
SUÍÇA - SEU NÚCLEO DE DESIGN 
E GESTÃO DE MARCAS
INTRODUÇÃO
Uma estratégia sólida para uma marca pode construir um valor acionário, atrair bons 
funcionários e criar fortes laços com os clientes. Para conquistar corações e mentes, a 
estratégia da marca deve compreender e estar em conformidade com as suas crenças e 
valores. Conferir poderes às experiências dos consumidores com ideias e informações 
ajuda a construir confiança e fidelidade. Portanto, é de vital importância que as respon-
sabilidades do desenvolvimento e supervisão de marcas devam ser definidas e alocadas 
cautelosamente. Mobilizar agentes por meio dos negócios é uma chave para administrar 
e preservar a consistência e reter a personalidade distintiva da marca.

O que poderia ser melhor do que “made in Switzerland”, representando uma excelente 
experiência do cliente? Os consumidores associam os produtos produzidos na Suíça à 
fidelidade, à mais alta qualidade, à longevidade e à superioridade tecnológica. De uma 
perspectiva de design e gestão de marcas, isto torna a Suíça um dos países mais compe-
titivos do mundo.

POR QUE VOCÊ DEVERIA CONSIDERAR A SUÍÇA?

Entre as várias razões pelas quais você deveria considerar a Suíça, uma delas é se 
você:
• Desejar associar seus produtos ou serviços com o rótulo “made in Switzerland”.
• Desejar usufruir as habilidades exclusivas de desenvolvimento e a excelente capacida-

de manufatureira da Suíça,
• Estiver buscando um mercado de testes de desenvolvimento elevado.

OS 10 MAIS IMPORTANTES
“FABRICADO EM” DE 2017 

País Posição
 Fabricado na Alemanha  1
 Fabricado na Suíça  2

 Fabricado na União Europeia  3

 Fabricado no Reino Unido  4

 Fabricado na Suécia  5

 Fabricado no Canadá  6

 Fabricado na Itália  7

 Fabricado no Japão  8

 Fabricado na França  9

 Fabricado nos EUA  10

Fonte: Statista, 2017
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PRINCIPAIS TENDÊNCIAS EM DESIGN E GESTÃO DE 
MARCAS

Tendência 1: criação de conteúdo individualizado
A individualização de produtos e serviços pode ser uma tendên-
cia irreversível, mas ela exige uma base sofisticada de clientes 
que possam arcar com produtos e serviços projetados e desenvol-
vidos especificamente para suas necessidades. 

Os desafios:
• Garantia de uma clientela sofisticada.
• Acesso a um mercado de testes adequado.
• Estabelecimento de contato individualizado com o cliente.

Porque a Suíça:
1. Condições favoráveis para testes de produtos 

Até mesmo o Departamento de Comércio dos EUA aconselha 
as empresas americanas a usar a Suíça como um mercado 
de teste para produtos que pretendem vender na Europa. 
Especificamente, o mercado de testes suíço é “ideal para a 
introdução de novos produtos de alta tecnologia e de consu-
mo”. Fonte: 2014 Country Commercial Guide for U.S. Compa-
nies, US Department of Commerce. (“Guia comercial nacional 
para empresas americanas do Departamento de Comércio dos 
EUA”)

2. Alto poder de consumo 
Clientes suíços dispõem de um dos maiores poderes de con-
sumo do mundo. Seu mercado é bem adaptado para produtos 
individualizados, variando de dispositivos médicos especial-
mente projetados a motocicletas personalizadas. Em 2017, a 
Suíça ficou em segundo lugar na Europa, logo após Liechtens-
tein, em poder de consumo.

Tendência 2: conexão de inovação inovação com design e 
produção
A crescente demanda dos clientes por “autenticidade”, ou seja, 
a integração de inovação, design e produção em um único país 
ou dentro de uma empresa é uma qualidade desejável. A Suíça 
oferece oportunidades únicas não somente para a elaboração 
e design de produtos, mas também para a sua fabricação. O 
rótulo “made in Switzerland” pode ser um importante incen-
tivo para o crescimento e pode ter vital relevância no mercado 
global.

Para que um produto industrial de uma empresa conquiste o 
rótulo “Made in Switzerland”, pelo menos 60% dos custos de 
fabricação (incluindo custos com P&D, materiais e a fabricação, 
bem como a garantia de qualidade e certificação) devem ser 
gerados do país. Além disso, a etapa principal da fabricação 
deve ser executada na Suíça (confira também www.s-ge.com/
swissness). 

O desafio:
• Encontrar uma localização com extensa potencialidade de 

design e produção.

Porque a Suíça: 
1. Construir uma marca que reflita os seus pontos fortes ou que 

realize promessas plausíveis. A Suíça é um dos países de in-
dustrialização mais elevada no mundo com capacidades ma-
nufatureiras avançadas, abrangendo desde aparelhos médicos 
a cosméticos, de relógios a maquinaria industrial.

