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Prezadas senhoras e senhores!

 

Colônia apresenta muitos pontos fortes: uma economia 

forte, internacional, possibilidades excelentes para con-

ferências, uma infraestrutura extraordinária, os melhores 

meios de comunicação, um cenário cultural e um ambiente 

criativo animado, na qualidade de centro econômico e de 

pesquisa, bem como de foco da economia digital.

O fato de que a metrópole corresponde perfeitamente às 

exigências de uma economia dinâmica e crescentemente 

internacional deve-se, finalmente, à localização central  

no coração da Europa, bem como às excelentes conexões 

de tráfego em ruas, sobre trilhos, por via marítima e aérea, 

que garantem uma logística perfeita. Previsões atuais 

atestam um crescimento demográfico considerável para 

Colônia até 2040 – mais um indício para a atratividade da 

cidade e um fundamento econômico para investimentos 

futuros.

Nossa cidade conecta pessoas, empresas e redes. Em 

Colônia, é favorável fazer negócios. O acesso a serviços 

eficientes e favoráveis para as empresas também é um fator 

importante, bem como a possibilidade de estabelecer 

contatos (de negócios) de forma rápida e eficiente.  

Atualmente as mais de 3.000 empresas internacionais 

apreciam esse fato. O serviço para empresas e os serviços 

estaduais de fomento econômico atuam como “one-stop-

agency” e contribuem para que Colônia seja uma das 

metrópoles mais favoráveis para as empresas da Alemanha.

Porém também se vive bem na Cidade da Catedral. Pessoas 

de mais de 180 países tornam Colônia uma metrópole  

que se caracteriza pela tolerância, alegria de vida e uma 

acentuada cultura de acolhimento. O presente panfleto 

apresenta a você um panorama amplo sobre o centro  

de negócios Colônia: condições estruturais, vantagens  

e potenciais locais, dados de mercado básicos, setores da 

economia e contatos. Eu tenho certeza de que você 

encontrará informações valiosas aqui.

 

Henriette Reker

Prefeita da cidade de Colônia
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Centro econômico  
dinâmico
Colônia: a quarta maior cidade da Alemanha fica no centro  

de um mercado comercial promissor. Em um raio de apenas  

100 quilômetros em volta de Colônia, vivem aproximadamente 

17 milhões de pessoas, mais do que em quase todas as  

metrópoles europeias. 



Na qualidade de centro de circulação de tráfego, a cidade 

corresponde perfeitamente às necessidades de uma 

economia dinâmica e internacional . Todos os quatro 

meios de transporte – rodovias, trilhos, via aérea e via 

marítima – são sinônimos de centralidade, logística 

perfeita e conexões de tráfego únicas por toda a Europa. 

Além disso, com uma expansão permanente de redes de 

fibras de alto desempenho, as conexões digitais também 

são garantidas por meio de uma forte rede de dados. 

Características centrais da economia de Colônia são uma 

diversidade de ramos de negócios dinâmica, bem como 

uma estrutura equilibrada de porte das empresas. Isso 

garante crescimento e ocupação independentemente do 

desenvolvimento conjuntural. Mais de 85 por cento das 

pessoas empregadas em Colônia trabalham no setor de 

serviços, porém uma indústria moderna e dinâmica ainda 

tem um papel central. 

Um cenário acadêmico excepcional com a “Exzellenz-

Universität zu Köln” (“Universidade de excelência de 

Colônia”) e inúmeras instituições científicas garantem 

jovens talentos qualificados. Cerca de 100.000 estudantes 

universitários e os cursos de formação profissional  

nas empresas asseguram um potencial de mão-de-obra 

altamente qualificado. 
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Colônia pode, apesar da evolução demográfica, contar 

com um número crescente de sua população – previsões 

atuais atestam um crescimento demográfico para Co-

lônia, até 2040, de 19,3 por cento – mais um indício para a 

atratividade da cidade e um fundamento econômico para 

investimentos futuros. A média de idade da população de 

Colônia é de 42 anos – a cidade oferece uma atmosfera 

jovem e vibrante.

O mercado imobiliário de Colônia reflete a força e o 

dinamismo do centro de negócios. Com números recordes 

no aluguel de escritórios, Colônia estabeleceu-se no  

grupo do topo dos centros imobiliários. Projetos emble-

máticos como o porto de Rheinau, a MesseCity Köln ou  

a transformação prevista do Deutzer Hafen confirmam 

essa tendência. 

O turismo e o comércio varejista também se beneficiam 

dos pontos fortes da Cidade da Catedral. Dessa forma,  

as excelentes localizações do centro urbano de Colônia 

estabeleceram-se como mercado-piloto para redes  

de lojas internacionais, e a Schildergasse é uma das ruas 

comerciais mais frequentadas da Europa. Vale a pena 

investir em Colônia – seja no centro urbano, na zona 

industrial em torno do centro ou nas imediações dos 

aeroportos.

Habitantes
–  total  1.081.701

–  alemães 873.298

–  estrangeiros  208.403

(Fonte: Stadt Köln (Cidade de Colônia),  

situação em 31.12.2016) 

 

Projeção 2040 1.234.300

(Fonte: IT.NRW 2015)

Trabalhadores sujeitos ao  
pagamento das contribuições sociais 536.811

Índice de desemprego (em %) 8,5
 

Trabalhadores sujeitos ao pagamento  
das contribuições sociais em Colônia 2016  
por segmentos econômicos 
I. Setor produtivo  80.428

a) Indústria transformadora 56.452

  – Indústria de alimentação 5.930

  –  Indústria de impressão,  

reprodução de mídia 1.713

  – Indústria química e farmacêutica 5.190

  – Engenharia mecânica 8.310

  – Engenharia mecânica 3.876

  – Indústria automobilística* 19.000

b) Abastecimento de energia 4.074

c) Setor de construção 15.360 

II. Setor de serviços 456.383

–  Comércio; manutenção  

e reparo de automóveis 65.522

–  Comércio; manutenção  

e reparo de automóveis 19.945

–  Transporte e armazenagem (Logística) 34.332

–  Setor de crédito  12.619

–  Setor de seguros   24.146

–  Informação e comunicação 41.636

–  Prestação de serviços  

predominantemente para empresas 103.011

–  Outros serviços 154.152

*Número estimado, visto que não há dados  

oficiais por motivos de proteção de dados

 

Fonte: Bundesagentur für Arbeit/Stadt Köln, 

situação em 2016)
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Excelente localização –  
Logística perfeita 

A localização central e a acessibilidade privilegiada 

são características do mercado de Colônia e base para 

o dinamismo econômico da cidade. 



