Missão Empresarial

Nossos Serviços

O que fazemos pode ser descrito em uma curta frase:

São sete as áreas de atuação da alebra Business

Nós construímos pontes.
Essa frase representa nossos serviços sustentáveis e
transnacionais de consultoria, que não se limitam a um

Consultants:
1.

Estudos sobre entrada de mercado, estudos de via-

único setor. Nossa especialização é a realização de projetos

bilidade, estratégia de entrada de mercado, asses-

no Brasil e na Europa.

soria jurídica para registro de novas empresas, domiciliação

alebra Business Consultants - especialistas experientes que
se juntaram através de uma rede de cooperação. Da mesma

Consultoria de entrada de mercado

2.

Identificação de parceiros de negócio

f az parte a empresa de consultoria empresarial KWF Business

Identificação e seleção de parceiros, organisação e

Consultants (Frankfurt am Main, Hamburgo e Luxemburgo)

acompanhamento de viagens empresariais / roads-

que atua em toda a Europa, assim como o escritório de advo-

hows

cacia para assuntos jurídicos e tributários CFLA Advogados

3.

(São Paulo).

Acompanhamento até a conclusão do contrato
Assessoria jurídica e tributária

Também se encontram em nossa rede de cooperação entre

4.

Gestão interina

outros: Consultores administrativos, consultores fiscais, advo-

Direção temporária de empresas, treinamento de

gados, consultores de RH, institutos de pesquisas de mercado,

executivos e funcionários

câmaras da indústria e do comércio, treinadores de comunica-

5.

Consulting | Alemanha | Brasil

Integração de subsidiárias
Incorporção de filiais recém-fundadas à matriz

ção intercultural..

estrangeira

Contato
Mais informações sobre a alebra Business Consultants e CFLA

6.

Recrutamento de executivos e especialistas,

Advogados você encontra em nossa página:

Jörg Wieneke sócio-gerente
joerg.wieneke@alebra-consultants.eu

de funcionários no exterior
7.

Treinamento intercultural
Treinamento de cultura empresarial, etiqueta, técni-

Tel. em Luxemburgo +352 26350 333

cas de negociação, treinamento para esposas /

Anica Kraft consultora

companheiras, noção de geografía e curso básico

anica.kraft@alebra-consultants.eu

de idiomas

Tel. em Frankfurt a. M. +49 69 407 685 600
Marcelo de Aguiar Coimbra advogado

Business Consultants

assessoria em relação à remuneração e benefícios

http://www.alebra-consultants.eu
Ou entre em contato diretamente com:

Recrutamento de pessoal

B ui l d i ng B ri d g e s

Além disso, a gama de serviços da alebra Business

mcoimbra@cfla.com.br

Consultants se complementa através da consultoria

Tel. em São Paulo +55 11 3512 8200

clássica de gestão e organização da KWF Business

Aguardamos sua mensagem!

Consultants.

www.alebra-consultants.eu
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