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O lugar mais seguro do mundo para o dinheiro (digital)
A Xapo é uma empresa dos EUA que fornece armazenamento seguro para a moeda digital 
bitcoin. É o maior custodiante de bitcoin no mundo, crescendo em ritmo acelerado. A 
empresa espera que sua base de clientes se expanda de 6 para 50 milhões até 2018. Ela realiza 
operações em todo o mundo, a partir de sua sede em Zug, também conhecida como o “Crypto 
Valley” suíço. A longa tradição da Suíça de estabilidade e proteção a tornou o lugar perfeito 
para a Xapo transferir seu centro de operações e infraestrutura de segurança. “Acreditamos 
que a Suíça oferece o melhor ambiente operacional, financeiro e regulatório do mundo e, 
consequentemente, o maior nível de proteção aos bitcoins dos nossos clientes”, afirma a 
empresa em seu site. O acesso à mão de obra versátil utilizada para trabalhar em múltiplos 
mercados e com múltiplas moedas, também contribuiu para essa decisão, afirmou Wences 
Casares, CEO da Xapo. 

A mentalidade proativa pavimentou o caminho
Em fevereiro de 2017, a Xapo recebeu o sinal verde da Autoridade Supervisora do Mercado 
Financeiro Suíço (FINMA, Swiss Financial Market Supervisory Authority) para operar na 
Suíça, um passo crucial para a Xapo expandir seus serviços. “Vários órgãos regulatórios em 
situações similares teriam rejeitado a Xapo e o bitcoin completamente. No entanto, ao decidir 
ser perseverante, acreditamos que a FINMA tem posicionado a Suíça como centro para a 
inovação em fintech e assegurado o protagonismo do país em serviços financeiros globais 
agora e para o futuro”, afirmou Casares. Ele elogiou especialmente a abordagem pragmática, 
a coordenação e a atitude proativa dos profissionais de negócios e responsáveis por políticas 
suíços, além de todas as demais partes envolvidas no estabelecimento. Essas qualidades são 
importantes para o futuro porque o trabalho não acaba aqui: “Precisamos trabalhar com as 
autoridades, políticos, responsáveis pela elaboração de políticas, órgãos reguladores e bancos 
para entender com mais profundidade a evolução do setor de fintech, de modo que a Suíça 
possa continuar a desenvolver uma jurisdição favorável para essa indústria que cresce a cada 
dia.”
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