Nada menos que três aeroportos internacionais são 

acessíveis do centro comercial de Colônia em menos de 

uma hora de tempo de condução: o Aeroporto de Colô-

nia-Bonn, bem como os Aeroportos de Düsseldorf e de 

Frankfurt. As rodovias centrais da Europa Ocidental 

convergem em Colônia: Uma via circular na qual desa-

guam dez autoestradas de todas as direções possíveis 

cercam a Metrópole do Reno. Além disso, Colônia é um 

dos mais importantes pontos de interconexão de auto-

estradas da Europa. Linhas de alta velocidade internacionais 

conectam a cidade rapidamente com Amsterdã, Bruxelas e 

Paris. Colônia é oportuna, portanto, como plataforma para 

atividades empresariais nos mercados da Europa.
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O Aeroporto de Colônia-Bonn é o aeroporto de mais 

acentuado crescimento, bem como um posto central das 

companhias aéreas de baixo custo na Alemanha. Há voos 

para 13 destinos finais pela filial da Lufthansa, a Eurowings. 

No total decolam de Colônia-Bonn 28 companhias aéreas 

para 129 destinos em 35 países do mundo todo. O serviço 

de frete também cresce de forma contínua: O Aeroporto 

de Colônia-Bonn é um dos maiores pontos de transporte 

de frete aéreo em toda a Europa e o terceiro maior na 

Alemanha. A UPS, a FedEx e a DHL asseguram a movimen-

tação eficiente de frete aéreo com seus terminais e nos 

sete dias da semana, 24 horas por dia.

O setor logístico aposta na excelente infraestrutura. O 

centro de transporte de mercadorias trimodal Köln-Eifel-

tor – o maior ponto de transporte da Alemanha para o 

transporte combinado de carga (KV) – é ponto de partida 

e chegada para cerca de 100 trens de transporte combina-

do de carga nacionais e internacionais por semana, em 

particular provenientes de e com destino para centros 

econômicos italianos e espanhóis. 

O meio de transporte marítimo também é de crucial 

importância para Colônia. Os portos de Colônia constitu-

em o segundo maior porto fluvial da Alemanha e são 

conectados pelo Reno diretamente a um dos maiores 

portos marítimos do mundo em Rotterdam/Países Baixos. 

Em Colônia-Niehl, a empresa Häfen und Güterverkehr 

Köln (HGK) está expandindo ainda mais o novo terminal 

de transporte bimodal Norte e possibilita, com isso, uma 

cadeia logística contínua da Renânia até a Itália.

Dados de tráfego do  
Aeroporto Colônia Bonn
– Passageiros (em milhões) 11,9

– Destinos de voo 124

– Carga aérea (em t) 786.000

(Fonte: Flughafen Köln/Bonn GmbH,  

situação em 12/2016) 

Movimentação de mercadorias   
– Movimentação de mercadorias   23
–  Capacidade de desempenho dos portos  

(em milhões de t) 12,9

(Fonte: Häfen und Güterverkehr Köln AG,  

situação em 31.12.2016) 
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Localização  
internacional 
Colônia é uma cidade internacional, na qual cerca de 

175.000 pessoas de mais de 180 países vivem, estudam 

e trabalham. 



Colônia é a metrópole multiétnica no estado de Renânia 

do Norte-Vestfália. Mais de 30% dos habitantes têm 

origem migrante, tornando a Cidade da Catedral uma 

metrópole internacional na Europa.

Mais de 10.000 empresas estrangeiras já se beneficiam 

das condições ideais de localização e contribuem para o 

crescimento e o emprego. Um dos maiores prestadores 

de serviços de TI indiano, Mindtree, coordena todas as 

suas atividades da Alemanha a partir de Colônia. A 

empresa chinesa Genertec Europe Temax GmbH, bem 

como a turca Altinay Gruppe escolheram Colônia como 

sede de sua administração europeia. 

Redes e serviços existentes como, por exemplo, escolas 

internacionais favorecem os empresários e as empresári-

as, junto com suas famílias, em seu ingresso na vida local e 

são mais um fator a favor de Colônia, para além dos fortes 

fatores da localização. 

A internacionalidade é uma estratégia em Colônia. 

Atualmente, a promoção da atividade econômica orienta 

seu marketing local, para além das atividades internas, 

particularmente para os países China, Índia e Turquia. 

Outros países visados, como Estados Unidos, Brasil e os 

mercados em expansão da Europa Ocidental, também 

figuram na agenda. 

Os negócios internacionais também estão na programação 

junto à Industrie- und Handelskammer zu Köln (Câmara  

da Indústria e do Comércio de Colônia), da “Türkisch-Deut-

sche Industrie- und Handelskammer” (Câmara da indústria 

e do comércio turco-alemã), da “Deutsch-Chinesischen 

Wirtschaftsvereinigung e.V.” (Associação de comércio 

alemã-chinesa) e da “Deutsche Asia Pacific Gesellschaft e. V.” 

 (Sociedade Alemã Asia Pacific).

Colônia tem 22 cidades parceiras internacionais, dentre  

as quais Barcelona, Istambul, Pequim e Tel Aviv. A mais 

recente parceria de Colônia é o Rio de Janeiro – também 

aqui se desenvolveu, como nas outras parcerias, uma 

colaboração de sucesso em vários níveis.
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Forte centro  
industrial 
Colônia é centro de uma das maiores e mais tradicionais 

regiões industriais na Alemanha. 

 Faturamento anual  
   (em milhões de EUR) 
 
Faturamento total da indústria 27.467
Indústria química, refino de petróleo 1.812
Indústria automobilística 16.566
Engenharia mecânica   2.422
Produção de produtos metálicos 671
Segmento de impressão 93
Demais segmentos 5.903

(Fonte: Landesbetrieb IT NRW/Stadt Köln,  

situação em 2016)



Com quase 45 por cento dos trabalhadores industriais, a 

indústria automobilística é o subsegmento mais significa-

tivo de Colônia, e o fabricante de automóveis Ford é o seu 

maior empregador privado. A indústria de fornecimento 

está concentrada especialmente no Ford-Supplier Park, 

em produtores como Benteler ou Faurecia, porém 

também empresas de engenharia como Bertrandt, Yazaki, 

M Plan ou RLE International estão estabelecidas na área 

metropolitana. 

As centrais de distribuição alemãs da DAF, Mazda, Nissan, 

PSA Peugeot Citroën, Renault, Toyota Deutschland e 

Volvo transformam a Região Colônia em um centro de 

fabricantes automotivos internacionais. E a Toyota 

Motorsport oferece, no centro de excelência em um local 

de operação de 30.000 m², serviços de desenvolvimento e 

de testes com potencial de alto desempenho.

