração para o representante da empresa da empresa, caso o próprio interessado 
não seja o responsável; e 
- Cópia autenticada e tradução do contrato de sociedade. 
iii) Permissões especiais 
Determinadas atividades estão sujeitas às autorizações adicionais, como por exemplo, 
locação de mão-de-obra, transporte de mercadorias, artesanato, investimento de 
capital ou mediação de seguros. 
iv) Autorização de residência 
Estrangeiro que queira administrar filial na Alemanha e venha a residir por longo 
prazo no país nescessita de uma autorização de residência para a atividade 
empresarial/comercial. 
 
d) Estabelecimento de um escritório virtual 

Possibilitar a presença e visibilidade corporativa no exterior, desde que a 
empresa não necessite emitir faturas ou efetuar pagamentos no respectivo ambiente 
internacional. Os custos de um escritório virtual são bem mais acessíveis em relação 
aos custos de constituição e manutenção de uma pessoa jurídica. 

Todos os custos do escritório virtual tem de ser pagos pela sede da empresa no 
Brasil, que deverá contemplar, também, os custos incidentes nas remessas 
internacionais. Por outro lado, o escritório virtual não possibilita a solicitação de visto, 
emissão de faturas ou a participação em contratos, restringindo-se à mera 
representação internacional da entidade brasileira. 
 
g) Exploração das opções de E-commerce e marketplaces digitais 

O crescimento exponencial do comércio eletrônico propicia às empresas 
brasileiras o acesso ao mercado europeu para a comercialização direta dos produtos 
por meio de plataformas digitais. Marketplaces são plataformas de comércio 
eletrônico que agregam diversos fornecedores em uma plataforma digital, oferecendo 
ao consumidor uma gama mais ampla de produtos e ao mesmo tempo maior 
visibilidade ao vendedor. 
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 As atividades das empresas nesse setor são altamente regulamentadas, e as 
empresas têm de cumprir os requisitos estabelecidos pelas autoridades 
governamentais, com especial atenção às políticas de trocas e devoluções dos 
produtos comercializados. Recomenda-se que o empresário que pretenda abrir um 
negócio na Alemanha se informe claramente sobre as leis e exigências vigentes no 
país, para evitar supresas. 
 Apersar da larga utilização do comércio eletrônico pelos consumidores 
alemães, os estudos sobre o comércio eletrônico no país apontam que os consumidores 
optam em sua esmagadora maioria por realizar suas compras em empresas instaladas 
na Alemanha, com alguma flexibilidade para empresas instaladas na União Europeia. 
Mesmo empresas instaladas no Reino Unido têm participação muito pequena no total 
comercializado por essa via na Alemanha. Dessa forma, a exploração do comércio 
eletrônico a partir de uma empresa instalada no Brasil sem referência na Alemanha 
tem baixa probabilidade de sucesso.  
 
 
II.3  Para profissionais liberais 
 

Em geral, a atividade liberal autônoma não pode ser considerada ou enquadrada 
como atividade comercial. O conceito fiscal de profissões liberais e atividades 
empresariais nem sempre são congruentes na Alemanha. Isso pode levar a diferentes 
interpretações. No entanto, na Alemanha, apenas o conceito comercial industrial é 
relevante para o registro de empresas comerciais. Assim, as profissões liberais 
permanencem num quadro conceitual à parte, aplicando-se tratamento diferenciado 
para obrigações fiscais e tributárias. Portanto, antes do registro da atividade é 
necessário distinguir entre atividade profissional liberal/autônoma e atividade 
comercial. 

São consideradas atividades de profissionais autônomos ou liberais na 
Alemanha as seguintes categorias profissionais: médicos, dentistas, advogados, 
notários, técnicos de leis comerciais, advogados de registro de patentes, 
agrimenssores, engenheiros, arquitetos, químico comercial, consultor econômico, 
consultor fiscal, consultores de economia e de administração de empresas, contadores 
comuns e contadores juramentados, consultor fiscal público, médicos homeopáticos, 
fisioterapêutas, jornalistas, fotógrafos de jornais, intérpretes, tradutores, controladores 
de tráfico áereo e outras profissões similares ligadas ao tráfego aéreo. Enquadram-se 
ainda, como excecão, as seguintes classificações: escritores, consultores de bancos de 
dados eletrônicos (EDV), consultoria comercial e artistas. 

O registro de atividades de profissionais liberais autônomos na Alemanha é 
feito diretamente pela associação credenciada de classe, por exemplo, Associação 
Médico Hospitalar. De posse do registro, o interessado deve-se apresentar ao Órgão 
de Finanças Alemão local para ser registrado e autorizado, podendo, em seguida 
iniciar suas atividades. Por não se tratar de registro de empresa comercial, o 
profissional liberal fica isento de todos os demais registros e obrigações exigidos por 
uma empresa comercial. 
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 O Órgão de Finanças Alemão é que decide se o seu negócio é classificado como 
uma profissão liberal ou uma profissão de negócio. Empreendedores freelancers 
apenas são registrados no órgão de finanças alemão, o qual lhes fornece um número 
fiscal, não sendo necessário se inscrever na Câmara de Indústria e Comércio local. 
Membros deste tipo de negócio não pagam imposto sobre o comércio. Para algumas 
profissões liberais é obrigatório a filiação nas respectivas câmaras ou associações de 
classe onde estão inseridas. Além disso, algumas destas também precisam respeitar 
certas regras da sua profissão. A fim de determinar se os requisitos para empreender 
são satisfeitos, aconselha-se o acesso ao Reconhecimento na Alemanha. Em outras 
palavras, para o exercício de profissões liberais o reconhecimento e averbação de 
estudos, de diplomas e experiências profissionais em seus países de origem, para os 
estrangeiros que não fazem parte da União Europeia, é feito pela associação de classe 
junto com um orgão de ensino superior do país. 
 Os profissionais estrangeiros que desejam se estabelecer como profissionais 
liberais e venham a residir na Alemanha terão que apresentar às autoridades alemãs 
as documentações referentes a seus diplomas e experiências profissionais, traduzidas 
e averbadas por tradutor juramentado na Alemanha. Posteriormente, a documentação 
será submetida à avaliação de rigorosos exames para o reconhecimento de seus 
diplomas e da prova existencial profissional em seus países de origem, para a emissão 
de uma permissão específica, a Berufserlaubnis. Depois de aprovado, o candidato 
deve apresentar- Ausländeramt título de 
residência 
autorização de trabalho autônomo. 
a abrir empresa comercial ou registrar sua atividade como trabalhador autônomo na 
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III. Processo de abertura de empresas na Alemanha 
 

A abertura ou constituição de empresa deve ser registrada perante tabelião 
público e junto ao Registro Comercial. A Lei de Modernização das Regras de 
Custódia, de 2013, reestruturou o sistema de taxas judiciais e notariais e ajustou os 
custos para notarialização de documentos, tais como Contratos, Estatutos e o 
Memorando de Associação, a fim de facilitar os registros e evitar sobrecarga de taxas 
para o empreendedor durante a fase inicial de constituição da empresa. Não obstante, 
devem ser observados os seguintes procedimentos: 
 

- O Notário Público deve submeter ao Registro Comercial, por meio eletrônico, 
os seguintes documentos: inscrição no registro comercial, efetuada pelo(s) 
administrador(es), com as assinaturas reconhecidas por um tabelião público; os 
estatutos notariais; a escritura de nomeação dos diretores, se não for incluída na 
escritura de incorporação; uma lista dos acionistas da empresa e a garantia, pelo(s) 
administrador(es), de que o capital social mínimo estatutário foi integralizado e 
encontra-se à livre disposição da empresa; 
 

- De acordo com as leis aplicáveis para cada tipo de empreendimento, o 
Registro Comercial deve decidir sobre o registro da sociedade. Em caso favorável, 
publicará o registro numa plataforma eletrônica central (www.handelsregister.de) e 
notificará a Câmara de Indústria e Comércio local sobre a nova empresa; 
 

 - Notificar o Departamento de Comércio Local (Gewerbeamt): certas empresas 
(por exemplo, restaurantes e corretores) devem solicitar uma licença comercial 
(Gewerbeerlaubnis). No entanto, a autorização não precisa ser apresentada no 
momento do registro junto ao Registro Comercial. Se não for necessária tal 
autorização, as empresas devem simplesmente notificar o órgão competente local, que 
emitirá uma licença comercial (Gewerbeschein). Este procedimento de notificação 
abrange igualmente as formalidades de registro junto ao Serviço Central de 
Estatística, da Câmara de Indústria e Comércio competente, do Ministério do Trabalho 
e Segurança Social e do Serviço Federal de Seguro de Saúde. É recomendado ainda o 
registro junto à Associação Profissional pertinente; 
 

