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ABERTURA DE EMPRESAS
EM DESTAQUE

A Suíça é um dos locais preferidos mundialmente para a criação de novas empresas. Em
2017, mais de 41.000 empresas novas foram inscritas no Registro Comercial pelo quarto
ano consecutivo, pertencendo mais de um terço delas a investidores estrangeiros. Desde
que todos os requisitos sejam cumpridos, consegue-se abrir uma empresa num espaço
de 2 a 3 semanas. E com um pedido expresso, sujeito a custos obrigatórios, o registro da
empresa no Registro Comercial pode ser concluído em 5 dias.
Quantidade de inscrições de novas empresas no Registro Comercial em 2017
Distribuição das empresas por forma jurídica em % (à esquerda) e em termos absolutos (à direita)

9%

cerca de

de aberturas de empresas
por não suíços

38 %

21 %

70

cerca de

Fonte: startups.ch, 2018

parques tecnológicos e
incubadoras de negócios

Fontes: startups.ch, 2018

32 %

Condições ideais para abertura de empresas
Lista de classificação de acordo com fatores de localização selecionados em comparação com outros países
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PROGRAMA OFICIAL

Sociedades limitadas
16.498
Empresas individuais
13.893
Sociedades anônimas
9.117
Outras formas jurídicas (sociedade em comandita,
fundação, associação sem fins lucrativos etc.)
3.908

PARA A CRIAÇÃO DE EMPRESAS POR PESSOAS AUTORIZADAS

Em princípio, qualquer pessoa pode constituir uma empresa ou
ter cotas de participação em uma empresa na Suíça. Para a abertura da empresa, pelo menos um dos sócios deverá ter o direito
de permanencia na Suíça. Pessoas provenientes de países da UE
têm o direito à permanência e ao trabalho na Suíça devido à livre
circulação de pessoas. Pessoas de outros países precisam, para
realizar negócios em caráter permanente, de uma autorização de
trabalho e de permanência.
www.sem.admin.ch > Einreise & Aufenthalt > Arbeits / Arbeitsbewilligungen
Regulamentações e autorização de trabalho e permanência
Idiomas: ale, ing, fra, ita

ESCOLHA DA FORMA JURÍDICA

Aplica-se uma forma jurídica diferente dependendo do objetivo e
das necessidades da empresa. No caso de investidores estrangeiros, as formas de sociedade preferidas são as seguintes:
•
•
•

Sociedade de Responsabilidade Limitada (GmbH)
Sociedade Anônima (AG)
Sucursal

Mais informações sobre as formas jurídicas bem omo uma tabela
geral com os fatos mais importantes encontram-se no manual
para investidores, capítulo 5, Abertura e Gestão de Empresas.
www.kmu.admin.ch > Praktisches Wissen > KMU Gründen > Firmengründung > Auswahl
Rechtsform
Escolha da forma jurídica ideal
Idiomas: ale, ing, fra, ita

ESCOLHA DO LOCAL DE ESTABELECIMENTO

Para poder criar uma empresa é necessário um endereço de domicílio. Caso o local ainda não seja definitivo, também é possível
registrar a empresa em nome do advogado ou do tabelião.
www.s-ge.com/cantons
Órgãos cantonais de promoção da indústria e comércio para a escolha do local de
estabelecimento
Idiomas: ale, ing, fra, ita, esp, por, rus, chi, jap
www.s-ge.com/realestate
Imóveis ideais para locação ou compra
Idiomas: ale, ing, fra, ita, esp, por, rus, chi, jap

Os impostos variam de acordo com o local e para as empresas,
dependendo do cantão, podem ser de 12 a 25 %.
Na Suíça existem cerca de 70 parques de tecnologia e incubadoras de negócios que oferecem espaços (a preços reduzidos) às
start-ups, infraestruturas compartilhadas e acompanhamento
especializado, que podem influenciar muito a escolha do local.
No manual para investidores, há uma visão geral sobre esse tema,
capítulo 14, Promoção de investimentos.
www.s-ge.com/handbookforinvestors
Manual para investidores
Idiomas: ale, ing, fra, ita, esp, por, rus, chi, jap

ANTES DA ABERTURA DA EMPRESA

Plano de negócios: Serve de base para a abertura de uma empresa. Ele tem que apresentar os meios para a concretização de uma
ideia de negócio, incluindo as estratégias, as situações de mercado, as medidas previstas e as necessidades financeiras.
www.kmu.admin.ch
Modelos de plano de negócios
Idiomas ale, ing, fra, ita.