O “Made in Germany” é considerado na engenharia 

mecânica, mais ainda que em outros segmentos, uma 

garantia de qualidade reconhecida para robustez, pre-

cisão e tecnologia sofisticada. Muitas empresas de 

Colônia, tais como a Deutz AG, a Leybold, a fábrica de 

ferramentas Alfred H. Schütte ou a Atlas Copco Energas, 
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contribuem para isso. A fabricação de máquinas tem uma 

longa e bem-sucedida tradição no local. Nesse sentido, 

Nicolaus August Otto criou, em 1876 em Colônia, o motor 

de quatro tempos, e foi ali o ponto de partida da motori-

zação do mundo. 

Inúmeras empresas de médio porte desenvolveram-se e 

tornaram-se líderes do mercado mundial, as ditas “Hidden 

Champions”: empresas como a Felix Böttcher, a Igus, a 

Leybold, a Rimowa, a Schwarze-Robitec ou a Sonderhoff 

estão estabelecidas aqui e fortalecem o local.

A indústria química também se beneficia, em Colônia e nos 

arredores, das condições excepcionais do local: acesso ao 

sistema de gasoduto internacional, prazos breves de 

aprovação e trabalhadores altamente qualificados. 

Parcelas da área urbana de Colônia, junto com regiões das 

cidades e dos círculos vizinhos, constituem uma das 

principais regiões da indústria química na Europa, o 

“Cinturão Químico” de Colônia. Empresas mundiais como 

a Bayer, a INEOS, a LANXESS ou a Shell, com a maior 

refinaria da Alemanha, geram aqui um quarto do volume 

de negócios da indústria química obtido na Alemanha.
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Metrópole de  
serviços atrativa 
Cerca de 85 por cento de todos os trabalhadores sujeitos  

ao pagamento das contribuições sociais trabalham no setor 

de prestação de serviços.



Poderosas empresas de prestação de serviços caracterizam 

o local. Cerca de 85 por cento de todos os trabalhadores 

trabalham no setor de prestação de serviços. Os empregos 

complexos obtêm um alto valor agregado, que é fornecido 

predominantemente por pessoal qualificado. Colônia  

é a segunda maior localidade de seguradoras da Alemanha. 

Desde a AXA até a DEVK, a DKV, a General Reinsurance,  

a Gothaer, a HDI, a Mapfre Empresas, a MSIG Insurance 

Europe AG, a Roland, a Scor, a XL Catlin ou a Zurich, 

empresas líderes caracterizam o cenário do segmento. 

A Sparkasse KölnBonn e a Kreissparkasse Köln, ambas as 

maiores instituições de sua natureza na Alemanha, 

fortalecem o centro financeiro de Colônia e oferecem, em 

especial às classe médias, uma proposta ideal. Também 

todas as outras instituições bancárias alemãs importan-

tes, inclusive muitos bancos privados e uma filial do Banco 

Central Alemão, estão representadas. Bancos de crédito 

da indústria automobilística também têm sua sede no 
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local, como, por exemplo, o Ford Bank e o o Toyota 

Kreditbank.

Serviços de outros segmentos econômicos são outro foco. 

Do mercado de consultoria com constante ritmo crescen-

te, há, entre outras, consultorias de relações públicas, 

empresariais e jurídicas, bem como serviços financeiros e 

de TI. Serviços de relocação e estabelecimento, agências 

de emprego, empresas de tradução, centros empresariais 

para demandas de curto prazo, agências imobiliárias, bem 

como organizações e associações profissionais completam 

a oferta. 

Assim tem aqui sua sede, por exemplo, a TÜV Rheinland, 

na qualidade de prestadora de serviços técnicos de 

liderança mundial; da mesma forma, a Agência Europeia 

para a Segurança da Aviação (EASA) assegura, a partir  

de Colônia, um alto e unificado padrão de segurança e 

ambiental para a aviação civil na Europa. 
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Segmento  
crescente de Saúde  
e Life Science
Com uma grande variedade de instituições de pesquisa, clínicas 

e instituições da área de saúde, Colônia apresenta as melhores 

condições para consolidar-se ainda mais como centro de saúde.



Sendo foco de uma excelente região de saúde, Colônia 

está entre os principais locais do setor da saúde na 

Alemanha e na Europa. A gama de serviços vai desde a 

pesquisa de base, passando pela formação de mão-de-

obra qualificada, até ofertas específicas no setor da 

prevenção, do diagnóstico e da reabilitação. O setor da 

saúde é um dos maiores segmentos econômicos na 

Renânia. Além disso, outros destaques são também a 

tecnologia médica e o setor de seguros.

Competências excelentes na pesquisa médica tornam a 

metrópole um local de ponta internacional na área da 

pesquisa sobre o processo de envelhecimento. Com a 

Associação CECAD de pesquisa de doenças associadas ao 

envelhecimento, o cenário acadêmico e de pesquisa de 

Colônia constitui o fundamento para o polo de excelência 

“Gesundheit für Generationen Köln” (“Saúde para Gerações 

de Colônia”). A rede de inovação regional “Gesundes 

Altern” (“Envelhecer com Saúde”), RIN, expande tais conhe-

cimentos, em uma perspectiva integrada, para as condições 

de vida e as necessidades das pessoas mais velhas. 
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Inúmeras instituições de saúde de nível nacional têm  

sua sede em Colônia. Há uma rede regional abrangente e 

bem- sucedida de autoridades regionais, câmaras, asso-

ciações, empresas, universidades, companhias de seguros 

de saúde, hospitais, pesquisadores e instituições na região. 

A Associação “Gesundheitsregion KölnBonn e. V.” Assegura 

uma íntima articulação dos agentes e desenvolve iniciativas 

e projetos conjuntos na região.

Mais de 30 clínicas municipais e privadas, com um total de 

mais de 7.100 leitos, garantem assistência médica no mais 

alto padrão. Cerca de 21.000 pessoas trabalham nesse 

setor e cuidam de mais de 300.000 pacientes. Junto a 

grandes hospitais como a Clínica Universitária ou os três 

hospitais da Stadt Köln gGmbH, inúmeras clínicas de focos 

especializados caracterizam a oferta do setor de saúde de 

Colônia. O número de pacientes do exterior situa-se muito 

acima da média na Alemanha.

Dentre as redes regionais que fortalecem  

a colaboração no setor, estão incluídas:

www.biocologne.de

www.bioriver.de

www.health-region.de 

www.cecad.uni-koeln.de 



Guia comercial de Colônia 
No centro do mercado interno europeu

Página 18

Fator econômico do setor  
dos meios de comunicação  
e da economia criativa
O setor dos meios de comunicação e a economia criativa  

consistem em uma das características de maior sucesso da cidade.  

O setor emprega cerca de 57.000 pessoas, que encontram aqui  

um ambiente criativo e uma excelente infraestrutura.