 - Inscrever-se junto à Associação Profissional (Berufsgenossenschaft): essa 
associação profissional é responsável pelo seguro de acidentes de trabalho. O registro 
deve ser feito dentro de uma semana da fundação do negócio após a notarialização 
dos Estatutos; 
 

- Notificar o Escritório de Trabalho local (Arbeitsagentur) do estabelecimento 
da empresa. A notificação pode ser feita por escrito e/ou por telefone. A Secretaria do 
Trabalho atribui um número operacional de oito dígitos (Betriebsnummer), que é 
necessário para se reportar ao Escritório de Segurança Social e de Saúde, que por sua 
vez notificará o Departamento de Seguridade e Previdência Social  (Deutsche   
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Rentenversicherung).   Este   órgão também coleta o pagamento do seguro obrigatório 
de saúde, desemprego e aposentadoria; 
 

- Notificar o Finanzamt, Órgão de Finanças Alemão, equivalente à Receita 
Federal do Brasil, responsável pela cobrança de impostos, encargos e demais 
contribuições, bem como declarações de imposto de renda e temas correlatos. O 
registro deve ser feito dentro de 4 semanas da abertura do negócio e, no mais tardar, 
um mês após a notarialização dos estatutos. Depois que a repartição tributária for 
notificada, esta envia à empresa um questionário solicitando os dados da mesma. 

 
Para consultas detalhadas sobre o processo de abertura da empresa, você pode 

acessar  diretamente os documentos oficiais alemães: 
- Código Comercial - Handelsgesetzbuch: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/ 
- Lei Comercial e Industrial (Regras para abertura de negócios)  
Gewerbeordnung: 
http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/ 
- Portaria sobre Registro Empresarial (https://www.gesetze-im-
internet.de/gewanzv_2014/) 
 

Além do registro, existem outros procedimentos para a finalização da fase de 
formação e para o início de suas operações: 

 
- Abertura de uma conta comercial; 
- Assinatura do seu contrato de locação, se necessário; 
- Pagamento do seguro de aposentadoria obrigatório ou particular (gesetzliche 

oder private Rentenversicherung), obrigatório para pessoas com 45 anos ou mais. 
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IV. Questões Fiscais 
 
IV.1 - Número de identificação do Imposto de Renda 
 

O número de contribuinte (Steuernummer) é obtido junto ao Órgão de 
Finanças Alemão (Finanzamt). Após registro da empresa na junta comercial, deverá 
ser efetuado o registro junto ao órgão de finanças alemão, para concessão do número 
de identificação fiscal (Steuernummer, SteuerID, VAT ID) que corresponde ao 
CNPJ no Brasil. Somente a partir da disponibilização do número fiscal por este órgão 
é que a empresa poderá emitir faturas. 
 No formulário de solicitação devem constar: 

- Nome e número do documento de identidade; e 
- Nome e endereço da empresa que está iniciando as atividades (poderá ser o 

contrato de locação comercial) e conta bancária (para que o imposto seja pago ou 
restituído). 
 Tendo em vista que o sistema fiscal e tributário da Alemanha é vasto e 
complexo, recomenda-se que o futuro empreendedor solicite uma consultoria 
personalizada a um contador (Steuerberater) ou advogado tributarista 
(Rechtsanwalt). Tais profissionais possuem formação específica para a orientação e 
assessoria de pessoas físicas ou jurídicas na área de tributos e obrigações tributárias. 
Seguem abaixo, de todo modo, algumas informações sobre esse capítulo da atividade 
empresarial. 
 
IV.2 Acordo internacional para evitar a dupla tributação  
 

Os acordos internacionais têm por objetivo evitar a dupla tributação da renda 
obtida por empresas e pessoas físicas atuantes em dois ou mais países. Não há, 
entretanto, acordo bilateral para evitar a dupla tributação de renda entre Brasil e 
Alemanha, pois o acordo previamente existente deixou de vigorar a partir de 2006. 
Ainda assim, o fim do acordo não levou automaticamente à dupla tributação em todos 
os negócios realizados entre os dois países, já que tanto na Alemanha quanto no Brasil 
existem regras internas específicas que evitam a dupla tributação em alguns casos. 
Dessa forma, deve-se verificar em cada situação específica como ambos os países 
regulamentam a matéria, a fim de se evitar ou eliminar a ocorrência de bitributação. 
Caso o investidor brasileiro decida pela constituição de estabelecimento permanente 
ou filial na Alemanha, estará sujeito à tributação correspondente como qualquer 
empresa alemã. 
 
IV.3 Principais impostos 

 
A alíquota de imposto para pessoa jurídica na Alemanha é de 15% e aplica-se 

sobre o lucro da empresa, com adicional de solidariedade (Solidaritätszuschlag). 
Entretanto há outros impostos que podem ser aplicados na atividade, como o imposto 
comercial (Gewerbesteuer), o qual varia conforme o município, e o imposto sobre 
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vendas (Umsatzsteuer), sendo o ônus desse último repassado ao contribuinte. Já a 
alíquota de imposto de renda para pessoa física é progressiva e varia de 14% a 45%. 
Você poderá ver mais abaixo uma descrição dos principais impostos cobrados sobre 
a atividade comercial. 
 
-Körperschaftsteuer (imposto de renda da pessoa jurídica); 
-Solidaritätszuschlag (adicional de solidariedade, para financiar a reunificação 
alemã); 
-Umsatzsteuer (imposto sobre vendas/volume de negócio); 
-Gewerbesteuer (imposto industrial/comercial); 
-Einkommensteuer (imposto de renda de pessoa física). 
 
a) Körperschaftsteuer (KSt) - imposto de renda da pessoa jurídica. 
 

tais como sociedades anônimas e limitadas, com fundamento na lei de imposto de 
renda da pessoa jurídica (Körperschaftsteuergesetz, KStG). O imposto KSt incide 
sobre o lucro das pessoas jurídicas à alíquota de 15%. O lucro tributável é calculado 
com base no balanço fiscal e nas diversas leis fiscais.. Deve ser reportado anualmente 
por meio da declaração de imposto de renda das sociedades para o Órgão de Finanças 
Alemão (Finanzamt) responsável. 
O imposto KSt não é o único imposto corporativo. É complementado adicional de 
solidariedade (Solidaritätszuschlag) e pelo imposto comercial (Gewerbesteuer). Os 
partidos políticos, sociedades beneficentes ou eclesiásticas e empresas federais, entre 
outros, estão isentos do imposto KSt. 
 
b) Umsatzsteuer (USt) - Imposto sobre vendas 
 

Equivale ao Imposto sobre o Valor Agregado (IVA). Na Alemanha, este 
imposto tem sua alíquota geral fixada atualmente em 19%. O IVA reduzido para certas 
mercadorias como alimentos, livros, jornais, objetos de arte, objetos de coleção, 
aparelhos e dispositivos ortopédicos têm alíquota fixada em 7%. 

Trata-se de imposto não cumulativo. No Brasil, ele substituiria o ISS, ICMS, 
IPI, PIS e COFINS. Tem uma forma bastante simplificada de apuração quando 
comparada ao Brasil. Existem facilidades para pequenos empreendedores onde não é 
obrigatório o pagamento da taxa do Umsatzsteuer, caso o volume de negócio anual 
incluindo o imposto a pagar da empresa não ultrapasse o valor de EUR 22.000 (2021). 

Esse imposto também está sujeito à regulamentação da UE nas transações 
intracomunitárias. Nesse contexto, as operações estão sujeitas, em regra, ao reverse 
charge system (sistema de substituição tributária), o que significa, por exemplo, que, 
em uma fatura emitida da Alemanha para um cliente (não consumidor final) na Itália, 
não ocorre o recolhimento do IVA na Alemanha, pois o mesmo será cobrado no 
destinatário final do produto pelo fisco italiano. 
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c) Gewerbesteuer (GewSt) - Imposto comercial/industrial  
 

O imposto sobre comercial ou industrial pago pelas 
empresas ao município em face da infraestrutura que lhes é oferecida para o 
desenvolvimento de suas atividades. É um tributo próprio do direito alemão sem 
comparação com os existentes em outros países. Trata-se de um dos impostos 
municipais e uma das fontes de receita mais importantes dos municípios, cabendo ao 
munícipio regulamentar e definir o montante devido. Qualquer pessoa que registrar 
uma empresa também deverá pagar automaticamente o imposto comercial/industrial. 