Análise e pesquisa de mercado: Uma parte importante do plano
de negócios também é a análise do potencial de mercado. Há
diversas instituições que se ocupam da análise e pesquisa de
mercado e descobrem de que modo um produto é recebido no
mercado.
www.vsms-asms.ch
Associação Suíça de Pesquisas de Mercado Sociais
Idiomas: ale, fra

Definição dos órgãos e dos estatutos: Tanto as sociedades AG
como GmbH têm de incluir nos estatutos informações sobre a
forma jurídica, objetivo, sede, capital social e participações dos
sócios.
www.bj.admin.ch > Wirtschaft > Handelsregister, Zefix und Regix > Musterstatuten GmbH
Modelos de estatutos de uma GmbH
Idiomas ale, fra, ita.

Autorizações: Deve-se esclarecer se para uma determinada
atividade são necessários uma autorização e o cumprimento de
alguma norma da legislação na esfera do município, do cantão ou
da federação.
www.bewilligungen.admin.ch
Portal das autorizações e das profissões regulamentadas na Suíça
Idiomas: ale, ing, fra, ita

ATRIBUIÇÃO DO NOME

Em Regix pode-se verificar se o nome desejado já está sendo utilizado por outra empresa. É aconselhável requerer uma pesquisa
junto ao Registro Comercial Suíço antes da abertura de uma nova
empresa ou da alteração do nome. Sociedades GmbH e AG, desde
que escolhidas como formas societárias, devem aparecer no nome
da empresa. No caso das empresas individuais, o sobrenome do
fundador tem de estar contido no nome da empresa.
www.regix.ch
Ferramenta para o esclarecimento de nomes já atribuídos.
Idiomas: ale, fra, ita
www.zefix.ch
Índice central de empresas
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Domínio: Recomenda-se a verificação antecipada da disponibilidade dos domínios e o seu registro. A fundação SWITCH atribuí
e gerencia os nomes existentes sob o domínio “.ch” a pedido do
Departamento Federal de Comunicação.
www.switch.ch
SWITCH
Idiomas: ale, ing, fra, ita

PASSOS SEGUINTES E OBRIGAÇÕES

Proteção de marcas: Com o Instituto Federal de Propriedade
Intelectual é possível patentear as invenções e registrar e proteger
as marcas e os designs. Se a marca tiver que ser protegida internacionalmente, a entidade responsável é a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI).

IVA: Se uma empresa é obrigada a pagar o imposto sobre o valor
agregado e em que proporção depende de diferentes fatores. Em
princípio, na Suíça é aplicado um imposto sobre o valor agregado
para faturamentos anuais a partir de 100.000 francos suíços.

www.ige.ch
Instituto Federal de Propriedade Intelectual (IGE)
Idiomas: ale, ing, fra, ita

www.estv.admin.ch
Formulário da Administração Tributária Federal para a averiguação de obrigação do IVA
Idiomas: ale, fra, ita

www.wipo.int
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
Idiomas: ale, ing, fra, esp, chi, rus, ara

www.s-ge.com/exporthelp
Value added tax
Idiomas: ale, ing, fra, ita

ABERTURA DE UMA CONTA

O capital social de uma empresa tem que ser depositado em qualquer banco suíço. Este emite um comprovante de capital exigido
para a abertura de uma empresa. Custos: CHF 150 a CHF 400.
www.swissbanking.org
FAQ sobre o tema abertura de conta
Idiomas: ale, ing, fra, ita

INSCRIÇÃO NO REGISTRO COMERCIAL

Para se inscrever no Registro Comercial é necessário apresentar
uma declaração com reconhecimento de firmas. As normas dos
processos de registro estão regulamentadas no direito das obrigações (OR) e especialmente nos decretos do Registro Comercial. O
acesso a estas informações é público.
www.shab.ch
Diário Oficial Comercial
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Para se fazer o registro comercial são necessários os respectivos
reconhecimentos de firmas. Estes servem para comprovar devidamente a identidade da pessoa que assina. O reconhecimento de
firmas é realizado pelo cartório, pelas autoridades do Registro Comercial e em parte pela administração da cidade e do município.
www.kmu.admin.ch > Online Dienste > Liste Online Notariats-Dienstleister
Lista on-line de pretadores de serviços notariais
Idiomas: ale, fra, ita
www.schweizernotare.ch
Associação de notários suíços
Idiomas: ale, fra, ita
www.sav-fsa.ch
Associação de advogados suíça
Idiomas: ale, ing, fra, ita

