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Pessoas de contato para os primeiros passos
Opinião brasileira sobre a Baviera
TUPY
TUPY fornece, como uma das empresas líderes mundiais na área
de fundição, às principais montadoras de automóveis. Com a nossa
central européia, fundada em 1998 no Estado da Baviera, foi possível aumentar nosso faturamento continuadamente. Este balanço
de sucesso se deve também ao fato de a Baviera fazer parte de
um dos mais importantes centros automobilísticos europeus e
mundiais. Ao lado de uma formidável infraestrutura e do aeroporto
internacional de Munique, dos excelentes parceiros das áreas
econômicas, científicas e universitárias bem como inúmeras empresas de todos os setores, a Baviera possui, como um dos poucos
Global Players, ainda um alto potencial de atratividade para novas
empresas. Alicerce para a estabilidade e o crescimento, também
em períodos tempestuosos. Para a nossa empresa a localização
ideal na Europa.

Para fazer com que sua chegada à Baviera seja da maneira mais fácil
possível, você encontra na lista abaixo os mais relevantes contatos:
Consulado Geral do Brasil
em Munique
Sonnenstr. 31, 4. Stock
80331 Munique
Tel.: +49 89 210376-0
consular@consbras-munique.de
www.consbras-munique.de

Associação Cultural
Brasil-Alemanha
Maillingerstr. 32
80636 München
Tel.: +49 89 89006727
brasil@dbkv.de
www.dbkv.de

Sociedade Brasil-Alemanha
Escritório Baviera
Zentnerstr. 18
80798 Munique
Tel.: +49 89 2880-3484
www.topicos.de

Casa do Brasil e.V.
c/o EHG-TU
Landwehrstr. 11
80336 Munique
secretaria@casadobrasil.de
www.casadobrasil.de

Invest in Bavaria – Coordenando tudo
Invest in Bavaria é o departamento especial para investidores no
Ministério Bávaro de Economia. Nossa equipe internacional oferece
acompanhamento confidencial no estabelecimento ou expansão de
sua empresa na Baviera. Nós oferecemos a você informações, apoiamos na procura de locais e intermediamos contatos nos serviços
públicos, assim como a parceiros e redes de setores, nossa
assistência é gratuita.

Contato na Baviera
Invest in Bavaria
Sr. Benjamin Emans
Prinzregentenstr. 28
80538 Munique | Alemanha
Tel.: +49 89 2162-2209
Fax: +49 89 2162-2803
brasil@invest-in-bavaria.com

Estado da Baviera
Representação no Brasil
Sr. Martin Langewellpott
Rua Verbo Divino 1488 - 3º andar
04719-904 São Paulo | Brasil
Tel.: +55 11 5187-5100
Fax: +55 11 5181-7013
bayern@bayern.com.br
www.bayern.com.br

Secretaria de Economia, Infraestrutura,
Transportes e Tecnologia do Estado da Baviera
Invest in Bavaria
Dr. Johann Niggl
Prinzregentenstr. 28
80538 Munique | Alemanha
Tel.: +49 89 2162-2642
Fax: +49 89 2162-2803
info@invest-in-bavaria.com
www.invest-in-bavaria.com
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Bem-vindo à Baviera

Secretaria de Economia, Infraestrutura,
Transportes e Tecnologia do Estado da Baviera

A Baviera faz parte das regiões economicamente
mais fortes da Europa

Tire proveito das inúmeras vantagens da
localização bávara!

Brasil na Baviera

A Baviera goza de uma excelente reputação em todo o mundo como
centro econômico. Em quase todos os parâmetros econômicos, seja a
nível nacional ou europeu, são alcançadas posições de destaque. Ao
tempo, a Baviera é um dos mercados de maior poder de compra do
mundo.

A Baviera oferece como localização de investimentos uma excelente
infraestrutura nos setores de transporte, telecomunicações e energia,
a qual garante as melhores condições de acesso aos mercados
internacionais.

O contínuo crescimento da comunidade brasileira na Baviera
comprova a apreciação pela região bávara. Vôos diretos partindo
diariamente de Munique para São Paulo assim como duas conexões
diretas para São Paulo, partindo do aeroporto próximo de Frankfurt
am Main, colaboram para manter uma estreita ligação com o Brasil.
Os brasileiros residentes na Baviera prezam a alta qualidade de
vida na região, as inúmeras possibilidades de lazer assim como os
eventos culturais e o entusiasmo para o futebol. Os astros do futebol
bávaro jogam no espetacularmente iluminado estádio da AllianzArena.