Colônia é o centro das produções de televisão de nível 

nacional. Com a WDR e a RTL, a Metrópole midiática 

abriga a maior emissora pública do continente europeu e 

a emissora privada de maior faturamento da Europa. 

Tanto filmes de cinema nacionais quanto internacionais 

são produzidos em Colônia. O tema cinema é comple-

mentado por inúmeros eventos como o Film Festival 

Cologne, com o Filmpreis Köln, o International Filmaward 

NRW e eventos do setor como o Sound Track Cologne ou  

a Eyes&Ears Conference.

Colônia também é uma cidade dos Games. O maior 

evento de destaque do setor, a feira gamescom, registra 

novos recordes a cada ano. O congresso da gamescom, a 

devcom e o gamescom city festival asseguram que 

Colônia seja o ponto de encontro de dentenas de milhares 

de entusiastas dos games de todo o mundo. Com o 

Cologne Game Lab, Colônia tem um instituto de estudos  

e pesquisa de renome internacional para as novas gerações. 

A incubadora de games fortalece a cena inovadora de 

Startup de games.

O cenário editorial e literário de Colônia também está  

à frente no processo. Autores e autoras proeminentes 

agitam a cena para editoras comerciais e especializadas 

gou fazem leituras em eventos como o maior festival  

de literatura alemão, o Lit.Cologne, ou o Crime Cologne. 

A atualmente terceira maior editora de jornal alemã e um 

mercado livreiro vigoroso localizam-se aqui. 
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Clássicos ou Popstars: em Colônia, não há como evitar. Há 

na cidade uma estreita coexistência de músicos, conjuntos, 

compositores, gravadoras, estúdios de gravação, promo-

tores de eventos e locais de espetáculos. Shows e festivais 

atraem públicos de milhões de pessoas ano a ano.

Quem procura especialistas em propaganda, relações 

públicas, marketing e eventos também encontrará isso 

aqui. As mídias digitais ganham cada vez mais visibilidade, e 

as empresas de Colônia estão bem à frente nesse aspecto. 

Na maior feira da Europa para a indústria digital, a dmexco, 

encontram-se desde 2009 os melhores nomes mundiais. 

No que tange à formação e qualificação no setor de mídia, 

a cidade apresenta uma oferta diversificada. Universidades, 

escolas profissionais, bem como instituições privadas e 

públicas abrangem uma gama ampla de cursos de formação. 

O site www.medienstadt.koeln é uma plataforma central 

em torno do setor de mídia e do cenário criativo de 

Colônia. A IHK (Câmara da Indústria e do Comércio de 

Colônia) e a cidade de Colônia apresentam um panorama 

da diversidade e da potencialidade de desempenho da 

metrópole midiática.

www.medienstadt.koeln

Total da economia cultural  
e da economia criativa  
 Cidade  
 de Colônia 

Grande Região  
  Colônia
Faturamento em milhões de EUR  9.325 12.901
Número de autônomos,  

bem como de empresários 16.542 33.585

Número de assalariados 40.750 78.936

Número total de trabalhadores 57.292 112.521 

(Fonte: Stadt Köln, situação em 2017)
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Propulsor de crescimento 
da digitalização
Colônia tem um cenário de Startup ágil e crescente. Com  

mais de 650 Startups que existem há menos de dez anos,  

com 9.000 trabalhadores e um volume de negócios de  

um bilhão de euros, Colônia é um foco alemão de Startups.



Colônia aposta na economia digital como segmento do 

futuro. Uma pesquisa publicada em 2016 pelo Institut der 

deutschen Wirtschaft (“Instituto da Economia Alemã”) 

mostra que a cidade apresenta um ótimo desempenho e 

está incluída nas cidades digitais mais bem-sucedidas na 

Alemanha. Quase 2.000 empresas podem ser atribuídas 

aqui à economia digital. Quando se pesquisa o grau de 

digitalização das empresas de Colônia, então o Institut 

der deutschen Wirtschaft constata que a economia digital 

de Colônia fica na vanguarda em nível nacional. 

Isso é evidente em especial no tocante ao setor de 

seguros, que tem um enorme peso econômico em 

Colônia. Com o InsurLab Germany e um cenário universi-

tário forte e inovador para o setor de seguros, Colônia irá 

evoluir, nos próximos anos, para tornar-se um foco de 

InsurTech alemão. 

Como metrópole digital, Colônia também oferece um 

forte mercado de base das tecnologias de informação e 

de comunicação (IKT): 25.000 trabalhadores sujeitos ao 

pagamento das contribuições sociais, cerca de 5% do total 

de empregos, trabalham no mercado de tecnologias de 

informação e de comunicação, que gera um volume anual 

de negócios de aproximadamente 6 bilhões de euros. 

Colônia é sede de grandes atores do setor, tais como a 

Microsoft, a Siemens ou a IBM, e de “Hidden Champions” 

como a SQS. O setor também caracteriza-se fortemente 

por uma forte estrutura de empresas médias de produto-

res de hardware e software, prestadores de serviços e 

agências online.

Seja e-commerce para o comércio varejista, seja impresso-

ra 3D para a indústria de impressão ou digitalização da 

produção industrial: empresas de todos os setores 

aproveitam as oportunidades da era digital e beneficiam-

se das vantagens de Colônia em virtude de sua quase total 

cobertura de banda larga ou pela rede de fibra ótica bem 

desenvolvida.

Outra vantagem competitiva é o ecossistema de Startup; 

com suas 25 incubadoras de empresas e espaços de 

Coworking, universidades, institutos de pesquisa, even-

tos e cooperações internacionais, trata-se de uma rede 

vibrante, diversificada e forte para as Startups e as 

empresas da região. No total, há a concentração de mais 

de 1,5 bilhão de euros em capital de risco e de investimen-

to para Startups.

Com o Digital Hub Cologne, foi criada pela Universidade  

de Colônia, pela IHK (Câmara da Indústria e do Comércio 

de Colônia) e pela cidade de Colônia uma plataforma que 

promove, de forma sistemática, a sinergia e a cooperação 

de Startups e das empresas médias. A meta aqui é o suporte 

à transformação digital das empresas médias, bem como 

a criação de novas cadeias digitais de geração de valor. 
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Em www.startupregion.koeln, idealizadores e idealizadoras encontram 

informações atuais sobre a cidade de Colônia. Há uma seleção de espaços de 

Coworking e incubadoras de negócios:

www.biocampuscologne.de 

www.colabor-koeln.de 

www.gateway.uni-koeln.de 

www.giz-koeln.de 

www.hq-cologne.com 

www.luna-places.de 

www.rtz.de 

www.solutionspace.de 

www.stahlbau-cologne.de 

www.startplatz.de 

www.wertheim-cologne.com
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Excelente plataforma  
de negócios, local para  
feiras e conferências 
Localizada no centro geográfico da Europa, Colônia  

triunfa com potencial de clientes e conectividade ideal.