Os profissionais autônomos, como explicado mais acima, advogados, médicos, 
jornalistas e artistas e outros não estão sujeitos a esse imposto. 

O imposto comercial é determinado pela alíquota de 3.5% multiplicado pelo 
adicional municipal, cabendo a cada município na Alemanha regulamentar e definir  
o seu adicional municipal(Gewerbesteuerhebesatz). Existe uma faixa de isenção de 
24.500 EUR/ano. 
 
 
d) Einkommensteuer (ESt) - Imposto de Renda (ESt) 
 

Equivale ao imposto de renda de pessoa física no Brasil. A base legal para 
cálculo e cobrança do imposto de renda é  além de outras leis  a Lei do Imposto de 
Renda (Einkommensteuergesetz, EStG). A base de cálculo é a renda tributável. 

A alíquota progressiva varia de 14% a 45%. Há, todavia, diminuição da base 
de cálculo em razão da dedutibilidade de uma série de despesas. A faixa de isenção é 
ajustada todo ano. Em 2021 eram isentos EUR 9.744,00 anuais por pessoa (casados 
EUR 19.488,00). Em 2022 serão EUR 9.984 anuais por pessoa (casados EUR 
19.968,00). Ainda, há um cálculo especial para contribuintes casados que entregam 
declaração conjunta (Ehegattensplitting), procedimento esse geralmente mais 
favorável do que a apresentação de declaração em separado  
 
e) Solidaritätszuschlag - Adicional de Solidariedade  
 

Apelidado de "Soli" foi introduzida em 1991. Sua cobrança visou a financiar os 
elevados custos advindos da reunificação da Alemanha e é cobrada até hoje para as 
pessoas jurídicas, representando 5,5% do total de imposto de renda a ser pago pelas 
mesmas. Em dezembro de 2019 foi aprovada uma lei reduziu esse imposto para as 
pessoas físicas, o que levou a praticamente 90% dos contribuintes ficarem livres desse 
adicional. A mesma lei, contudo, não traz mudanças para as pessoas jurídicas. 

O adicional de s
tribute 
Pessoa Jurídica, uma vez que, além de declarado e recolhido juntamente com aqueles 
impostos, sua base de cálculo será determinada de acordo com o montante dos 
impostos sobre a renda pagos pelo contribuinte. 
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f) Encargos Trabalhistas 
 

Os custos do empregador sobre a folha de salários, incluindo previdência, 
seguro de saúde obrigatório, aposentadoria e seguro desemprego perfaz cerca de 21% 
do salário bruto do empregado. O total dos encargos trabalhistas perfaz cerca de 42% 
(empregador+empregado). 
 
 O Salário Mínimo a partir de janeiro de 2022 é de EUR 12,00/hora, o qual 
perfaz um salário mensal bruto de EUR 2.080,00, considerando-se carga de 40 horas 
semanais.  
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V. Abertura de conta bancária 
 
O processo de abertura de conta bancária para uma empresa é um processo 

simples na Alemanha. Constitui, entretanto, fator crucial, já que A empresa 
necessitará de uma conta para depósito do aporte do capital societário. A empresa não 
poderá se estabelecer ou operar sem uma conta bancária. Atenção: os regulamentos 
bancários na Alemanha são rígidos e os sócios estrangeiros, especialmente aqueles 
domiciliados fora da União Europeia, necessitam ser devidamente identificados para 
atender aos regulamentos para evitar a lavagem de dinheiro, por isso alguns bancos 
não abrem contas para empresas com sócios estrangeiros ou com gestores sem 
domicílio nacional. Em geral são exigidos os seguintes documentos: 
- Licença comercial da empresa (Gewerbeschein); 
- Comprovante de renda da empresa e do responsável pela conta 
(Einkommensnachweise); 
- Número de contribuinte (para profissionais autônomos); e 
- Comprovante de consulta sobre os dados e situação financeira da empresa e seus 
sócios junto ao órgão denominado Schufa, órgão equivalente ao SPC/SERASA no 
Brasil. 
A maioria dos bancos oferece serviços de orientação e consultoria gratuitos, a fim de 
auxiliar o futuro empresário na escolha do tipo de conta bancária mais apropriada para 
o seu negócio. 
 

Qualquer pessoa física ou jurídica estrangeira que se estabeleça na Alemanha 
poderá abrir uma conta bancária no país. Para a pessoa física, o interessado deverá 
provar que mantém um endereço residencial na Alemanha e, para o futuro investidor 
no país, deverá apresentar cópia do contrato de locação comercial e documento 
pessoal como carteira de identidade de país da União Europeia. Caso não seja nacional 
de país da UE, o interessado deve apresentar o passaporte com o visto de residência 
autorizado pelo órgão local na Alemanha (Anmelderamt). Na cidade de residência, o 
interessado deve fazer seu registro no Departamento de serviços ao cidadão local 
( ). 
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VI. Previdência Social e Seguro Saúde 
 

Empreendedores e profissionais autônomos precisam obrigatoriamente estar 
registrados em dois sistemas de seguros: o Seguro Social e o Seguro de Saúde. 
 Na Alemanha não há sistema público de saúde gratuito como no Brasil (SUS). 
As pessoas devem possuir um seguro saúde, que deve ser contratado pelo cidadão seja 
no momento da assinatura de um contrato de trabalho  no caso de empregados 
assalariados  seja de forma particular  no caso de não-assalariados: autônomos ou 
empresários. 
 Autônomos e empresários podem optar por um seguro institucional coletivo 
(estatutário), algumas vezes já incluído no sistema de seguro social específico de 

gesetzliche Kranken-und Pflegeversicherung  ou um 
particular (private Krankenversicherung). 

No caso de empregados assalariados e os profissionais de  algumas categorias 
específicas, eles são obrigados a possuir o Seguro Social, que é normalmente 
composto de: 
- Seguro de saúde obrigatório: assume os custos referentes a consultas médicas, 
diversos medicamentos e terapias; 
- Seguro de assistência/cuidados: oferece um seguro básico para o caso de 
necessidade de cuidados permanentes por terceiros em razão de doença. Geralmente 
é destinado a pessoas em idade avançada; 
- Seguro de aposentadoria obrigatório: assume o pagamento das aposentadorias de 
funcionários e trabalhadores aposentados. De modo geral, o valor da aposentadoria é 
calculado com base no salário e nos anos que trabalhou na Alemanha; 
- Seguro obrigatório contra acidentes: assume os custos com tratamentos médicos 
e reinserção no trabalho após acidente de trabalho ou em caso de doença ocupacional; 
- Seguro-desemprego obrigatório: proporciona uma renda por um tempo 
determinado a pessoas desempregadas que, nos últimos dois anos, pagaram essa 
contribuição por, no mínimo, um ano e estejam procurando um novo trabalho. Além 
disso, as agências de emprego oferecem serviços de assessoria e programas de 
integração ao mercado de trabalho a pessoas que estejam buscando trabalho. 
 
VI.1 - Custos com seguridade social para os empreendedores 

 
Tanto empregados quanto empregadores contribuem com um percentual fixo 

sobre o salário recebido para a seguridade social. 
A partir de Janeiro de 2022, as contribuições para a segurança social são de 

14,6% para o seguro de saúde, 18,6% para a previdência social, 3,05% para o seguro 
de assistência/cuidados e 2,4% para o seguro-desemprego, sendo que o empregador 
arca com metade desses custos. Os valores podem variar por Estado. 

