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CONTEÚDO

Está buscando um lugar para começar ou escalar um negócios?
Então Luxemburgo é a sua escolha mais inteligente.

AQUI ESTÃO DEZ ÓTIMOS MOTIVOS.

© Tristan Schmurr

BEM-VINDO A LUXEMBURGO
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1. A SUA PORTA DE ENTRADA para a EUROPA

Luxemburgo é uma excelente porta de entrada para a
disseminação de produtos e serviços na Europa e além.
Membro fundador da União Europeia (UE) e parte da
Zona do Euro, o país fica situado no coração dos principais mercados europeus: 60% do PIB da UE é alcançável em um voo de uma hora. Como um dos principais
centros financeiros especializado em atividades globais e europeias transfronteiriças, Luxemburgo conta
com uma estrutura jurídica e regulatória avançada para
o comércio internacional e é rápido na implementação
da legislação europeia.

Multilíngue, multicultural e diverso, mesmo em um pequeno
tamanho, Luxemburgo pode ser usado como mercado
teste para o desenvolvimento de conceitos e testar novos
produtos e serviços. Sua neutralidade comercial e política
auxilia em suas boas relações internacionais e comerciais.

Zona do Euro
Outros países da UE

3ª

economia mais
globalizada
no mundo.

© Tristan Schmurr

Classificação baseada em
comércio transfronteiriço,
investimento e fluxos de
receita em relação ao PIB e
impacto nas restrições das
transações de comércio e
capital.

4

Fonte: 2017 KOF Index of Globalisation

• 1 mercado - 28 países
(PIB 14.6 trilhões em 2015)

• Fácil acesso a um mercado de
500 milhões de consumidores

• 19 países na Zona do Euro
(moeda única - euro)

• Livre circulação de capitais,
produtos, serviços e trabalhadores
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Distância da capital luxemburguesa para:
Paris 380 km
Frankfurt 250 km
Bruxelas 200 km

2. ABERTO AOS NEGÓCIOS

1º

Fazer negócios em Luixemburgo é simples. Isso se
deve em grande parte aos esforços bem-sucedidos de
sucessivos governos para criar um ambiente favorável
aos negócios e à sua capacidade de atrair muitas
empresas internacionais graças a um quadro legal
flexível e políticas atrativas. Autoridades políticas
e administrativas são facilmente alcançadas e a
mentalidade aberta e a visão de futuro da classe política
beneficiam aquelas empresas que desejam realocar as
suas atividades a Luxemburgo.

lugar em produtividade
laboral no mundo
(PIB gerado por hora de trabalho)
Fonte: 2017 KOF Index of Globalisation

Facilidade para a criação de um
novo negócio
• Um ecossistema de startups
vibrante com diversos apoios à
incubação e à aceleração.
• Sociedade de responsabilidade
limitada simplificada: a ‘empresa de
1 euro’

© Tristan Schmurr

• Fácil acesso a apoio e
aconselhamento profissional
da House of Entrepreneurship:
o balcão de atendimento aos
projetos a serem iniciados e aos
empreendedores
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Facilidades
• Escritórios prontamente
disponíveis
• A incubadora nacional, Technoport,
oferece 16,000 m2 de instalações escritórios, espaços de co-working
e ateliês industriais - a startups e
empresas internacionais buscando
se estabelecer em Luxemburgo
• Grande oferta de espaços de
co-working, incubadoras e
aceleradoras privadas

Uma legislação orientada para os
negócios
• Procedimentos administrativos
simplificados e transparentes
• Impostos corporativos atrativos
em comparação aos outros países
da UE
• Extensa rede de tratados de
bitributação
• Custos indiretos de mão de obra
favoráveis
• Regulações vantajosas para
importações e exportações

• Os documentos para a criação de
uma empresa podem ser em língua
inglesa (com uma tradução em
francês ou alemão)
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3. ESTABILIDADE E CONFIANÇA