2. A Suíça também oferece uma excelente produção de alta 
precisão, permitindo a produção de artigos extremamente 
complexos. Isto possibilita às empresas combinar o design e a 
produção na Suíça, complementando, portanto, a sua qualida-
de e autenticidade.

O índice de marcas do país é uma classificação anual publi-
cada pela Future Brand, um grupo líder de pesquisa. Nem 
todos os 75 países inclusos neste estudo, qualificam-se como 
“marcas”. Na realidade, somente 22 atendem aos critérios. 
Como resultado, eles contam com uma vantagem competitiva 
considerável sobre os seus colegas.

A Suíça ocupou o segundo lugar em 2014 e 2015, ultrapassan-
do todos os outros países europeus e outras “marcas nacio-
nais”, incluindo os EUA, Canadá e Coreia do Sul. Somente o 
Japão conseguiu uma posição superior.

De acordo com a classificação, “os fatores principais de uma 
marca nacional englobam uma reputação por produtos de alta 
qualidade, o desejo de visitar ou estudar em um país e obser-
vações de boa infraestrutura.”

Estudo de caso:
A Harley-Davidson Switzerland GmbH, a subsidiária suíça da 
Harley-Davidson, sediada nos EUA, fabrica motos exclusivas. 
Guidões, assentos, suspensões e controles de pé são totalmente 
personalizáveis, ou seja, os clientes podem adquirir um artigo 
com o qual eles verdadeiramente se identificam. O forte poder de 
consumo suíço e os artigos personalizados são dois importantes 
ingredientes do sucesso da empresa na Suíça. A estratégia clara-
mente compensa, já que a Harley-Davidson é a marca de motos 
mais vendida na Suíça.

CH IS LU NO DK AT DE SE EULI

Fonte: www.gfk.com, 2017
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Estudos de casos:
A empresa americana Medtronic é uma empresa líder no mer-
cado cardíaco, vascular e diabético, com operações em mais de 
160 países e mais de 91.000 funcionários no mundo todo. Sua 
sede para seus negócios na Europa, Oriente Médio e África - a 
Medtronic Europa Sàrl - fica em Tolochenaz, Suíça. Com cerca 
de 1.100 funcionários trabalhando no país, a empresa suíça 
fabrica entre 1.600 a 2.000 marca-passos por dia, um quinto de 
todos os aparelhos utilizados em todo o mundo. A empresa se 
beneficia da forte reputação da Suíça em produtos industriali-
zados, incluindo a inovação, a qualidade e o design.

O produtor de café dinamarquês famoso mundialmente BO-
DUM instalou seu Centro de Design e Serviços em Triengen no 
Cantão de Lucerna. Lá ele combina talentos internacionais de 
design top de linha com o típico serviço suíço de alta qualidade 
para desenvolver alguns dos artigos de cozinha mais famosos 
do mundo.

Estudo de caso:
A subsidiária suíça de uma rede de hotéis norte-americana, 
com resorts em mais de 80 países, administra as licenças de 
suas diversas marcas ao redor do mundo.

Tendência 3: Gestão estratégica de marcas e design
Em uma economia globalizada, em que as empresas enfrentam 
uma competição cada vez mais intensa, a administração inte-
grada e o aproveitamento de propriedade intelectual (marcas e 
design) são de crescente importância. Proteção à PI é essencial 
ao gerir design e marcas contendo estilos industriais inovadores, 
etiquetas e marcas registradas.

Os desafios:
• Tornar a efetivação de uma proteção eficiente de PI parte da 

estratégia de negócios.
• Otimização da gestão de PI de um negócio e perspectiva fiscal.

Porque a Suíça: 
1. A proteção aos direitos de PI internacional contra infrações 

por competidores ou falsificadores é extremamente importan-
te. A Suíça é um dos países mais ativos em termos de pedidos 
de patentes. Em 2017, o país ocupou o sexto lugar mundial 
e o terceiro lugar na Europa com 7.283 registros de patentes. 
Da perspectiva de pedidos per capita, ela bateu o seu próprio 
recorde. Devido ao forte reconhecimento de sua marca e ao 
elevado número de patentes submetidas anualmente, a Suíça 
põe uma ênfase vigorosa no aperfeiçoamento da proteção 
de PI nacional e internacionalmente, valendo-se de acordos 
bilaterais com diversos países industrializados e emergentes. 
Cabe ressaltar que a Suíça também sedia a OMPI (Organiza-
ção Mundial de Propriedade Intelectual) e possui uma sólida 
regulamentação de proteção de dados e centros de dados 
líderes em segurança, que reduzem os riscos de espionagem 
industrial. 

2. Aproveitamento eficiente de PI 
Diversos modelos de planejamento fiscal atrativos estão 
disponíveis para PI na Suíça, incluindo uma caixa de PI que 
pode ajudar a reduzir o imposto sobre royalties e patentes 
registrados. O Cantão de Nidwald, por exemplo, aplica uma 
tarifa fixa de 1,2 % ao licenciamento líquido de renda oriunda 
de licenças de PI. A definição de rendimentos de direitos de 
bens imateriais (IP) qualificados corresponde aos padrões 
internacionais (OCDE).
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