Já na época romana, a localização de Colônia no Reno,  

bem como importantes rotas de comércio na interseção 

favoreciam a troca de mercadorias. Hoje existem no 

mercado atacadista e varejista de Colônia cerca de 58.000 

trabalhadores sujeitos ao pagamento das contribuições 

sociais. Com a Hudson’s Bay Company/ Galeria Kaufhof  

e a Rewe Group, estão sediados em Colônia dois dos mais 

importantes grupos comerciais internacionais. Outras 

empresas de renome têm seu nome ligado a Colônia, entre 

as quais a Saturn, a Top-Haus do segmento de aparelhos 

eletrônicos, e a Globetrotter, maior loja especializada em 

equipamentos esportivos na Alemanha. Matrizes alemãs  

e centros de distribuição de grandes empresas internacio-

nais tais como a Dyson, a JT International ou a Pernod 

Ricard também escolheram estabelecer-se em Colônia. 

A Koelnmesse (“Feira de Colônia”) apresenta feiras líderes 

mundiais como a ANUGA, a Art Cologne, a Asia-Pacific-

Sourcing, a gamescom, a INTERMOT, a Feira Internacional 

de Ferragens, a imm cologne ou a photokina. O sexto 

maior pavilhão de feiras do mundo oferece, com onze 

galpões, dois centros para congressos, bem como uma 

área livre de 100.000 metros quadrados, um espaço para 

feiras, congressos, conferências e eventos. Graças à 

localização do centro da cidade e à estação de ICE Köln 

Messe/Deutz, Colônia dispõe de um dos mais atrativos 

centro de exposições do mundo. Até o ano de 2030, a 

Koelnmesse planeja investimentos de monta, como, por 

exemplo, a construção do Confexhalle, que possibilitará 

maiores formatos de congressos e eventos.

Como cidade de congressos e de conferências, Colônia 

oferece atualmente um total de 169 locações para 

eventos, do tradicional ao moderno, e cerca de 300 

instalações de alojamento com 32.000 camas.

A Schildergasse e a Hohe Straße no coração da cidade 

estão entre as ruas comerciais mais frequentadas da 

Europa. Inúmeras redes de varejo internacionais utilizam-

nas como mercado de teste para sua participação na 

Alemanha. Trechos modernos como a Ehrenstraße  

ou a Mittelstraße, bem como o Belgische Viertel (“Bairro 

Belga”) são muito apreciados pelos jovens.
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O Cologne Convention Bureau (CCB) assessora empresas 

no planejamento de congressos, conferências, encontros  

ou eventos de incentivos. Desde a escolha de um local 

específico até a intermediação de prestadores de serviços 

técnicos profissionais. A assessoria é imparcial e gratuita: 

www.locations.koeln

Koelnmesse (Feira de Colônia)
Espaço de exposição (em m2) 284.000

Áre alivre (em m2) 100.000

Feiras e exposições 80

Expositores de 120 países 49.000

Visitantes profissionais (em milhões)  

de 220 países 2,7

(Fonte: Koelnmesse GmbH,  

situação em 2016)

Estabelecimentos de alojamento 
– Hotéis 105

– Motéis 144

– Pousadas e pensões 14

– Total de camas ofertadas 32.099

– Total de hóspedes em 2016 (em milhões) 3,35

– Pernoites em 2016 (em milhões) 5,8

(Fonte: KölnTourismus GmbH,  

situação em 01/2017)  

Dados básicos socioeconômicos 
Valor médio nacional 100

Índice de poder de compra no varejo 106,6

Índice de poder de compra  

no varejo em milhões de EUR 7.391

Volume de negócios do varejo  

por morador 120

Indicador de centralidade 112,6

(Fonte: IHK Köln, situação em 2016) 

 

Congressos & Conferências 
Centros de eventos 19

Hoteis de conferências 55

Locações para eventos 95

Eventos em 2016 48.700

Participantes em 2016 (em milhões) 3,82

(Fonte: KölnTourismus GmbH,  

situação em 01/2017) 
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Setor de pesquisas  
inovador
Com cerca de 100.000 estudantes universitários e mais de 

3.000 pesquisadores, a Região de Colônia está entre as maiores 

e mais inovadoras regiões econômicas da Europa. 



Ciência e pesquisa estão estabelecidos com excelência em 

Colônia. A Universidade de Colônia figura entre as mais 

antigas e maiores universidades na Alemanha e é desde 

2012 uma “Universidade de Excelência”. A Universidade 

Técnica Superior de Colônia é, com quase 19.000 alunos, a 

maior universidade técnica pública de ciências aplicadas 

da Alemanha.

Soma-se ainda mais de uma dezena de universidades 

públicas e privadas com reputação de excelência. Entre 

elas estão a Deutsche Sporthochschule Köln (“Univer-

sidade alemã de esportes de Colônia”), na qualidade de 

instituição diferenciada na Alemanha em nível de universi-

dade, a Kunsthochschule für Medien (“Escola de Arte de 

Mídias”), bem como a Hochschule für Musik und Tanz 

(“Universidade de Música e Dança”), a maior faculdade de 

música na Europa. 

Os institutos de pesquisa fora das universidades também 

gozam de enorme renome internacional. Com o Centro 

Aeroespacial Alemão (DLR), um dos maiores centros de 

pesquisa alemães tem sua sede principal em Colônia. No 

Centro Europeu de Astronautas (EAC) da Agência Espacial 

Europeia (esa) na área do DLR, astronautas internacionais 

treinam para suas missões. No laboratório Envihab 

contíguo, eles realizam seu programa de regeneração 

médica após o retorno para a Terra. Para além disso, há 

quatro Institutos Max Planck sediados em Colônia. 

