
É efetuado o atendimento gratuito aos estrangeiros moradores da província de Aichi, sobre as consultas 
relacionadas ao empreendimento/criação de negócios e as consultas gerais de gestão de empresas. 

Centro de Apoio ao Empreendedor Estrangeiro e à Gestão de Aichi

◆ Data da consulta：Terça e sexta-feira das 13h às 17h
(Exceto nos feriados, no final e no início de ano)

◆Método de recepção
(1) Telefone【Inglês/japonês】 Terça e sexta-feira das 13h às 17h

０５２－５６３－１４３５
(2) Formulário da WEB【Inglês/chinês/português/japonês】

https://www.aibsc.jp/support/17356/

◆Principais conteúdos de consultas◆
【Empreendimento/criação de negócios】 ◇ Procedimentos de requerimento da qualificação de 

permanência (Zairyu Shikaku) ◇ Procedimentos de estabelecimento de empresa ◇ Procedimentos de 

permissão e autorização para abertura de negócios ◇ Elaboração do plano de negócios ◇ Plano de 

financiamento ◇ Seguro social/gestão de emprego, etc.

【Gerenciamento de empresa】 ◇ Abertura de novas rotas de venda/atividades de vendas ◇ Melhoria de 

gestão ◇ Sucessão empresarial ◇ Prática de comércio internacional ◇ Hábitos comerciais do Japão ◇

Estratégia de propaganda/promoção ◇ Contabilidade/assuntos fiscais ◇ Gestão de trabalho ◇

Utilização de TI (Tecnologia da informação)
※ Este serviço de consultas é um serviço de aconselhamento aos usuários, fornecimento de informações, etc. Não efetuamos 
serviços em nome da empresa, como de confecção de documentos, notificações diversas, apresentação aos clientes, etc. 
※ Não atendemos às consultas relacionadas à vida cotidiana.

【Centro de Apoio ao Empreendedor Estrangeiro e à Gestão de Aichi】

Instituição executiva Organização de Promoção Industrial de Aichi
Grupo de criação/desenvolvimento de novos negócios

Tel: 052-563-1435 (Terça e sexta-feira das 13h às 17h, exceto nos feriados, no final e no início de ano)

Formulário WEB： https://www.aibsc.jp/support/17356/

Aichi Industry & Labor Center (WINC AICHI)  14o andar
4-4-38 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi 450-0002

Recepção

Como é realizada a consulta

Ajuste da 
data

Entre em contato conosco através do telefone ou do formulário da WEB

Consulta com o especialista (Preparamos um intérprete de acordo com a necessidade)Consulta

Efetuamos o ajuste da data da consulta escolhendo o especialista adequado ao 
conteúdo da consulta 
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