Em tempos de incertezas econômicas e políticas, estar
em um ambiente estável é de grande valor. Não é de
se admirar, portanto, que empresas internacionais

são atraídas a Luxemburgo, um país com um longo
histórico de crescimento e criação de emprego
sustentáveis

Performance

ESTABILIDADE

• Crescimento constante acima da média
da União Europeia (4,8% em 2015)

• Classificado como país AAA por todas as agências
de classificação de risco: sólidos fundamentos macroeconômicos

1º

• Baixa inflação (0,3% em 2016)

• 2º menor percentual de dívida pública na União
Europeia em relação ao PIB
Fonte: Eurostat

competitividade

uma sociedade
aberta

economia mais competitiva do
mundo

• Democracia parlamentar

8ª

• Monarquia Constitucional
• Baixos obstáculos burocráticos

Source: IMD World Competitivity Yearbook 2017

lugar em performance do PIB
a nível mundial
(PIB gerado por hora trabalhada)

© Tristan Schmurr

Fonte : Statista, 2016
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4. AMBIENTE DE TRABALHO ATRATIVO

Com um mercado de trabalho dinâmico que oferece
uma infinidade de oportunidades de emprego e salários altamente competitivos, Luxemburgo é um dos
lugares mais atraentes para se trabalhar na Europa
e um local ideal para construir uma carreira internacional.

1º

lugar a nível mundial para
expatriados construírem as
suas carreiras

A fim de atrair funcionários altamente qualificados com
conhecimento específico do exterior, os empregadores
às vezes ajudam a cobrir os custos relacionados à mudança para Luxemburgo, como custos do realocamento e moradia ou taxas escolares. Sob certas condições
e por um período limitado, colaboradores altamente
qualificados podem se beneficiar de uma exoneração
de impostos sobre tais contribuições de seu empregador relacionadas à sua expatriação.

Luxemburgo oferece uma
economia estável, empregos
seguros e e um equilíbrio saudável
entre vida pessoal e profissional.

© Tristan Schmurr

Fonte: Expat Insider Working Abroad Index 2016
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5. M
 ÃO DE OBRA QUALIFICADA,
TALENTOSA E MULTILÍNGUE

1º

Uma verdadeira economia do conhecimento, o Luxemburgo tem uma força de trabalho excepcionalmente
qualificada e atrai os melhores talentos dos países vizinhos e muito além. As habilidades linguísticas da população multicultural são excelentes: a fluência em três
ou mais idiomas é a norma e não a exceção. Isso significa que você pode encontrar facilmente funcionários
que possam se comunicar com seus clientes internacionais em seu próprio idioma e entender suas necessidades sem esforço. Os expatriados estabelecem-se
rapidamente no Luxemburgo e os procedimentos simplificados de autorização de trabalho para pessoal
qualificado de fora da UE são realidade.

590,700*
habitantes

População internacional

48 %*

estrangeiros

lugar em número médio de línguas
faladas pela população na União
Europeia (média de 3.6 línguas
faladas)

Francês
Excelentes
habilidades
linguísticas

Fonte: Eurobarometer

> 170*

diferentes
nacionalidades

Luxemburguês

é
amplamente
falado

Alemão

72.8 %

dos trabalhadores
são estrangeiros

© Luxemburger Wort / Alice Enders

Força de trabalho
altamente qualificada
e cosmopolita

1o

BE

no mundo
para empregos
altamente qualificados

7o

no Índice Global de
Competitividade de
Talentos

60% das ofertas de emprego demandam formação universitária (Statista,
2015)

179,000

dos trabalhadores são transfronteiriços vindos da Bélgica, França
e Alemanha

FR

*Fonte: Statec, May 2017
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Inglês
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DE

6. ÓTIMA INFRAESTRUTURA DIGITAl

A tecnologia digital é a alma da nossa economia. O Luxemburgo tem sido pioneiro em comunicações há várias décadas e hoje está entre os principais países para as TICs no mundo. A razão disso? Uma forte determinação para se
tornar um hub de dados confiável, onde qualquer tipo de negócio digital pode prosperar.
Uma economia baseada em dados

Um centro europeu de Computação de Alta Perfomance

A infraestrutura e o arcabouço jurídico luxemburguês,
que está vinculado às diretivas europeias sobre processamento de dados e privacidade, combinam-se para fornecer uma “embaixada digital” altamente segura para
dados muito sensíveis ou simplesmente de alto volume
a serem armazenados, processados e comissionados.