Todas as contribuições dos cinco seguros são repassadas pelo empregador 
diretamente aos respectivos seguros. 
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VI.2 - Previdência Social 
 
Profissionais liberais autônomos filiados obrigatoriamente a uma Associação 

ou Câmara profissional contribuem para a Previdência Social da respectiva entidade 
e estão desobrigados de contribuir para o seguro de aposentadoria público 
(Rentenversicherung). Atenção: algumas categorias de profissionais liberais livres de 
registro em associação profissional, a exemplo de professores autônomos, 
enfermeiross autônomos profissionais liberais autônomos que não possuem 
empregados e que prestam serviço somente para uma empresa, estão obrigados a 
contribuir para a previdência pública federal. Além disso, existe ainda a possibilidade 
de se contratar uma previdência privada. Informações detalhadas sobre a previdência 
social específica de cada categoria podem ser obtidas no link: 
http://www.freie-berufe.de/themen/soziale-sicherung/rentenversicherung-und-
altersvorsorge/ 
 
VI.3 - Seguro Acidente de trabalho 
 

Neste seguro estão incluídos os acidentes do trabalho e doenças profissionais. 
Assim como no Brasil, é considerado acidente de trabalho não apenas incidentes 
ocorridos no local de trabalho, mas também no trajeto de ida e volta ao local de 
trabalho. Alguns grupos de profissionais liberais estão obrigados a fazer o seguro de 
acidente (por exemplo: parteiras, enfermeiras, fisioterapeutas). Nestes casos é 
necessário no início do exercício da profissão que seja feita uma inscrição na 
Associação Profissional - Berufsgenossenschaft. Nos demais casos é facultativo ao 
profissional liberal se inscrever em um seguro de acidente do trabalho. Você pode 
obter informações detalhadas sobre o seguro de acidentes de trabalho para as 
profissões liberais nos links: https://www.gruenden-in-
berlin.de/informationen/phase/umsetzung/versicherung.html; e 
https://service.berlin.de/dienstleistung/293946/en/ (neste caso, em inglês). 
 A lei que rege o sistema de seguros de acidente de trabalho - Lei de Saúde e 
Segurança no Trabalho (Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Beschäftigten bei der Arbeit, Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG), pode ser consultada no 
seguinte link: 
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/BJNR124610996.html;  
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VII. Entidades alemãs de Fomento e Apoio ao Empreendedorismo 
 
 Abaixo você encontra uma lista não exaustiva de entidades alemãs de apoio e 
fomento ao empreendedorismo, incluindo o empreendedorismo de cidadãos 
estrangeiros. É possível, com a visita aos portais desses órgãos, informar-se com mais 
detalhes sobre elementos tratados nesta cartilha além de  encontrar informações 
importantes sobre setores específicos, oportunidades de financiamento e 
procedimentos especiais:  
 
- Existenzgründungsportal - Portal de criação de empresas do Ministério Federal de 
Economia e Proteção Climática (BMWK), que oferece informações abrangentes para 
pessoas que querem criar uma empresa. O portal, disponível em inglês, também 
fornece informações sobre a possibilidade de aconselhamento nos diferentes estados 
federais, bem como informações sobre diversos programas de apoio ao 
empreendedorismo. É possível encontrar também, na aba Publicações, brochuras 
sobre tópicos específicos, incluindo o aconselhamento para profissionais qualificados 
internacionais, migrantes e refugiados (brochuras: Founding a Company in Germany): 
https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html 
 
- Programa EXIST - Programa do Ministério Federal de Economia e Proteção 
Climática para apoio a graduados universitários, cientistas e estudantes que querem 
criar uma startup na área de tecnologia e conhecimento: 
https://www.exist.de/EXIST/Navigation/EN/Home/home.html 
 
- Gründen in Deutschland (Fundação na Alemanha) - Plataforma do Ministério 
Federal do Trabalho e Assuntos Sociais em cooperação com o Ministério Federal da 
Educação e Pesquisa e Agência Federal de Emprego, em 14 idiomas, que apoia 
estudantes estrangeiros, acadêmicos na Alemanha e trabalhadores qualificados do 
exterior que desejam iniciar um negócio na Alemanha. Fornece informações passo a 
passo no processo de fundação:  
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/en/ 
 
- "Starthilfe - Der erfolgreiche Weg in die Selbständigkeit" (O caminho de sucesso 
para o trabalho autônomo) - Brochura do Ministério Federal de Economia e Proteção 
Climática que  oferece uma visão geral dos vários aspectos da criação de uma 
empresa, desde os diferentes tipos de fundação passando pelo planejamento 
empresarial e financeiro até os primeiros passos empresariais: 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/starthilfe-der-
erfolgreiche-weg-in-die-selbstaendigkeit.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=41 
 
-  Gründerplattform - Plataforma para fundadores de empresa com ferramentas 
on-line para se informar sobre a implementação de seus negócios e receber apoio de 
especialistas. A plataforma é uma iniciativa do Ministério Federal de Economia e 
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Proteção Climática e do banco estatal de investimento e desenvolvimento 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): https://gruenderplattform.de/willkommen 
 
- Agência Nacional de Atividades e Serviços para a Criação de Empresas por 

bundesweite gründerinnenagentur (bga) - Agência patrocinada pelo 
Ministério Federal Alemão de Educação e Pesquisa, o Ministério Federal da Família, 
Terceira Idade, Mulher e Juventude e pelo Ministério Federal de Economia e Proteção 
Climática, com informações e serviços relacionados ao empreendedorismo feminino 
em todas as áreas e fases da fundação, consolidação e sucessão de empresas:  
https://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/home_node.html 
 
-  plataforma com 
informações para os interessados em fundar uma empresa sobre a criação de uma 
empresa, bem como sobre diversos instrumentos de financiamento do governo federal 
e dos estados federais. Apesar de ser um portal dedicado à empregabilidade, possui 
diversas informações de interesse daqueles interessados em empreender na Alemanha: 
https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/information?stichwort=Existen
zgr%C3%BCndung 
 
- Agência Alemã de Co Germany Trade & Invest   a 
agência possui um setor para o auxílio a empresas internacionais que queiram 
estabelecer negócios no país. A Germany Trade & Invest também oferece 
informações, entre outros, sobre a possibilidade de estabelecimento de parcerias, 
joint-venture, aquisição de empresas nacionais e instrumentos de financiamento: 
https://www.gtai.de/en/invest/investment-guide 
 
- Estudo sobre criação de empresas por refugiados do Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) (Escritório Federal para Migração e Refugiados)  O órgão é o 
p
(Rede Europeia de Migração). O estudo sobre a promoção de startups não europeias 
aborda os pré-requisitos para a fundação de uma startup na Alemanha, com foco nos 
requisitos de entrada, bem como nos instrumentos específicos de financiamento em 
nível federal e estadual para startups internacionais: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/EMN/Studien/wp88-
startups.html?nn=282022 
 
- RKW Kompetenzzentrum (Centro de Competência RKW)  Iniciativa do 
Ministério Federal de Economia e Proteção Climática, que oferece aconselhamento 
para PMEs alemãs. Seus serviços são destinados a empresas estabelecidas, bem como 
a pessoas do exterior interessadas em abrir uma empresa: https://www.rkw-
kompetenzzentrum.de/ 
 
- Guia "Einfach gründen in Deutschland"  Cartilha com informações para 
trabalhadores estrangeiros qualificados interessados em empreender na Alemanha: 
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https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/publikationen/leitfaden/einfach-gruenden-
in-deutschland/ 
 
- IQ Fachstelle Migrantenökonomie - centro que faz parte do Instituto de Pesquisa 
Pedagógica Social Mainz, para o aconselhamento especializado e apoio na área de 
empreendedorismo de estudantes e profissionais estrangeiros. O programa de 

financiado pelo Ministério 
Federal do Trabalho e Assuntos Sociais e pelo Fundo Social Europeu, apoia pessoas 
com nacionalidade estrangeira que desejam criar um negócio: https://www.netzwerk-
iq.de/en/ 
 
- Deutschland startet (Germany Startet) - Iniciativa nacional para start-ups e 
empresários autônomos.  Tem como objetivo fornecer apoio e orientação a longo 
prazo para fundadores e jovens empreendedores no desenvolvimento, otimização e 
realização de suas idéias comerciais. A iniciativa fornece aos empreendedoress 
informações detalhadas e especializadas sobre opções de financiamento, tais como 
empréstimos do KfW, capital de risco, microempréstimos e private equity: 
https://www.deutschland-startet.de/die-initiative/ 
 
 
VII.1  Eventos sobre Empreendorismo 
 
- Gründungswoche Deutschland (Semana anual de startup)  evento do Ministério 
Federal de Economia e Proteção Climática que reúne e via impulsionar a cultura de 
startups na Alemanha, com workshops, seminários, concursos e outros eventos 
relacionados ao tema do trabalho autônomo: 
https://www.gruendungswoche.de/english/ 
 