Com a ampliação da União Européia para o leste, a Baviera se posicionou ainda mais ao centro econômico europeu com 455 milhões de
consumidores. Isto proporciona às empresas localizadas na Baviera
possibilidades adicionais de desenvolvimento. A Baviera une as
vantagens como região líder em alta tecnologia e a posição como
elo entre o ocidente e o oriente. De Munique e Nuremberg partem
semanalmente mais de 500 vôos para os países europeus do centro
e do leste. Suas respectivas capitais são quase todas alcançadas
diariamente em duas horas de vôo direto.
A Baviera oferece parceiros fortes para empresas, especialmente
nos setores de construção de máquinas, software, aeronáutica e
aeroespacial, meio ambiente e energia. Através de uma „ofensiva
cluster“, apoiada pelo estado da Baviera, é intensivada não somente
a ampliação e o fortalecimento da rede bávara entre empresas,
universidades, instituições de pesquisa, mas também de prestadores
de serviços e fontes financeiras em 19 setores-chave e campos de
tecnologia.
Principais feiras internacionais de diversos setores estabeleceram-se
na Baviera e comemoram um crescente número de visitantes, como
por exemplo, a discuss & discover (no setor de TI), a Bauma (a maior
feira de construção de máquinas da Europa), a ISPO (feira de artigos
esportivos para esportes de inverno e de verão) e a Biofach (feira
internacional para produtos orgânicos). A Feira de Munique, a Feira
de Nurembergue e a Feira de Augsburgo atraem a cada ano, com
suas atrativas feiras, milhares de visitantes do leste e do ocidente
para a Baviera.
A Baviera é aberta ao mundo
Até hoje mais de 1.500 empresas internacionais se estabeleceram na
Baviera e administram daqui, bem além das fronteiras bávaras, seus
negócios com sucesso.
Seja muito bem-vindo na Baviera!

Um alto nível na formação e complementação profissional e um
intensivo fomento na pesquisa e tecnologia contribuíram para que a
Baviera alcançasse, com uma participação nos gastos para pesquisa
e desenvolvimento de mais de 3% do PIB, as melhores posições
internacionais.
A região da Baviera prioriza a qualidade e a flexibilidade na produção. Cada vez mais empresas, que haviam transferido partes de
sua produção ao exterior, decidem retornar à Baviera para voltar a
aproveitar as vantagens das condições de produção na região.
Deixe-se ser apoiado pelo time da Invest in Bavaria nas consultas
sobre sua intenção de investimentos! Nós lhe informamos individualmente sobre localizações e possibilidades de apoio e intermediamos
contatos pessoais com administrações estaduais e municipais, câmaras de comércio e indústria, associações setoriais e redes de contato.
Venha nos visitar!

A Baviera mantém uma longa tradição também no futebol. Duas
cidades de disputas da última Copa do Mundo FIFA na Alemanha
encontram-se, com Munique e Nuremberg, na Baviera. No estádio Allianz-Arena, construído por ocasião da realização da Copa do Mundo
2006, jogam hoje as seleções de futebol de Munique no qual também
os reconhecidos jogadores da seleção brasileira como Giovane Élber,
Zé Roberto, Paulo Sérgio e Lúcio, celebraram seu futebol-arte.

A moderna Baviera protegeu ao mesmo tempo seus atraentes „pontos historicamente positivos“. A sua hospitalidade, sua rica oferta
cultural, tradições vivas, múltiplas possibilidades de lazer, natureza
intacta e um alto índice de segurança fazem da Baviera, também fora
da vida profissional, uma localização altamente atraente.
„Oktoberfest“
A „Oktoberfest“ em Munique é a maior festa popular do mundo. A
festa realiza-se desde 1810 no parque Theresienwiese sempre nas
duas últimas semanas de setembro. Anualmente mais de 6 milhões
de pessoas visitam a Oktoberfest, entre estas também inúmeros
visitantes brasileiros.
Estrada alpina alemã
A estrada alpina alemã tem uma extensão de mais de 450 km entre
os lagos Bodensee e Königssee. Esta belíssima paisagem dos Alpes
oferece ao visitante uma rica variedade e um verdadeiro panorama
de sonhos. A rota passa por diversos lagos, magníficos castelos e
estações termais, assim como povoados medievais, cujo charme lhe
cativará.
A estrada romântica
A estrada romântica abre a seus visitantes a sua fascinante riqueza
de história, arte e cultura ocidental: residências episcopais, palácios
principescos, orgulhosas cidades imperiais e fantásticos castelos
encantados convidam você para uma rota de descobrimentos da
história bávara.
A estrada turística mais famosa da Alemanha oferece-lhe uma variedade única de impressões paisagísticas inesquecíveis – desde os
parreirais da Francônia margeando o rio Mains, passando pela maior
cratera meteorítica alemã próxima a Nuremberg, até o Castelo de
Neuschwanstein, envolto pelos Alpes bávaros de tirar o fôlego
oferece ao visitante uma rica variedade e um verdadeiro panorama
de sonhos. A rota passa por diversos lagos, magníficos castelos e
estações termais, assim como povoados medievais, cujo charme lhe
cativará.