A Computação de Alta Perfomance (HPC) está revolucionando a indústria e os negócios digitais em todo o
mundo. Luxemburgo está assumindo um papel de liderança em um projeto pan-europeu de aplicativos habilitados para HPC e Big Data e está adquirindo uma HPC
com o poder de um petaflop por segundo com o objetivo principal de atender as necessidades dos negócios.

UMA ÓTIMA INFRAESTRUTURA DIGITAL

London
8 ms
New York

Frankfurt
3,5 ms

Strasbourg
4,8 ms

Paris
4,8 ms

rotas internacionais
de fibra aos principais
hubs europeus
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Singapore

Os data centres são alimentados por energia ecológica
de baixo custo de uma rede elétrica altamente confiável.

Disponível a partir de 2020
• Cobertura nacional de banda larga de altíssima velocidade (“Fiber to the Home”)
• Conexões de 1 Gbps (100% de cobertura)
O Ponto de Troca de Tráfego Comercial de Luxemburgo
(LU-CIX) oferece às companhias um acesso a linhas de
alta capacidade com tempos de ida e volta muito competitivos e sem congestionamento.

Madrid

14

40%

de todos os datas
centres europeus
de Tier IV

data centres, incluindo
8 com certificação Tier IV

Disponível desde 2015
• Links de internet de 100 Mbps para 98% da população
• Conexões de 1 Gbps (mínimo de 50% de cobertura)

Amsterdam
6 ms

Brussels
3,5 ms

28

Luxemburgo comporta
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7. O SEU HUB LOGÍSTICO NA EUROPA

2º

A localização central de Luxemburgo na Europa, juntamente com excelente infraestrutura aérea, rodoviária,
ferroviária e fluvial, posiciona o país como um centro
de logística intercontinental competitivo. O país está
melhorando continuamente seu posicionamento como
um centro de logística intercontinental na Europa - especialmente para atividades de logística com base em
frete por contrato, aéreo e ferroviário - e recentemente
inaugurou o mais moderno hub intermodal no Benelux.
À medida que a logística atravessa setores, Luxemburgo está a desenvolver o seu centro logístico em sinergia com outros setores-chave.
Centro de transportes multimodal para logística de
valor agregado

© Luxair Cargo

país no mundo
em termos de
recursos de
logística global

1º

na categoria
“Oportunidade”

1º

na categoria “Facilidade
de organização de
remessas”

Fonte: Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial 2016
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O acesso rápido ao mercado da UE
é assegurado por uma gama completa de provedores de serviços de
logística experientes, enquanto uma
estrutura regulatória e administrativa simples e eficiente permite o manuseio ágil de mercadorias e reduz
os custos de transação. Instalações
especializadas incluem um centro
de manuseio dedicado para produtos farmacêuticos e de saúde e um
porto franco altamente seguro para
produtos valiosos.

6

ª

maior

plataforma de frete aéreo

60%

do PIB da UE

pode ser alcançado dentro de
1 dia de viagem em caminhão

da Europa
Fonte: Luxairport
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8. I NVESTIMENTO, P&D
E INCENTIVOS
À INOVAÇÃO
Subsídios para P&D

Como um dos principais centros financeiros internacionais, Luxemburgo oferece um excelente acesso a financiamento privado, bem como a veículos financeiros
específicos para estruturar investimentos em private
equity. Posicionado como o centro de investimento número um na Europa e atrás dos Estados Unidos, o país
acumulou experiência especializada no projeto de estruturas adaptadas para classes de ativos alternativos
e estratégias de investimento de hedge funds, private
equity e venture capital para imóveis. Além disso, as
empresas podem recorrer a programas atraentes de
financiamento público que as ajudam a expandir suas
atividades, desenvolver conceitos e produtos inovadores e fortalecer sua competitividade em geral.