-  Entrepreneurship Summit - evento que acontece anualmente, organizado pela 
fundação Stiftung Entrepreneurship, sediada em Berlim. A instituição foi criada em 
2001 com o objetivo de estimular o ambiente para o empreendedorismo: 
https://www.entrepreneurship.de/ 
 
- Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT) - maior feira de negócios da 
Alemanha para startups, organizada pelo Investment Bank Berlin (IBB) e pelo 
Investment Bank of the State of Brandenburg (ILB). A feira é patrocinada pelo 
Departamento de Economia, Energia e Negócios do Senado do Estado de Berlim e 
pelo Ministério da Economia, Trabalho e Energia do Estado de Brandenburgo: 
https://www.degut.de/ 
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VII.2 - Em Berlim 
 
- Berlin Partner for Business and Technology GmbH - parceria público-privada 
para a promoção de negócios e tecnologia no estado de Berlim. A empresa é apoiada 
pelo estado de Berlim, câmaras, associações e empresas. Berlin Partner informa, entre 
outros, empresas e investidores sobre oportunidades de financiamento e redes de 
cooperação científica: 
https://www.berlin-partner.de/en 
 
- Portal gruenden-in-berlin.de - projeto conjunto da Câmara de Comércio e Indústria 
de Berlim, do banco de investimento Investitionsbank Berlin e do Departamento de 
Economia, Energia e Negócios do Senado de Berlim. O portal reúne publicações, 
tópicos e endereços relacionados ao apoio para a criação de empresa em Berlim: 
https://www.gruenden-in-berlin.de/?L=1 
 
- Parque tecnológico Adlershof, um dos principais da Alemanha, que abriga mais de 
1.000 empresas e instituições de pesquisas, com serviço de co-working e matching de 
empresas - https://www.adlershof.de/en/ 
 
- Social Impact Lab, aceleradora de start ups na área social: https://socialimpact.eu/ 
 
- Impact Hub, filial Berlim - para promoção de empreendimentos sociais: 
https://berlin.impacthub.net/ 
 
- Banco de Investimento de Berlim Investitionsbank Berlin (IBB) - realiza 
seminários anuais de aconselhamento para pessoas vindos de outros países que 
iniciam negócios em Berlim. As datas atuais dos seminários podem ser encontradas 
no site: www.vielfalt-gruendet.de 
 
- Rede de Empreendedorismo da Freie Universität Berlin Netzwerk 
Unternehmertum der Freien Universität Berlin - destinada a cientistas, ex-alunos 
e estudantes que desejam levar sua ideia de negócio ao mercado em sua própria 
empresa. Na fase inicial, os interessados em iniciar um negócio podem usar 
gratuitamente um escritório, espaço de coworking e laboratório no campus: 
https://www.fu-berlin.de/en/sites/profund/gruendungsservice/index.html 
 
- Business Immigration Service (BIS)  - projeto conjunto da Câmara de Comércio e 
Indústria de Berlim e com o Berlin Partner de Berlim, de aconselhamento para 
questões de direito de residência para investidores e empreendedores estrangeiros que 
desejam tornar-se economicamente ativos em Berlim: 
https://www.ihk.de/berlin/english/en/working-in-berlin/visa/business-immigration-
service-2260074 
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VII.3  Em Brandenburgo 
 
- Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) do Ministério de 
Assuntos Econômicos, Trabalho e Energia (MWAE)  escritório do estado de 
Brandenburg é responsável pelo contato com investidores, empresas residentes e 
empresas iniciantes orientadas para a tecnologia: https://invest.wfbb.de/en/advantage-
brandenburg/services 
 
 
 
VII.4  Em Hamburgo 
 
- Startup-Unit Hamburg  - iniciativa da agência Hamburg Invest, que oferece 
informações e apoio a pessoas interessadas em abrir um negócio e a fundadores com 
foco em modelos de negócio orientados ao conhecimento e à tecnologia. A Startup-
Unit Hamburg se apresenta como um ponto central de contato para todas as questões 
relativas às ofertas e financiamento para startups na cidade: https://en.hamburg-
invest.com/startup-unit/10765622/startups/ 
 
VII.5  Programas de Financiamento e Incentivos  
 
- INVEST  Venture capital grant  programa de incentivo do Ministério Federal 
de Economia e Proteção Climática (BMWK), oferece apoio a investidores privados 
interessados em fornecer capital de risco a empresas inovadoras em fase inicial: 
www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/Flyer-INVEST-
Venture-capital-grant.pdf?__blob=publicationFile 
 
- Banco BBB Bürgschaftsbank dos Estados de Berlim e Brandenburgo (BBB 
Bürgschaftsbank zu Berlin und Brandenburg GmbH) - banco de garantias para 
pequenas e médias empresas em Berlim: www.buergschaftsbank-berlin.de 
 
- Banco estatal alemão de investimento e desenvolvimento - Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), apoia pequenas e médias empresas e startups com 
empréstimos clássicos de desenvolvimento e outros financiamentos inovadores:  
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Companies/ 
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VIII. Capacitação e Treinamento 
 

Na Alemanha existem dois tipos de profissão: as profissões regulamentadas e 
as não-regulamentadas. Profissões regulamentadas são aquelas cujo exercício é 
regulado por leis especiais (ex: médico, professor). Nesses casos, o procedimento de 
reconhecimento também é regulamentado por lei e existe uma autoridade competente 
que emite um documento de reconhecimento oficial. Para as profissões não-
regulamentadas, não há uma autoridade responsável pelo reconhecimento. 

O processo de revalidação de diplomas não alemães é realizada de forma 
diferente para cada profissão regulamentada. Informações sobre os centros de 
reconhecimento e os procedimentos para a revalidação podem ser encontradas no 
portal dedicado ao tema do reconhecimento e avaliação de qualificações educacionais 
estrangeiras (anabin), na página da Conferência do Ministro da Educação/Escritório 
Central de Educação Estrangeira (Kultusminister Konferenz/Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen): 

https://anabin.kmk.org/anabin.html. 
 
VIII.1 - Ensino superior 

Para buscar cursos de graduação, pós-graduação e doutorado na Alemanha, 
consulte o portal Hochschulkompass / Higher Education Compass, que lista tanto as 
universidades públicas e faculdades privadas da Alemanha e os cursos oferecidos, no 
seguinte endereço: 
http://www.hochschulkompass.de/en/higher-education-institutions/search-for-a-
higher-education-institution.html.  

Informações sobre possibilidades de estudo superior na Alemanha podem ser 
obtidas junto ao Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst, DAAD) no sítio www.daad.org.br/pt/. 
 Para verificar o grau de equivalência entre os certificados e diplomas brasileiros 
de ensino médio e seu correspondente alemão (Hochschulzulassungsberechtigung), 
acesse o portal https://www.uni-assist.de/en/tools/info-country-by-country/details-
country/country/br/, que, além de prestar informações sobre o aprocesso de acesso à 
universidade, oferece um pequeno teste para verificar a compatibilidade dos diplomas. 
 
VIII.2 - Seminários e cursos  

Instituições e escolas privadas oferecem centenas de cursos nas áreas de 
economia, finanças, marketing, vendas, gestão financeira, gestão de pessoal etc. Em 
regra, os cursos são em alemão. Os preços variam dependendo do curso e da 
instituição. 

Outra possibilidade são as Câmaras de Indústria e de Comercio Alemãs (IHKs), 
que também oferecem cursos de ensino contínuo, no idioma alemão, em vários 
setores, como liderança e administração, gestão de pessoas, fiscalização e taxas, 
empreendedorismo e constituição de empresas. 

Atualmente, especialmente depois da pandemia de COVID-19, cresceu o 
número de  portais de cursos online tanto pagos como gratuitos em várias áreas de 
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interesse para empreendedores. Plataformas de e-learning são uma excelente maneira 
para desenvolver e expandir o conhecimento do negócio. A seguir alguns exemplos 
de portais que oferecem programas de ensino on-line: 
- Iversity (https://iversity.org/de);  
- OpenCourseWorld (https://www.opencourseworld.de);  
- Coursera (https://www.coursera.org/); e  
- edX (https://www.edx.org). 
 
