BERLIM - ALEMANHA

Berlim, 25 de junho de 2020

O cluster empresarial brasileiro na
capital da Alemanha
Existem coisas que o empresário brasileiro não conhece, mas que podem facilitar imensamente o
processo de internacionalização de sua empresa. Uma delas é o cluster empresarial brasileiro
estabelecido na Alemanha.
I. A Alemanha e a sua capital Berlim
A Alemanha é a economia mais pujante da Europa. Isto se deve à sua força de mercado, a sua base
industrial e ao seu ambiente inovador. Em tempos de COVID, a Alemanha se demonstra
impressionantemente resistente quando comparada a outros países a nível europeu e mundial.
A sua capital Berlim é uma das metrópoles mundiais que se enquadra em uma série como Nova
Iorque. Tóquio, São Francisco, Toronto, etc. Berlim retoma a sua posição anterior a Segunda Guerra
Mundial e abriga hoje as sedes de diversas empresas de peso da Alemanha ou sedes das
representações europeias de empresas mundiais.
A cidade é cosmopolita. Você consegue empreender sem falar alemão. Quase todo mundo fala
inglês, até os caixas de supermercados ou atendentes em bares e restaurantes.
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Berlim é um dos maiores centros mundiais de tecnologia e bate em ambientes como o de São
Francisco e Toronto. A cidade é a capital europeia das startups, com tecnologia de ponta em
indústria 4.0, fintechs e blockchain. Mas ela também dispõe de diversos outros clusters
como healthtechs, musictech, moda, etc.
Economicamente a cidade se compara a Nova Iorque e Tóquio. O volume de venture capital
disponível é superior ao de Londres. Berlim oferece segurança, infra-estrutura e uma altíssima
qualidade de vida. a cidade apresenta custos de vida bastante inferiores a todos os outros ambientes
acima mencionados.
Ao mesmo tempo, Berlim dispõe um mercado dinâmico e inovador. Ele pode ser utilizado como tubo
de ensaio para a inserção de produtos brasileiros. O que funciona em Berlim pode ser escalado para
a Alemanha e em seguida para toda a Europa.
Diversos outros motivos podem ser verificados no site (https://reason-why.berlin) promovido pela
entidade de atração de investimentos de Berlim. O site também dispõe de comparações de
ecossistemas, p.e. Berlim - São Francisco, Berlim - Londres e assim por diante.
A cidade disponibiliza diversos apoios para a internacionalização de empresas. Por exemplo,
empresas de tecnologia, startups, criativas ou sustentáveis podem solicitar um subsídio de aprox.
300 mil Reais a fundo perdido. Este subsidio cobre 50% de todos os custos da empresa durante 2
anos. Ele pode ser inclusive ser utilizado para salário de diretor.
II. O cluster empresarial brasileiro
O CEBRAS promove o estabelecimento de um cluster empresarial brasileiro em Berlim. Um cluster
empresarial é uma concentração local de empresas e empreendimentos. Ele compreende tanto
sedes físicas como escritórios virtuais de empresas brasileiras.
A grande vantagem de um cluster empresarial é o compartilhamento de conhecimentos e melhores
práticas de internacionalização e atividades internacionais. Empresas brasileiras que se estabelecem
em Berlim não estão sozinhas, mas se aproveitam de uma comunidade empresarial brasileira e do
networking existente. Toda a comunicação ocorre em Português do Brasil.
Nada melhor do que empreender em um ambiente sério e economicamente proveitoso, além de
contar com a facilidade de uma troca de experiências. O caminho das pedras se torna uma avenida
asfaltada.
Berlim não se compara a ambientes periféricos como Portugal ou Estônia. Compare o PIB e o próprio
ambiente de negócios, você com certeza ficará arrepiado. Muitas empresas brasileiras que vêm para
Berlim já perceberam isto e descartam tais ambientes sem pensar duas vezes. Estamos no centro da
Europa, "quem brinca aqui é menino grande".
Ao mesmo tempo, os custos para uma internacionalização no cluster empresarial brasileiro em
Berlim são muito mais em conta do que você imagina. Os custos de um escritório virtual são
inferiores ao que uma família gasta mensalmente em compras de supermercado.
O visto para empresários também não é nenhum problema. Ao contrário de diversos outros
ambientes, Berlim não requer um investimento mínimo. Basta montar uma empresa com um plano
sólido de negócios. Você imediatamente ganha um visto empresarial de três anos.
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Com a instalação no cluster empresarial brasileiro, você será uma empresa devidamente
internacionalizada. Você não será somente mais uma empresa exportadora do Brasil. Você se
beneficiará das cadeias globais de valor com preço diferenciado para o seu produto.
Venha conhecer o cluster empresarial brasileiro em Berlim, por exemplo através de uma imersão
junto ao CEBRAS. É como um dos empresários aqui instalados compartilhou: "se eu soubesse que
seria tão fácil, eu já teria internacionalizado a minha empresa há cinco anos atrás".
Veja como é fácil e internacionalize com quem entende.
A Europa espera por você no CEBRAS.
Paulo Henrique Boelter,
Diretor Executivo do CEBRAS
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