
Sie wollen in Deutschland oder Brasilien geschäftlich 
aktiv werden? Sie planen beispielsweise die Grün-
dung eines Unternehmens, wollen eine Betriebsstätte 
oder Tochtergesellschaft eröffnen oder die Zusam-
menarbeit mit Geschäftspartnern steuerlich und 
rechtlich sicher gestalten? Dann sind Sie bei uns  
genau richtig.

WARUM WIR?
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, der um-
fangreichen Kenntnis des deutschen und brasiliani-
schen Marktes und unserer interdisziplinären Arbeits-
weise können unsere Berater Sie und Ihre Kollegen 
bei all Ihren Vorhaben in transaktionsbezogenen,  
betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fra-
gestellungen kompetent und individuell unterstützen. 
Dabei steht Ihnen das Fachwissen von mehr als 320 
Beratern aus Deutschland und Brasilien zur Verfügung.

Durch die enge Zusammenarbeit von Auren Deutsch-
land und Integrance Brasilien verringert sich Ihr Ab-
stimmungsaufwand enorm, denn wir als Mittelständler 
wissen, was Mittelständler brauchen – flexible, schnel-
le und pragmatische Lösungen aus einer Hand, ohne 
dabei auf die Qualität zu verzichten. Wir übernehmen 
für Sie die Koordination und Absprache mit den Kolle-
gen vor Ort, damit Sie sich auf das Wesentliche – Ihr 
Geschäft – konzentrieren können.

WER SIND WIR  
UND WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN
Auren und Integrance sind führende Beratungsunter-
nehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechts-
beratung, Consulting und Corporate Finance. Wir 
sind auf die Beratung von mittelständischen Unter-
nehmen spezialisiert und kennen Ihre Besonderheiten, 
weil wir selber Mittelständler sind. Dabei verbinden wir 
die Vorteile einer mittelständischen Struktur mit Leis-
tungsfähigkeit eines großen Beratungsunternehmens. 
Besonderen Wert legen wir auf den engen Kontakt zu 
unseren Kunden. Zu Ihnen. Denn wir verstehen uns als 
Ihren Partner. Nur so können wir „GEMEINSAM MEHR  
ERREICHEN”!

NEUE MÄRKTE ERSCHLIESSEN  
IN DEUTSCHLAND UND BRASILIEN
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ACESSANDO NOVOS MERCADOS NA 
ALEMANHA E NO BRASIL 
Gostaria de iniciar negócios na Alemanha ou no Brasil? Você planeja estabelecer uma 
empresa, afiliada ou subsidiária, ou apenas busca uma parceria internacional à qual gostaria 
de executar conforme todos os requerimentos fiscais e legais? Então nós somos a solução 
certa. 

PORQUÊ NÓS 

Em razão de nossa longa experiência e extensivo conhecimento do mercado Alemão – 
Brasileiro, bem como uma forma de trabalho interdisciplinar, nossos consultores poderão 
atender à você e seus colaboradores como toda a expertise em transações financeiras, 
gerência de negócios e impostos com competência e individualidade. O conhecimento de 
mais de 32 consultores Alemães e Brasileiros está à sua disposição. 

Através da parceria entre Auren Alemanha e Integrance Brasil você ganha um enorme 
diferencial de especialistas no setor de pequenas e médias empresas, pois sabemos que os 
empresários desse setor precisam de flexibilidade, soluções rápidas e pragmáticas 
centralizadas, sem abrir mão de qualidade.  

Nós assumimos coordenação e comunicação com seus colegas no exterior, para que você se 
concentre no mais relevante, seu negócio. 

QUEM SOMOS E COMO PODEMOS ANTEDÊ-LOS 

Auren e Integrance são empresas de advisory para: auditoria, consultoria tributária, 
consultoria legal, bem como, corporate Finance. Somos especializados em consultoria para 
pequenas e médias empresas e conhecemos todas as suas particularidades, porque também 
somos uma empresa de médio porte. Com isso conectamos as vantagens da estrutura de 
uma empresa de médio porte, com a capacidade técnica das grandes empresas de 
consultoria empresarial. Por você, estamos especialmente empenhados em manter uma 
relação próxima ao nosso cliente. Nos vemos como seus parceiros, pois só assim poderemos 
“juntos alcançar mais”!  
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Gostaria de iniciar negócios na Alemanha ou no 
Brasil? Você planeja estabelecer uma empresa, afi-
liada ou subsidiária, ou apenas busca uma parceria 
internacional à qual gostaria de executar conforme 
todos os requerimentos fiscais e legais? Então nós  
somos a solução certa.

PORQUÊ NÓS
Em razão de nossa longa experiência e extensivo 
conhecimento do mercado Alemão – Brasileiro, bem 
como uma forma de trabalho interdisciplinar, nos-
sos consultores poderão atender à você e seus co-
laboradores como toda a expertise em transações 
financeiras, gerência de negócios e impostos com 
competência e individualidade. O conhecimento 
de mais de 320 consultores Alemães e Brasileiros está 
à sua disposição.

Através da parceria entre Auren Alemanha e  
Integrance Brasil você ganha um enorme diferenci-
al de especialistas no setor de pequenas e médias  
empresas, pois sabemos que os empresários desse 
setor precisam de flexibilidade, soluções rápidas e 
pragmáticas, sem abrir mão de qualidade. 

Nós assumimos coordenação e comunicação com 
seus colegas no exterior, para que você se concentre 
no mais relevante, seu negócio.

QUEM SOMOS E COMO PODEMOS 
ANTEDÊ-LOS
Auren e Integrance são empresas de advisory para: 
auditoria, consultoria tributária, consultoria legal, bem 
como, corporate Finance. Somos especializados em 
consultoria para pequenas e médias empresas e 
conhecemos todas as suas particularidades, porque 
também somos uma empresa de médio porte. Com 
isso conectamos as vantagens da estrutura de uma 
empresa de médio porte, com a capacidade técni-
ca das grandes empresas de consultoria empresarial. 
Por você, estamos especialmente empenhados em 
manter uma relação próxima ao nosso cliente. Nos 
vemos como seus parceiros, pois só assim poderemos 
“JUNTOS ALCANÇAR MAIS”! 
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