Para empresas
Luxemburgo.

com

Pesquisa & Desenvolvimento
atividades

substanciais

no

• Projetos e programas de pesquisa e desenvolvimento
(P & D)
• Estudos de viabilidade
• Auxílios de inovação para pequenas e médias
empresas (PMEs)
• Apoio a jovens empresas inovadoras
• Subsídios para processos e inovação organizacional

Financiamento privado

Luxembourg Future Fund

• Bancos

• Venture capital

Este fundo de 150 milhões de euros investe em PMEs
europeias de tecnologia inovadoras, em fase precoce e
tardia.

Empréstimentos governamentais

Crédito de exportação

Presença do banco estatal de investimento, SNCI, especializado em financiamento a longo e médio prazos de
empresas baseadas no Luxemburgo e seus projetos.

A Agência de Crédito à Exportação de Luxemburgo (Office du Ducroire) oferece apoio a empresas sediadas em
Luxemburgo que pretendem comercializar os seus produtos no exterior.

• Business Angels
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As organizações públicas de pesquisa de
Luxemburgo que realizem pesquisas de alto
nível em áreas-chave, incluindo a segurança
cibernética e a biomedicina, estão abertas à
cooperação com o setor privado e interessadas em colaborar com empresas no desenvolvimento de produtos e testes.
A fortemente orientada à pesquisa, Universidade de Luxemburgo - classificada entre as
20 melhores jovens universidades do mundo foca-se nos campos das ciências computacionais, direito, finanças e ciências da educação.
A pesquisa de nível superior é conduzida pelo
Centro Interdisciplinar de Segurança, Confiabilidade e Confiança (SnT), o Centro de Biomedicina de Sistemas do Luxemburgo (LCSB) e o
Centro de História Contemporânea e Digital do
Luxemburgo (C2DH).
O Instituto de Ciência e Tecnologia de Luxemburgo (LIST) é uma organização de pesquisa e tecnologia ativa nas áreas de materiais,
meio ambiente e tecnologia da informação.
O Instituto de Saúde de Luxemburgo (LIH)
gera e traduz o conhecimento de pesquisa em
aplicações clínicas com impacto nos futuros
desafios dos cuidados de saúde e medicina
personalizada.

19

9. INCLUSIVo E MULTICULTURAL

Educação multilíngue

Luxemburgo implementou um amplo conjunto de políticas e mecanismos institucionais para tornar o crescimento econômico mais socialmente inclusivo. Isso se
traduz em uma sociedade aberta e igualitária, estimulada por uma longa tradição de receber estrangeiros e
fazê-los sentir-se em casa.

A sociedade cosmopolita de Luxemburgo está bem refletida no sistema escolar. Escolas públicas de alta qualidade oferecem estudos em luxemburguês, alemão e
francês, e algumas escolas públicas oferecem um currículo gratuito em inglês para o Bacharelado Internacional e para os níveis A. Existem também várias escolas
internacionais muito respeitadas, principalmente a Escola Europeia, a Escola Internacional de Luxemburgo, a
Escola Internacional de St. George e o francês “Vauban
- École et Lycée Français de Luxembourg”.

2ª

economia mais inclusiva
do mundo

A Universidade de Luxemburgo tem um caráter distintamente internacional, multilingue e interdisciplinar. Em
consonância com a visão luxemburguesa de um país
que investe em conhecimento, investigação e inovação,
a universidade promove a fertilização cruzada da investigação e do ensino e é um modelo inovador para o ensino superior europeu contemporâneo.