VIII.3 - Voucher de treinamento e capacitação (Bildungsgutschein) 
 A Agência Federal de Emprego mantüem um programa de vouchers para 
treinamento profissional para pessoas desempregadas ou com baixada qualificação 
profissional. Pelo programa, a pessoa pode, a partir de certos critérios, solicitar o 
voucher e escolher um curso profissional de sua preferência para cursar gratuitamente. 
Em alguns casos, os cursos podem ser o início ou o complemento de uma formação 
para um empreendimento. No portal da Agência, você pode buscar mais informações 
sobre o programa de voucher para formação profissional: 
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/bildungsgutschein. 
 
VIII.3 - Reconhecimento de estudos e diplomas brasileiros na Alemanha 

 
O Ministério Federal da Educação e Pesquisa (Bundsemininsterium für Bildung 

und Forschung, BMBF) mantém um portal de informações sobre o processo de 
reconhecimento de qualificações profissionais estrangeiras. Diplomas e certificados 
precisam ser traduzidos para o alemão para o processo de reconhecimento. 
Informações detalhadas sobre os procedimentos podem ser encontradas em 12 
idiomas, incluindo inglês e espanhol no site: 
https://www.anerkennung-in-deutschland.de 
 O Departamento Federal de Migração e Refugiados (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, BAMF), por sua vez, presta informações em diversos idiomas sobre 

 
https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/ThemenHotlines/ArbeitenUndLebe
n/arbeitenundleben_node.html 
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IX. Disputas comerciais e encerramento de atividades 
 

A Lei que regula a resolução de controvérsias na área dos direitos do 
consumidor (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz  VSBG) está em vigor desde 2016. 
Por meio dela, os consumidores podem fazer valer os seus direitos contratuais, sem o 
risco de despesas elevadas, junto a um centro de mediação. As mediações 
proporcionam ao consumidor um caminho simples e seguro de fazer valer seus 
direitos em relação às empresas.  

Como ponto de contato central, a Departamento Federal de Justiça (Bundesamt 
für Justiz, BfJ) mantém uma lista de conselhos de arbitragem de consumidores na 
Alemanha. Informaçõe sobre os centros de mediação e arbitragem podem ser 
consultados pelo link: 
www.verbraucher-schlichter.de/ 
 
IX.1 - Encerramento de empresa   
 

No caso de sua empresa não prosperar ou os planos de seus sócios mudarem, o 
processo de encerramento de empresa na Alemanha é simples. A partir de uma 
certidão negativa do Órgão de Finanças Alemão é protocolado o encerramento da 
empresa pelos sócios, em escritura pública, registrada na Junta Comercial. Caso não 
haja nenhuma pendência tributária ou de conflito judicial, o procedimento pode 
demorar apenas alguns dias. 
 Em caso de insolvência da empresa é preciso promover o aporte de capital 
adicional ou registrar a insolvência na Junta Comercial. Observando os devidos 
requisitos e prazos, também é um processo bastante simples.  
 Caso, entretanto, haja pendência ou irregularidades, incluindo a ausência das 
declarações fiscais, publicação do balanço ou pagamento de impostos, ou a dilação do 
pedido de insolvência, há responsabilidade civil e penal, que pode incidir sobre o 
diretor da empresa 
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X. Marcas, Patentes e Propriedade Intelectual 
 

Caso você tenha interesse em registrar uma marca ou nome de domínio na 
Alemanha, é necessário verificar se o nome pretendido ainda está disponível. Isso 
pode ser feito junto às Camaras de Indústria e Comércio locais. A regulamentação 
sobre Proteção de Patentes está definida na Lei de Patentes e o órgão que cuida dos 
registros é o Departamento Alemão de Marcas e Patentes (Deutsches Patent- und 
Markenamt, DPMA), responsável por autorizar, registrar, administrar e publicar todos 
os direitos de propriedade intelectual.  

A partir da informação de que a marca está disponível, é possível, observando 
os critérios da legislação alemã sobre proteção de propriedade industrial, intelectual e 
de patentes, solicitar o registro. Isso pode ser feito em visita pessoal ou por via 
eletrônica no sítio: 
https://www.dpma.de/english/service/e-services/dpmadirekt/index.html. 

No caso específico de patentes de invenções ou inovações, é prciso que a marca 
ou patente esteja protegida antes da entrada no mercado alemão. A Alemanha é 
membro da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e signatária dos 
Tratados de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e do acordo sobre aspectos 
dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Na área de marcas, 
a Alemanha é estado membro do Acordo de Madri, e mantém fiscalização intensa e 
rigorosa sobre o assunto. 
 Para consultar as patentes já existentes e em vigor na Alemanha, você pode 
consultar: 
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=main&content
=recherche&action=einsteiger&switchToLang=en 
 Respostas às perguntas frequentes sobre proteção de patentes encontram-se 
disponíveis em: https://www.dpma.de/english/patents/faq/index.html. 
 A taxa de inscrição para registro de patente deve ser paga no prazo de três meses 
após a data de apresentação do pedido. Caso contrário, o pedido é considerado 
retirado. Tendo em vista ser o sistema de registro de patentes complexo, é 
aconselhável contratar serviço de consultoria para esse fim.  
 Em Berlim, o escritório do DPMA tem o seguinte endereço: Deutsches Patent- 
und Markenamt Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin, Gitschiner Straße 
97, 10969. 
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XI. Ferramentas para conhecer e explorar o Mercado alemão 
 
Uma vez estabelecida a sua empresa, você poderá encontrar abaixo ferramentas para 
explorar o Mercado alemão, seja por meio da produção local, seja por meio da 
importação e comercialização. 
  
A. Encontrar potenciais compradores no mercado alemão 
 

a) No site "Quem fornece o quê?" (Wer liefert was?), www.wlw.de, disponível 
em inglês, alemão e francês, é possível encontrar atacadistas e varejistas 
potencialmente interessados em importar seus produtos. A procura se faz por meio de 
palavras- Service 

pode ocorrer também por essa entrada, caso selecione o tipo de produção que utilize 
os seus produtos como insumo  essas empresas seriam, então, potenciais 
importadores de sua matéria-prima. 
 
  b) o site Europages: http://www.europages.pt permite a busca de empresas 
importadoras e exportadoras de seus produtos na União Europeia, incluindo a 
Alemanha. Nesse caso está acessível também em português. 
 

c) O banco de dados Industrystock http://www.industrystock.com, também 
disponível em português, pode ser realizada busca por empresas por palavra-chave. 
 

d) Na página www.deutsche-exportdatenbank.de, é possível encontrar 
informações sobre potenciais exportadores alemães (disponível em alemão, espanhol, 
francês e inglês). Nesse caso, o site é mais útil para quem busca fornecedores alemães. 
 

encontradas empresas alemãs com atividades relacionadas aos mais diferentes setores 
(disponível em alemão). 
 

f) O site da publicação Kompass http://pt.kompass.com/ também fornece listas 
de potenciais importadores alemães. 
 
 g) o site Lá Pra Cá (https://lapraca.com/) reúne diversas empresas brasileiras 
atuantes na Alemanha. Você pode encontrar parceiros comerciais, fornecedores e, 
eventualmente, compradores para seus produtos. 
 
B. Encontrar associações de empresas alemãs 

Acesse o site http://www.verbaende.com/adressen/linkliste_verbaende.php   
para obter lista de Associações de Classe e outras instituições comerciais da 
Alemanha. 
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C. Encontrar Feiras e eventos na Alemanha 
 
Para encontrar feiras e eventos internacionais na Alemanha, em várias áreas, 

acesse o site da Federação Alemã dos Promotores de Eventos: www.auma.de. 
Também é possível buscar as feiras mais comuns para as empresas brasileira 

no Guia de Comércio Exterior e Investimento Invest & Export Brasil: 
http://investexportbrasil.dpr.gov.br/FeirasExterior/Busca/frmBuscaFeiraExterior.asp
x), que lista as principais feiras especializadas na Alemanha. Empresas brasileiras 
participam anualmente em mais de 50 feiras especializadas na Alemanha. 
 