Inúmeros centros de tecnologia e incubadoras de negó-

cios tais como o BioCampus Cologne ou o Rechtsrheini-

sche Technologie- und Gründerzentrum Köln oferecem a 

pesquisadores, em sua trajetória rumo à autonomia, 

espaços econômicos de escritórios, laboratórios e pro-

dução. Pontos de transferência de pesquisa em empresas 

e universidades contribuem para uma comunicação mais 

aberta, e redes entre a economia e o segmento científico 

tal como a Kölner Wissenschaftsrunde (Rodada de 

Economia de Colônia) apoiam de forma ativa a aplicação 

comercial de resultados de pesquisa.
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Estudantes universitários em  
universidades de Colônia, semestre  
de inverno 2015/2016 

Universität zu Köln 52.254

Universidade de Colônia (pública) 

www.uni-koeln.de

Technische Hochschule Köln 18.772

Escola Superior de Colônia (pública) 

www.th-koeln.de 

Rheinische Fachhochschule Köln 5.880

Escola Técnica Superior da  

Renânia de Colônia (privada) 

www.rfh-koeln.de

Deutsche Sporthochschule Köln  5.175

Escola Superior de Esporte Alemã de Colônia 

(pública) 

www.dshs-koeln.de

Hochschule Fresenius (Sede de Colônia)  3.025

Escola Superior Fresenius (privada) 

www.hs-fresenius.de

FOM Hochschule für Ökonomie  

und Management (Sede de Colônia) 2.904

Escola Superior FOM de Economia e Gestão 

(privada) 

www.fom.de

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 

Nordrhein-Westfalen (Sede de Colônia) 2.164

Escola Superior de Administração Pública  

da Renânia do Norte-Vestfália (pública) 

www.fhoev.nrw.de

Katholische Hochschule  

Nordrhein-Westfalen (Sede de Colônia) 1.925

Escola Superior Católica da  

Renânia do Norte-Vestfália (privada) 

www.katho-nrw.de/koeln

Cologne Business School 1.891

(privada) 

www.cbs.de 

Hochschule für Musik und Tanz Köln 1.206

Escola Superior de Música e Dança de Colônia 

(pública) 

www.hfmt-koeln.de 

Hochschule für Medien, Kommunikation  

und Wirtschaft (Sede de Colônia)  873

Escola Superior de Mídias,  

Comunicação e Economia (privada) 

www.macromedia-fachhochschule.de 

Fachhochschule des Mittelstandes  

(Sede de Colônia) 568

Escola Superior da pequena Empresa (privada) 

www.fh-mittelstand.de 

Kunsthochschule für Medien Köln 338

Escola Superior de Artes de Mídias de Colônia 

(pública) 

www.khm.de

Hochschule Döpfer (Sede de Colônia) 212

Escola Superior Döpfer (privada) 

www.hs-doepfer.de 

praxisHochschule (Sede de Colônia) 177

(privada) 

www.praxishochschule.de 

(Fonte: IT.NRW,  

Statistisches Jahrbuch NRW de 2016) 
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Grande potencial  
de mão-de-obra  
especializada 
Especialistas altamente qualificados e motivados garantem 

o sucesso empresarial sustentável na metrópole do Reno.



Um desenvolvimento econômico positivo pressupõe uma 

oferta satisfatória de mão-de-obra qualificada. Colônia 

oferece as respostas adequadas às perguntas cruciais para 

a garantia sustentável da base de mão-de-obra. A política, 

a economia e a ciência e a pesquisa já reconheceram  

há muito tempo que a competição por tais talentos será 

ainda mais acirrada nos próximos anos. 

Para o aproveitamento de funcionários bem formados,  

a economia de Colônia pode recorrer a uma rede operan-

te. A Câmara da Indústria e do Comércio, bem como a 

Handwerkskammer (Câmara de Artes e Ofícios) assesso-

ram e dão informações sobre o tema da demanda de 

mão-de-obra qualificada. Um elemento central nesse 

contexto é também conectar boas cabeças e continuar 

qualificando. 

Cada vez mais, também o reconhecimento de qualificações 

profissionais estrangeiras ganha importância crescente.  

A partir da exploração desse novo potencial de mão-de-

obra, tanto empregadores locais quanto as pessoas com 

contextos de migração são beneficiados. Eles recebem, por 

fim, melhores chances no mercado de trabalho. 

Porém também o excelente panorama universitário com a 

Universidade de Colônia e os institutos de pesquisa 

garantem a qualidade das gerações futuras. Cerca de 

100.000 estudantes universitários são formados concomi-

tantemente nas universidades da região de Colônia e 

oferecem a empresas locais um potencial de mão-de-obra 

excepcional de cerca de 11.000 formandos anuais.

Em tempos de escassez de mão-de-obra qualificada, 

estudantes universitários que abandonaram os estudos 

também tornaram-se um verdadeiro público-para 

empregadores. A iniciativa “Umsteigen” (“Mudar”), da 

Kommunales Bündnis für Arbeit in Köln (Aliança local para 

o trabalho em Colônia) foi criada e, concebida juntamente 

com a associação Lernenden Region - Netzwerk Colônia e.V., 

oferece a estudantes universitários, bem como a empresas, 

possibilidades de apoio.

Uma formação profissional sólida também assegura 

jovens altamente qualificados no mercado de trabalho. 

Empresas multinacionais ganham com isso mão-de-obra 

em seus estabelecimentos locais e até mesmo, mediante 

programas de intercâmbio, subsidiárias no exterior. O 

sistema de formação dual alemão é, há anos, um modelo 

de sucesso e tem sucessores no mundo todo. 

O crescimento demográfico previsto pela IT.NRW até 

2040 fará com que a oferta futura de mão-de-obra cresça 

ainda mais, partindo-se da perspectiva atual.
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Pessoas de contato iniciais, na busca  

por mão-de-obra, são por exemplo:   

www.arbeitsagentur.de 

www.hwk-koeln.de 

www.ihk-koeln.de 

www.jobcenterkoeln.de

www.umsteigen-koeln.de
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Metrópole com  
qualidade de vida 
Colônia é uma cidade jovem, a idade média dos habitantes  

de Colônia é de 42 anos. Segundo uma pesquisa da revista de  

economia Forbes, Colônia está no oitavo lugar das mais  

atrativas metrópoles do mundo para a população jovem.



O estilo de vida da Colônia complementa os fortes fatores 

da localização e torna a metrópole um lar com qualidade 

de vida – temporariamente ou de forma permanente. 

Uma oferta ampla e atrativa de compras e eventos 

incríveis tais como Art Cologne, c/o pop, ColognePride, 

Kölner Karneval, Kölner Lichter, lit.Cologne, Romanischer 

Sommer, SummerJam ou as feiras de natal atraem 

anualmente milhões de visitantes. 

Um ímã de visitantes é a Catedral de Colônia, patrimônio 

mundial da UNESCO e monumento histórico mais visitado 

da Alemanha. As doze grandes igrejas romanas também 

deixam memórias inesquecíveis.

O cenário artístico de Colônia, com mais de 40 museus, 

mais de 110 galerias e inúmeros ateliês, goza de renome 

mundial. Coleções únicas e mundialmente famosas são 

apresentadas pelo Wallraf-Richartz-Museum/Fondation 

Corboud, pelo Museum Ludwig e pelo Rautenstrauch-

Joest-Museum – culturas mundiais. 