Fonte: Fórum Econômico Mundial, Crescimento Inclusivo e Relatório de Desenvolvimento 2017

Luxemburgo mostra um crescimento robusto e emprego, padrões de vida medianos elevados, uma forte gestão ambiental e uma baixa dívida pública.

1º

© University of Luxembourg

país internacional na UE
Source: EUROSTAT, 2015
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10. S
 EGURANÇA COM ALTA QUALIDADE
DE VIDA
Luxemburgo é um lugar maravilhoso e acolhedor, não
só para construir uma carreira europeia, mas também
para desfrutar da vida e criar a família, por não mencionar as viagens, estando localizado tão perto da maioria
das interessantes capitais europeias. Pode ter sido um
dos segredos mais bem guardados da Europa durante
anos, mas há notícia de que Luxemburgo pode transformar os seus negócios, estilo de vida e sonhos familiares
em realidade.

Você está procurando um ótimo lugar para morar com
sua família? Luxemburgo possui um dos melhores sistemas de segurança social da Europa, que inclui, nomeadamente, prestações familiares, seguro-desemprego,
cuidados de saúde e pensões por invalidez e aposentadoria.
Voce quer viajar? Luxemburgo tem voos diretos para
cerca de 50 destinos em toda a Europa e conexões de
trem de alta velocidade para várias cidades importantes. Se você quiser explorar os países vizinhos, eles estão a menos de meia hora de distância da capital de
trem ou de carro.

1º

Você é um esportista ou amante da natureza? O campo
nunca está longe nesta jóia verdejante de beleza natural.
Paisagens diversas e únicas são atravessadas por vários
milhares de quilômetros de trilhas para caminhada e ciclismo. Você também encontrará uma grande variedade
de atividades de lazer e esportes.

país seguro para
expatriados

1º

Fonte: Inquérito InterNations

Você gosta de cultura e gastronomia? A vida cultural
vibrante de Luxemburgo inclui arte, música, dança, teatro e muito mais realizada por artistas de classe mundial. Você pode visitar nossos patrimônios mundiais da
UNESCO e a procissão de Hopping de Echternach, que
tem suas raízes na época medieval. Se você quiser ir
para uma refeição descontraída ou uma verdadeira experiência de jantar, a escolha está lá. O Luxemburgo tem
a maior concentração de restaurantes per capita com
estrelas Michelin do mundo.

cuidados de saúde
no mundo

© Tristan Schmurr (5x)

Fonte: The Legatum Prosperity Index, 2016
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SETORES CHAVES

Automotivo

TICs

Materiais e manufatura

Luxemburgo é um importante centro para a cadeia de
fornecimento da indústria automotiva, com um ambiente de negócios excepcional. O país é um importante
centro de P&D para tal indústria e uma localização chave na Europa para os fornecedores de Nível 1 e Nível 2.
Beneficiando da experiência do Luxemburgo nas TICs, o
setor concentra-se na mobilidade inteligente e nos carros conectados.

Luxemburgo é um centro mundialmente reconhecido
de tecnologias da informação e comunicação (TICs) e
posiciona-se como um centro de excelência em cibersegurança e proteção de dados. A especialização nas TICs
é essencial para o Luxemburgo, uma vez que mantém o
desenvolvimento sustentável de muitos outros setores.
Sendo um centro confiável de big data, o Luxemburgo
oferece uma excelente localização para o desenvolvimento e internacionalização de empresas de TICs, bem
como para a inovação. Apoiado por infraestruturas e
projetos de pesquisa pública eficientes, este mercado
oferece muitas oportunidades para empresas em fases
iniciais, PMEs e grandes empresas.

Compósitos, materiais multifuncionais e tecnologias de
produção altamente personalizadas estão no centro do
setor manufatureiro de Luxemburgo. O setor tem uma
forte orientação internacional e exporta a maior parte
de sua produção. Com 32.200 empregados, o setor industrial representa 8,3% do total do emprego nacional e
4,6% do valor agregado nacional.

