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A mais-valia da Suíça: uma localização compacta, com uma ética, cultura e estrutura de 
investimento sustentáveis e pioneiras
A EFW Capital Advisors, anteriormente chamada VIS Essential Investments, é uma firma de 
investimento especializada com origem no Brasil. O seu foco, na qualidade de administradora de 
ativos e proprietária de ativos, é uma utilização e conservação eficientes dos recursos naturais. 
A sua missão consiste em identificar e capacitar as empresas, tanto as cotadas como as privadas, 
que estão dispostas a contribuir de forma ativa para solucionar a escassez dos recursos naturais. 
Uma vez que o âmago da sua estratégica de investimento é mundial, a empresa necessitava 
crescer para além do Brasil e estabelecer uma sede mundial em uma localização estratégica.  
A EFW Capital Advisors procurou ativamente a localização que melhor se adequaria e apoiaria 
as suas atividades. Em um procedimento de seleçãorigoroso com várias agências de promoção 
econômica de diferentes países, avaliaram os benefícios das respetivas localizações. Após uma 
viagem aos vários cantões suíços, o sócio diretor Benjamin Ergas ficou totalmente convencido 
da estrutura eficiente, das vantagens culturais pró-ativas e do tamanho compacto e prático 
oferecidos pela Suíça.

Os valores da Suíça agilizam e viabilizam o empreendedorismo social. 
Lausanne, um centro financeiro sustentável em crescimento, tornou-se rapidamente o candidato 
predestinado. Um conjunto de intervenientes institucionais facilitou o processo de tomada de 
decisão e a entrada no mercado da EFW Capital Advisors. A experiência positiva teve início no 
Brasil, com os esforços do Swiss Business Hub. A agência de desenvolvimento económico da 
Greater Geneva Berne Area coordenou depois as consultas e abriu as portas aos intervenientes 
e representantes locais. «A nossa experiência geral tem sido a de um processo gratificante e 
sem percalços. Ficamos gratos à Switzerland Global Enterprise (S-GE) e aos outros intervenientes 
na Suíça por agilizarem esta movimentação estratégica, tão importante para a expansão contí-
nua da empresa.» Benjamin J. Ergas concluiu: «A marca ‘Fabricado na Suíça’ é muito autentica 
e poderosa. Tem por base a fiabilidade, a elevada qualidade e a precisão. Sentimos este DNA 
em todas as nossas interações profissionais diárias.»

RAMPA DE LANÇAMENTO 
DA SUÍÇA PARA O MUNDO

«O inspirador historial da Suíça em 
termos de inovação e eficiência, 
bem como o seu papel de centro 
financeiro sustentável emergente, 
atraiu a EFW Capital Advisors.»
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