Para amantes da música, Colônia é, acima de tudo, uma 

das mais importantes cidades que há em virtude dos 

muitos artistas e inúmeros eventos. A Ópera de Colônia e 

a Filarmônica de Colônia, lar da Orquestra de Gürzenich, 

gosam de um prestígio excepcional, com estrelas de 

renome mundial. Astros pop internacionais levam cerca 

de 22.000 espectadores à LANXESS arena, a multiarena 

mais visitada da Alemanha, ou ao RheinEnergie Stadion. 

Queridos entre os artistas e entre os fãs são os vários 

pequenos locais, que oferecem a cultura do jazz, do pop e 

da boate para além do mainstream.
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Um panorama sobre atrações, eventos e cultura  

pode ser encontrado nas páginas: 

www.museen.koeln

www.buehnen.koeln

www.koelntourismus.de

O esporte de Colônia representa grandes eventos e 

competições de alta qualidade, instalações desportivas 

modernas, instituições e órgãos de pesquisa, inúmeras 

ofertas de esporte popular e de elite, bem como um 

público entusiasmado. Dois clubes profissionais – 1. FC Köln 

e Kölner Haie – jogam por Colônia na Primeira Liga. A 

Maratona de Colônia, a única universidade de esporte  

da Alemanha, bem como o Deutsches Sport & Olympia-

museum (“Museu alemão do esporte e da olimpíada”) 

também distinguem Colônia como cidade do esporte. 

Inúmeros espaços verdes, parques, áreas florestais e 

aquáticas, bem como o Zoológico de Colônia fazem de 

Colônia uma cidade verde, oferecem espaço para o lazer e 

contribuem para a alta qualidade de vida da metrópole. 

Lazer e vida noturna  
– Salas de cinema 46

– Salas de teatro 60

– Galerias 110

– Museus 40

(Fonte: Stadt Köln, FFA Filmförderungsanstalt,  

situação em 2016) 

Esporte 
Instalações desportivas urbanas 108

Área desportiva (em m²) 4.669.076

(Fonte: Stadt Köln, situação em 2017)  

 

Piscinas cobertas, piscinas exteriores e piscinas 

mistas urbanas, instalações de banho natural 14

(Fonte: KölnBäder GmbH) 

 

Clubes esportivos 743

(Fonte: Landessportbund NRW, situação em 2016)
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Oportunidades locais  
individuais 
Seja instalação, ampliação do estabelecimento, relocalização  

de empresas ou soluções flexíveis de emprego: Colônia oferece 

as oportunidades locais adequadas.



Economia em expansão demanda oportunidades locais. 

Colônia tem um grande número de zonas comerciais 

atrativas e pode oferecer espaços comerciais de diferen-

tes tamanhos e tipos de utilização em toda a área metro-

politana. 

De novos empresários a grandes empresas que busquem 

uma nova localização, seja um objeto de compra, aluguel 

ou arrendamento, encontram a oferta adequada em 

Colônia. Ela abrange áreas privadas e municipais e vai 

desde terrenos vazios ou construídos e espaços comerci-

ais de todos os tipos até escritórios. 

Destaques temáticos são uma característica do desenvol-

vimento urbano inovador de Colônia: dessa forma, as 

instalações comerciais e industriais especiais definidas no 

“Sonderstandortprogramm Handwerk, kleine und 

mittlere Unternehmen” (KMU) (“Programa de áreas 

especiais de ofícios, empresas pequenas e médias”) 

destinam-se exatamente às necessidades de tais em-

presas e estabelecimentos.

Colônia também está preparada para a contínua demanda 

por soluções de emprego inovadoras e flexíveis. Dessa 

forma, vários Business Centers (“Centros Comerciais”) 

oferecem uma ampla gama de serviços para escritórios. 
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Além de espaços totalmente equipados, há à disposição, 

por exemplo, espaços de conferências de alta qualidade e 

de distintos tamanhos para locações de longo ou curto 

prazo. Quase todos os fornecedores importantes estão 

presentes em Colônia.

Com os espaços de Coworking e incubadoras de negócios, 

também há uma ampla gama de instalações adequadas 

para idealizadores. Escritórios completamente equipados, 

de pequenas áreas ou estações de trabalho individuais, 

uma infraestrutura de alta qualidade, Coaching e uma boa 

rede possibilitam que jovens empresas desenvolvam e 

ponham em prática seus modelos de negócios de forma 

bem sucedida. 

Propostas individuais destinam-se especialmente a jovens 

talentos no setor de mídias ou de biotecnologia e Life 

Science ou dão suporte a empresas de tecnologia em sua 

fase inicial.

Ainda há a disponibilização de espaços econômicos para 

utilização temporária mediante a utilização transitória de 

áreas comerciais, de armazenamento e de escritório vazias 

e aptas para utilização, bem como de espaços de lojas e 

gastronômicos. 

Aproveitamento do espaço (em km2)  
–  Área total da cidade  405,02

–   Área construída e área livre,  

área de exploração 135,34

–  Área de transporte 66,17

–  Área de floresta  67,24

–   Áreas utilizadas para agricultura e hortas 68,83

–  Espaços recreativos 43,05

–  Área hídrica 19,88

(Fonte: IT.NRW, situação em 31.12.2015) 

Valores de referência médios do solo, 
terrenos prontos para construção para 
utilização comercial, livres de contribuições  
de exploração (em EUR/m²) 
–  Boa localização 185

–  Localização média 155

–  Localização moderada 120

(Fonte: Stadt Köln, situação em 01.01.2017) 

 

Aluguel de espaços comerciais  
Valores de referência, por exemplo,  

para 50 – 100 m² (em EUR/m²) 

Localizações excelentes  120 – 190

Localizações comerciais urbanas  

muito boas 55 – 95

Localizações comerciais urbanas boas  20 – 35

Localizações comerciais na periferia  10 – 30

(Fonte: IHK Köln, situação em 04/2016) 

 

Aluguel de escritórios (em EUR/m²)  
Localizações excelentes   13 – 21

Localizações privilegiadas de escritórios 11 – 18

Localizações de escritórios  

simples a médias 6 – 11

(Fonte: IHK Köln, situação em 04/2016) 
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Promoção da atividade 
econômica de Colônia
A promoção da atividade econômica dá apoio a empresas  

em uma diversidade de interesses no tocante à localização  

do negócio em geral, a ofertas de imóveis, a licenças,  

competitividade ou empregabilidade de pessoal.