D. Como Exportar para a Alemanha 

 
O Guia Como Exportar para a Alemanha é um Manual Básico de Apoio ao 

Exportador Brasileiro para a Alemanha, com as principais informações sobre como 
explorar o mercado alemão, incluindo questões de planejamento, alfândega, estrutura 
tributária e outras questões legais. O link para o guia é: 
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Berlim/pt-
br/file/00135_PT_GuiaExportar2021.pdf 
 Vale a pena acessar, também, o Guia de Comércio Exterior e Investimento 
Invest & Export Brasil (http://www.investexportbrasil.gov.br/). Trata-se de uma 
iniciativa de divulgação de oportunidades de negócios e investimentos no Brasil e no 
exterior, informações úteis para empresários brasileiros que desejam exportar. Não é 
específico sobre o mercado alemão, mas se trata de material de interesse, pois o site 
conta com lista de empresas potencialmente importadoras de diversos países. 
 Também de interesse geral para seu processo de busca por mercados para seus 
produtos, é possível solicitar o registro de sua empresa para figurar na lista de 
exportadoras brasileira no site Vitrine do Exportador: 
http://www.vitrinedoexportador.gov.br/. 
 
E. Informações sobre barreiras tarifárias e não tarifárias 

 
Para suas operações de exportação para a Alemanha, é importante informar-se 

sobre a estrutura tarifária e sobre eventuais barreiras não-tarifárias, como cotas e 
regulamentações diversas, para a entrada de seu produto no mercado europeu e 
alemão. Assim, abaixo você tem acesso a algumas fontes de informação importantes 
para esses quesitos. 
a) lista de países autorizados a exportar produtos para a União Europeia - 
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries_en - já 
que a entrada de maior parte dos produtos de origem animal destinados ao consumo 
humano (carnes, produtos à base da carne, produtos da pesca ou produtos lácteos) só 
podem ser importados na União se provenientes de estabelecimentos em países que 
constam dessa lista.   
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b) Informações sobre impostos de importação, eventuais barreiras alfandegárias, 
tarifárias, sanitárias, entre outras, para produtos brasileiros, podem ser encontradas 
(em português) no seguinte link de página da União Europeia  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pt&Tar
ic=&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&callbackuri=CBU
-
0&MeasType=&SimDate=20150731&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&Leve
l=&Expand=false 
c) Informações específicas sobre acesso ao mercado alemão podem ser encontradas 
no site http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Modus.do#ziel (somente alemão). 
 
d) Informações sobre rotulagem e embalagem, encontram-se disponíveis no site 
https://eur-
lex.europa.eu/summary/chapter/consumers/0905.html?locale=pt&root=0905 
 
e) Outras informações gerais, também sobre a entrada de produtos no mercado 
europeu, podem ser encontradas no site https://trade.ec.europa.eu/access-to-
markets/pt/content/bem-vindo-aos-utilizadores-do-access2markets-trade-helpdesk, 

 
 
f) sobre direitos aduaneiros, impostos, requisitos de importação e comercialização: 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-
markets/pt/search?product=2008.99&origin=BR&destination=DE 
 

Caso sua empresa identifique alguma restrição que impeça ou dificulte a 
exportação de produto ou serviço brasileiro para o mercado alemão, solicitamos que 
nos informe pelo endereço eletrônico secom.berlim@itamaraty.gov.br, para receber 
orientação sobre como proceder. Nesse sentido, você pode encontrar mais 
informações na página   www.sembarreiras.gov.br , do Sistema  Eletrônico de 
Monitoramento de Barreiras às Exportações - SEM Barreiras.  
 
F. Encontrar agentes e representantes comerciais na Alemanha 
 

Se você preferir buscar agentes e representantes comerciais na Alemanha, você 
pode obter uma lista de prestadores deste tipo de serviço no site da Associação dos 
Representantes Comerciais da Alemanha 9 Centralvereinigung Deutscher 
Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V.), no link 
www.cdh.de. Esses agentes são profissionais que realizam ou auxiliam na 
organização, divulgação e eventual venda de produtos no mercado alemão, o que pode 
incluir apresentação em feiras e negociação direta com compradores, fechamento de 
contratos, etc. 
 Você também pode buscar profissionais brasileiros que atuam na Alemanha, 
por meio do Diretório de Serviços e Profissionais Brasileiros, no link: 
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http://berlim.itamaraty.gov.br/pt-
br/diretorio_de_servicos_e_profissionais_brasileiros.xml 
  
G. Dados oficiais do governo alemão 
 

O governo alemão também disponibiliza opções para quem busca informações 
sobre o mercado alemão, desde parceiros, passando por regulamentação e 
investimentos. Você pode acessar esses dados nas seguintes fontes: 
 
a) o portal de informações do Ministério da Economia e Energia: 
http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/your-business-in-germany.html, que 
fornece informações úteis sobre acesso ao mercado, contatos de negócio, taxas, 
impostos de importação, regulamentos aplicados aos seus produtos, padrões, canais 
de distribuição, entre outros.  
 
b) no site da agência alemã de desenvolvimento econômico, a Germany Trade & 
Invest (GTAI)  http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/welcome.html#invest 
também é possível obter informações sobre oportunidades de investimento na 
Alemanha. 
 
  
H. Câmaras de Comércio e Indústria no Brasil - AHK 
 

Outra possibilidade para quem busca explorar o comércio com a Alemanha é 
procurar as Câmaras de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (Duetsch-
Brasilianische Industrie und Handelskammer  AHK) no Brasil. Abaixo os dados de 
contato da sede em São Paulo, e dos escritórios em Porto Alegre e no Rio de Janeiro: 
 
a) AHK São Paulo - https://www.ahkbrasilien.com.br/ 
Rua Verbo Divino, 1488 - São Paulo  SP CEP 04719-904 
E-Mail: ahkbrasil@ahkbrasil.com 
 
b) AHK Rio de Janeiro - https://brasilien.rio.ahk.de/pt/ 
Avenida Graça Aranha, 1 - 6º andar - Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20.030-002 
E-mail: info@ahk.com.br 
 
c) AHK Porto Alegre - https://www.ahkrs.com.br/pt/ 
Rua Eudoro Berlink 354 - 5º andar - Porto Alegre, RS - 90450-030 
E-Mail: ahkrs@ahkrs.com.br 
 
I. Câmaras de Comércio e Indústria na Alemanha - IHK 
Neste link, você encontra o mapa com todas as Câmaras de Indústria e Comércio na 
Alemanha - IHKs: https://www.ihk.de/. Abaixo, segue uma lista das IHKs na região 
sob a jurisdição da Embaixada em Berlim: 
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Câmara de Indústria e Comércio de Berlim  IHK Berlin 
Fasanenstraße, 85 - 10623 Berlin 
Email: service@berlin.ihk.de 
https://www.ihk.de/berlin 
 
Câmaras de Indústria e Comércio de Brandenburgo  IHK Brandemburg: 
IHK Potsdam 
Breite Straße 2 a-c - 14467 Potsdam 
Email: info@ihk-potsdam.de 
Web: https://www.ihk.de/potsdam/ 
 
IHK Cottbus 
Goethestraße 1 - 03046 Cottbus 
Email: ihkcb@cottbus.ihk.de 
Web: https://www.cottbus.ihk.de/ 
 
IHK Ostbrandenburg 
Puschkinstraße 12 b - 15236 Frankfurt (Oder) 
Email: info@ihk-ostbrandenburg.de 
Web: https://www.ihk.de/ostbrandenburg 
 
Câmara de Indústria e Comércio do Estado de Bremen  IHK Bremen: 
IHK Bremen und Bremerhaven 
Haus Schütting, Am Markt 13 - 28195 Bremen 
Email: service@handelskammer-bremen.de 
Web: https://www.ihk.de/bremen-bremerhaven 
 
Câmara de Indústria e Comércio de Hamburgo  IHK Hamburg: 
IHK Hamburg 
Adolphsplatz 1 - 20457 Hamburg 
Email service@hk24.de 
Web: https://www.ihk.de/hamburg 
 
Câmaras de Indústria e Comércio de Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental: 
IHK Rostock 
Ernst-Barlach-Straße 1-3 - 18055 Rostock 
Email: info@rostock.ihk.de 
Web: https://www.ihk.de/rostock/ 
 
IHK Schwerin 
Graf-Schack-Allee 12 - 19053 Schwerin 
Email: info@schwerin.ihk.de 
Web: https://www.ihk.de/schwerin/ 
IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 
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Katharinenstraße 48 - 17033 Neubrandenburg 
Email: info@neubrandenburg.ihk.de 
Web: https://www.neubrandenburg.ihk.de/ 
 
Câmaras de Indústria e Comércio de Schleswig-Holstein: 
IHK Lübeck  
Fackenburger Allee 2 - 23554 Lübeck 
Email: service@luebeck.ihk.de 
Web: www.ihk-schleswig-holstein.de 
 