Cleantech
O país oferece um ambiente econômico atraente para
empreendedores que desejam gerar valor enquanto reduzem a poluição, o desperdício e o consumo de energia. As empresas do setor trabalham principalmente nas
áreas de eco-construção, energia renovável, gestão de
resíduos, água e participam da transição do país de uma
economia linear para uma economia circular.

Ciências da vida
A ambiciosa e jovem comunidade luxemburguesa de ciências da vida e bio-saúde tem um enorme potencial
em quatro aspectos da medicina personalizada: saúde
digital, doenças neurodegenerativas, diagnósticos moleculares e imunoncologia.

Mercado financeiro
Há tempos estabelecido como líder mundial em administração de fundos e private banking, o Luxemburgo é
o principal centro financeiro da zona do euro e o 12º do
mundo. É o segundo maior centro para fundos de investimentos no mundo graças ao seu proeminente papel
no mercado europeu e vários clientes na Ásias, Oriente
Médio e América do Sul.

Logística
Localizado no coração da Europa, Luxemburgo oferece às empresas globais muitas vantagens estratégicas
para conduzir seus negócios com sucesso na e para a
Europa. O Grão-Ducado melhorou continuamente o seu
posicionamento como um centro logístico intercontinental na Europa, especialmente para atividades logísticas baseadas em frete por contrato, aéreo e ferroviário.
Concentrando-se particularmente na logística de valor
agregado, Luxemburgo destaca-se pela combinação de
uma série única de ativos.
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Marítimo
Luxemburgo é um centro atrativo para atividades de navegação internacional devido à ampla gama de serviços
marítimos para armadores, operadores e outros atores.
Combinando expertise financeira com estruturas corporativas, operacionais e fiscais atraentes, as empresas podem desenvolver novas oportunidades internacionais.
Espacial
A florescente indústria espacial luxemburguesa - iniciada com a fundação em 1985 da SES, a operadora líder
mundial de satélites - é o motor por trás da ambição
do país de se tornar um centro europeu para a exploração e uso de recursos espaciais. Essa ambição foi ainda
mais consolidada pela adoção de uma lei de recursos
espaciais que concede às empresas a propriedade do
material extraído, o mais recente marco para os SpaceResources de Luxemburgo. lu iniciativa.
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COMO PODEMOS AUXILIAR

Gostaria de saber mais sobre as oportunidades que
Luxemburgo também pode oferecer à sua empresa?
Temos uma vasta experiência no apoio a empresas
internacionais e podemos fornecer informações úteis e
assistência personalizada.

Embaixada de Luxemburgo no Brasil

Conta
te
nos -

Felipe Diniz
Adido Econômico e Comercial
Tel.
+55 61 3551-7741
Cel.
+55 61 9 9418-1808
E-mail felipe.diniz@mae.etat.lu
www.gouvernement.lu/maee

Informação detalhada
Por favor, entre em contato conosco para informações
rápidas e confiáveis sobre todos os aspectos de se fazer
negócios em Luxemburgo.
Startups
Luxemburgo tem um ecossistema de start-ups atraente e
em crescimento, com inúmeras medidas de apoio às empresas em fase inicial, desde a incubação até ao sucesso
e aceleração, e podemos ajudar a determinar e fornecer
o melhor apoio.
Visitas sob medida no Luxemburgo
Podemos projetar visitas sob medida que permitirão que
você conheça todos os contatos relevantes - funcionários
do governo, provedores de serviços e possíveis parceiros
- em apenas dois dias. Você apreciará particularmente a
disponibilidade de autoridades e sua disposição de colaborar.
Introdução às principais redes
Nossos especialistas setoriais ajudarão você a identificar e apresentar clientes em potencial, além de parceiros de negócios, inovação e P&D.

Supported by:
EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

Apoio à instalação da empresa
Em parceria com a House of Entrpreneurship. Podemos
auxiliar com a abertura da empresa no Luxemburgo e
demonstrar como progredir rapidamente.

© Luxinnovation, November 2017

EUROPEAN UNION

European Regional Development Fund
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