Unternehmens-Service (“Serviço para empresas”)

O Serviço para empresas oferece a todas as empresas 

interessadas na cidade de Colônia assessoria pessoal  

e suporte não burocrático no tocante aos serviços 

municipais. Ele auxilia empresas em todas as questões 

regulamentares e assessora nas questões sobre o centro 

econômico de Colônia. Ou seja, nos seguintes temas,  

por exemplo:

– Realojamentos

–  Ampliações de instalações ou relocalização de em-

presas 

–  Questões relativas à administração municipal (por 

exemplo, regulamentações de planejamento, licenças 

de construção, preservação histórica, equilíbrio com a 

natureza etc) 

–  Intermediação de propriedades comerciais ou imóveis 

existentes

–  Estrutura e combinação de segmentos em zonas 

empresariais

–  Ambiente de negócios de Colônia

–  Redes comerciais em Colônia

–  Eventos para empresas de Colônia

Equipe para estrangeiros de Promoção  

da atividade econômica

A Equipe para estrangeiros de promoção da atividade 

econômica assessora e oferece suporte a empresas 

estrangeiras que se interessem pelo ambiente de negó-

cios de Colônia ou que já tenham se estabelecido aqui. 

São oferecidos, além de informações abrangentes sobre  

o local, também os seguintes serviços, por exemplo:

–  Assessoria na fundação da empresa

–  Suporte em procedimentos de licenciamento, entre 

outros a obtenção de autorizações de trabalho e de 

residência

–  Suporte na busca por imóveis adequados 

–  Intermediação de parceiros de cooperação 

–  Suporte na busca por escola ou jardim de infância 

Há um foco especial nos países-chave indicados China, 

Índia, Turquia e Brasil, para os quais foram criados serviços 

regionais especiais. A assessoria a empresas desses países 

ocorre parcialmente na língua nativa correspondente.

O objetivo das aquisições estrangeiras é fortalecer Colônia 

como pioneira para empresas estrangeiras.
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Assessoria para apoio financeiro

A assessoria para apoio financeiro oferece suporte na 

busca por um programa de financiamento adequado para 

investimentos ou ideias inovadoras. Em especial para os 

segmentos de inovação, pesquisa e desenvolvimento, 

eficiência energética e proteção ambiental, há inúmeras 

ofertas de apoio financeiro da união Europeia, da União 

ou do estado da Renânia do Norte-Vestfália. 

Assessoria para constituição

O STARTERCENTER NRW de promoção da atividade 

econômica de Colônia auxilia os empresários lado a lado 

em sua busca por autonomia. Ele atua desde na primeira 

conversa de orientação, no auxílio na criação de um plano 

de negócios, na assessoria para apoio financeiro ou como 

serviço especializado reconhecido para a criação de 

pareceres especializados no contexto da legislação social.

Escritório local para ciências e pesquisa de inovação

O escritório local para ciências e pesquisa de inovação 

coordena o compromisso da cidade com o cenário 

acadêmico na região de Colônia. Ele é um local central de 

contato para instituições científicas e consultas sobre o 

polo científico, representa a cidade em iniciativas regio-

nais e nacionais, organismos e grupos de trabalho do tema 

polo científico de Colônia, bem como constitui o escritório 

administrativo da Rodada Científica de Colônia, a rede das 

instituições universitárias e de pesquisa de Colônia.

O escritório local para mídias e economia da internet é  

o parceiro de contato para o desenvolvimento conceitual 

e a configuração do cenário de mídias e internet de 

Colônia. Ele conecta as diversas iniciativas e atores do 

segmento, estabelece possibilidades de comunicação  

por meio de eventos, acompanha Startups e empresas 

interessadas em estabelecer-se e dá impulsos para 

desenvolvimentos futuros. Por meio da promoção de 

inúmeras medidas para o fortalecimento dos segmentos 

individuais, em especial para a garantia de mão-de-obra  

e de uma digitalização bem sucedida, ele assegura a 

viabilidade e o sucesso das empresas estabelecidas.



Contatos
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Em caso de perguntas sobre a criação de uma empresa  

em Colônia e sobre o emprego de pessoal estrangeiro,  

você encontra as respectivas ofertas e informações junto  

às seguintes instituições:

Cidade de Colônia

Secretaria de Desenvolvimento Economico

Willy-Brandt-Platz 2 

50679 Colônia 

Telefone: +49 (0) 221 221-2 57 65

Fax: +49 (0) 221 221-2 66 86

 

wirtschaftsfoerderung@stadt-koeln.de

www.stadt.koeln

www.wirtschaft.koeln

Escritório local para Mídias e para o setor da internet

Stadthaus Deutz - Westgebäude

Willy-Brandt-Platz 2 

50679 Colônia 

Telefone:+49 (0) 221 221-2 38 76

Fax: +49 (0) 221 221-2 64 06

 

medien@stadt-koeln.de

www.stadt.koeln

Departamento de políticas públicas 

Serviços para estrangeiros 

Ottmar-Pohl-Platz 1 

51103 Colônia 

Serviço para acadêmicos

Linha direta: +49 (0) 221 221-9 33 81

auslaenderamt-migration-info@stadt-koeln.de 

Serviço para estudantes universitários

Linha direta: +49 (0) 221 221-9 34 50

auslaenderamt-studium-info@stadt-koeln.de 

Câmara da Indústria e do Comércio  

de Colônia 

Unter Sachsenhausen 10  – 26

50667 Colônia 

Telefone: +49 (0) 221-1640 0 

Fax: +49 (0) 221-1640 129

service@koeln.ihk.de 

www.ihk-koeln.de 

NRW.Invest GmbH 

Völklinger Str. 4 

40219 Düsseldorf

Telefone: +49 (0) 211-13 00 00

Fax: +49 (0) 211-13 00 01 54

nrw@nrwinvest.com 

www.nrwinvest.com 



Exclusão de responsabilidade

Os conteúdos do Cologne Business Guide foram elaborados com 
extremo cuidado. Nós não podemos, entretanto, assumir nenhuma 
responsabilidade no tocante à exatidão, integralidade e atualização 
dos conteúdos. Não se assume responsabilidade por danos eventuais 
ocorridos ou inconveniências no acesso ou download dos arquivos ou 
informações definidas nesses sites. 
 
Os links definidos nesses sites para páginas de internet de terceiros 
devem meramente assegurar o acesso a conteúdos externos.  
A responsabilidade por tais conteúdos externos é exclusiva dos 
operadores da página indicada.  
 
As páginas que são indicadas em virtude de conteúdo especializado 
são parcialmente também utilizadas pelos operadores para fins 
econômicos e podem, em virtude disso, conter declarações publicitári-
as do fornecedor relativas a produtos ou serviços. Uma referência da 
cidade de Colônia aos conteúdos especializados nas páginas de outros 
fornecedores não consiste, de forma alguma, em uma recomendação 
aos produtos ou serviços ali anunciados.

Conclusão da redação: 31.07.2017
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Die Oberbürgermeisterin

Amt für Wirtschaftsförderung
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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