IHK Kiel 
Bergstraße 2 - 24103 Kiel 
Email: ihk@kiel.ihk.de 
Web: www.ihk-schleswig-holstein.de 
 
IHK Flensburg 
Heinrichstraße 28-34 - 24937 Flensburg 
Email: service@flensburg.ihk.de 
Web: www.ihk-schleswig-holstein.de 
 
Câmaras de Indústria e Comércio da Baixa Saxônia: 
IHK Hannover 
Schiffgraben 49 - 30175 Hannover 
Email: info@hannover.ihk.de 
Web: https://www.ihk.de/hannover 
 
IHK Braunschweig 
Brabandtstraße 11 -38100 Braunschweig 
Email: info@emden.ihk.de 
Web: https://www.ihk.de/emden 
 
Câmaras de Indústria e Comércio da Saxônia: 
IHK Dresden 
Langer Weg 4 - 01239 Dresden 
Email: service@dresden.ihk.de 
Web: https://www.dresden.ihk.de 
 
IHK Chemnitz 
Straße der Nationen 25 - 09111 Chemnitz 
Email: chemnitz@chemnitz.ihk.de 
Web: https://www.ihk.de/chemnitz 
IHK Leipzig 
Goerdelerring 5 - 04109 Leipzig 
Email: info@leipzig.ihk.de 
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Web: https://www.leipzig.ihk.de 
 
Câmaras de Indústria e Comércio da Saxônia-Anhalt: 
HK Magdeburg 
Alter Markt 8 - 39104 Magdeburg 
Email: kammer@magdeburg.ihk.de 
Web: www.ihk.de/magdeburg 
 
IHK Halle-Dessau 
Franckestraße 5 - 06110 Halle 
Email: info@halle.ihk.de 
Web: https://www.ihk.de/halle 
 
J. Outras associações 

Associações na Alemanha são um dos pilares da sociedade. Há todo tipo de 
associações, empresariais, para jogos, esportes, culturais, para manter tradições, 
música, etc. São cerca de 600 mil associações registadas na Alemanha. São poucos os 
cidadãos sem filiação. Criar é fácil, basta registrar-se perante um notário e pagar entre 
EUR 150 e 200. A associação registrada leva a sigla e.V (eingetragene Verein), ou 
seja, associação registrada. 

O tribunal de comarca da cidade (Amtsgericht) pode informar sobre 
particularidades e o passo-a-passo para fundar sua associação na sua comarca. 
 Algumas associações e redes de contato ligadas ou de interesse do Brasil: 
 
- DBJV - Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung e.V. 
(Associação de Juristas Alemanha-Brasil) - http://www.dbjv.de/  
 
- BVMW  Bundesverband Mittelständische Wirtschaft 
(Confederação Alemã para Empresas de Pequeno e Médio Porte) - www.bvmw.de   
 
- BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie 
(Confederação da Indústria Alemã) - www.bdi.eu  
 
- DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
(Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio) - www.dihk.de 
 
- WWZ-BD Wirtschafts-und-WissenschaftsZentrum Brasilien-Deutschland e. V. 
(Centro Empresarial e Centífico Brasil-Alemanha) - http://www.wwz-bd.de/ 
 
- LAV - Lateinamerika Verein e.V. 
(Associação Empresarial para América Latina) - www.lateinamerikaverein.de  
 
- DBG - Deutsch-Brasilianische Gesellschaft e.V. 
(Sociedade Brasil-Alemanha) - http://topicos.de/  
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K. Dados estatísticos 
Caso você tenha interesse em explorar os dados estatísticos do comércio do seu 

produto com a Alemanha e com outros países da Europa, pode encontrar dados 
detalhados na página do Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha 
(DESTATIS), em alemão, na página:    
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/ForeignTrade/For
eignTrade.html;jsessionid=307EBABFA16E5135BB737B6A8C6525AB.cae3. 
  Você também pode encontrar dados estatísticos de comércio exterior referentes 
a outros países da Europa, incluindo a própria Alemanha, no idioma português, na 

 
http://tradehelpdesk.europa.eu. 
 
    
XII. Aspectos culturais da atividade empresarial na Alemanha 

Como em qualquer país, não se pode generalizer a cultura alemã, mas é 
possível apontar alguns aspectos gerais, válidos em grande parte das situações 
profissionais. Polidez, seriedade, cortesia, pontualidade e planejamento são 
essenciais para que seu negócio tenha êxito na Alemanha.  

Durante um encontro de negócios, por exemplo, é importante que os 
argumentos sejam apresentados de forma clara e objetiva. Tais encontros também 
devem ser planejados e agendados com antecedência. O papel das recomendações e 

Alemanha. Os alemães sempre indicam produtos e serviços quando estão satisfeitos. 
De forma geral, os seguintes elementos são úteis para aumentar a eficiência no 

seu contato com sua contraparte alemã: 
 

- Compromissos na Alemanha são de atendimento obrigatório e reuniões com 
empresas alemãs são agendadas com bastante antecedência. Cancelamentos 
unilaterais são vistos com desconfiança e cancelamentos em cima da hora como falta 
de respeito; 

- É aconselhável agendar compromissos com no mínimo quatro semanas de 
antecedência por telefone, e-mail ou fax. Ao comunicar interesse em uma reunião, é 
indispensável apresentar a própria empresa e/ou os temas a serem tratados durante a 
reunião; 

- Tente evitar reuniões de negócios nos meses de julho e agosto (época de férias 
escolares), nas sextas à tarde ou próximas a feriados nacionais; 

- Os alemães almoçam em geral mais cedo do que os brasileiros. Procure não 
agendar encontros um pouco antes ou depois das doze horas. Em geral, a pausa para 

ir a casa almoçar e, portanto, ter horário de almoço prolongado; 
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- O processo de planejamento é demorado. No entanto, uma vez concluído, o 
projeto evolui muito rapidamente e os prazos devem ser honrados; 

- Cartas, faxes ou e-mails devem ser endereçadas à pessoa líder do 
departamento, incluindo o nome completo da pessoa, bem como sua posição na 
empresa. Ranking é muito importante no mundo dos negócios alemão; 

- Se você escrever para agendar uma reunião, a carta/e-mail deve ser escrita em 
alemão ou inglês impecável. Embora o alemão seja a língua de negócios preferida, a 
maioria dos gerentes de nível superior são capazes de manter uma conversa em inglês. 
Você pode iniciar uma conversa em alemão, mas, se não domina completamente o 
idioma, evite tratar de detalhes específicos nessa língua para evitar problemas futuros; 

- A tramitação rápida de correspondência recebida é obrigatória. Chamadas 
telefônicas e faxes devem ser retornados prontamente; 

- Envie o perfil de sua empresa, perfil pessoal, etc. para colegas alemães antes 
de sua visita para dar credibilidade. 

- Particular importância no ambiente empresarial alemão é dada à qualificação 
e competência profissional de todos os participantes. É prestigioso na Alemanha ser 
reconhecido como especialista em um determinado campo. Isso ajuda a aumentar 
consideravelmente o "peso" das propostas e argumentos apresentados pelo 
especialista. 

- Os alemães são bastante formais e respeitam hierarquias. Portanto, títulos e 
sobrenomes são comumente usados quando não se conhece uma pessoa em relações 
comerciais; 

- Beijos e abraços não fazem parte do protocolo de saudações numa reunião de 
negócios como cumprimento ou como despedida; 

- O cumprimento inicial é precedido por troca de cartões de visita; 
- O contato visual direto (olhos) é esperado durante o decorrer das introduções 

e conversa; 
- Os alemães são conhecidos por serem diretos, francos e sinceros sobre o que 

sentem; superficialidades e small talk são pouco usuais, mas isso depende da situação 
e do grau de intimidade com seu interlocutor. Alguns minutos de introdução/discussão 
geral sobre o assunto tema da reunião são o usual; 

- No mundo de negócios, a palavra e aperto de mão de uma pessoa são 
considerados sua garantia. Se um acordo verbal é feito em uma reunião de negócios, 
é considerado vinculante; 

- Negociações comerciais tendem a ser analíticas e factuais. Uma apresentação 
bem pesquisada com muitos gráficos, argumentos empíricos e estatísticas é 
geralmente preferida. A abordagem direta com matéria de fato será mais apreciada. 
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