É obrigatória a existência de métodos de auditoria em certas formas jurídicas como AG e GmbH.
www.treuhandsuisse.ch
Associação de Agentes Fiduciários Suíços
Idiomas: ale, ing, fra, ita
www.expertsuisse.ch
Auditores e especialistas fiscais
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Obrigação contábil: Com o registro de uma sociedade GmbH ou
AG a empresa fica sujeita à obrigação contábil. Os custos asociados podem ser identificados através da data de abertura. Se, em
dois anos consecutivos, uma sociedade AG ou GmbH ultrapasar certos limites relacionados ao total do balanço, a receita de
vendas e os postos em período integral, fica sujeita por lei a uma
auditoria. Nos casos restantes, aplica-se uma auditoria restrita,
salvo se a sociedade empregar menos de 10 funcionários em período integral e se todos os acionistas concordarem em renunciar à
auditoria.
Obrigações de seguro AHV/IV/EO: A caixa de previdência de
aposentados e pensionistas assegura as necessidades básicas de
pessoas idosas e herdeiros. O seguro-invalidez (IV) está previsto
para as consequências financeiras de uma invalidez. A compensação por perda de renda (EO) compensa em parte a falta
de rendimento devida à prestação de serviço militar, serviço de
proteção civil ou serviço civil. Esses seguros são financiados pelas
contribuições dos empregados e empregadores, bem como por
contribuições do Estado.
www.ahv-iv.ch
AHV/IV
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Caixas de previdência: recolhem as contribuições de AHV/IV dos
empregadores e assegurados e emitem o pagamento de aposentadorias.
www.ausgleichskasse.ch
Visão geral das caixas de previdência cantonais na Suíça
Idioma: ale.
www.bsv.admin.ch
Departamento Federal de Seguridade Social
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Previdência privada empresarial (BVG): A previdência privada empresarial em conjunto com a AHV/IV têm o objetivo de
posibilitar aos aposentados o mesmo estilo e padrão de vida a
que estavam acostumadas. A previdência privada empresarial é
gerenciada por meio das caixas de previdência e financiada por
contribuições dos empregados e empregadores, sendo que o empregador deve contribuir com pelo menos 50 %.
www.bsv.admin.ch
Informações sobre previdência privada empresarial
Idiomas: ale, ing, fra

CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Seguro contra acidentes no trabalho (UVG): O seguro contra
acidentes no trabalho é obrigatório na Suíça e é coberto pela
SUVA - Instituição Suíça de Seguros contra Acidentes no Trabalho. Por sua vez, os seguros-saúde complementares (como o
auxílio-doença) e os seguros privados de trabalho são voluntários
na maioria dos setores.

Autoridades e Reguladoras
Secretaria de Estado da Economia
www.seco.admin.ch/seco/en/
home.html

www.kmu.admin.ch
Informationen zu AHV und UVG
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Administração Tributária Federal
www.estv.admin.ch

www.suva.ch
Unfallversicherung
Idiomas: ale, ing, fra, ita

Seguros privados de trabalho: Em princípio, a empresa pode
tomar a decisão sobre o tipo de riscos que quer assegurar. Dependendo do setor, vale a pena esclarecer quais riscos fazem mais
sentido serem assegurados.
Seguro-trabalho de responsabilidades: Um seguro-trabalho de
responsabilidades cobre danos causados a terceiros pelos donos
da empresa ou seus representantes ou pelos próprios empregados. Esse seguro não é obrigatório, mas é recomendável.
www.svv.ch
Associação Suíça de Seguros
Idiomas: ale, ing, fra

Abertura de empresas
Abertura de empresa
www.ggba-switzerland.ch

Guichê virtual para a
abertura eficiente de empresas
www.easygov.swiss

Associação dos parques
tecnológicos suíços e incubadoras
de startups
www.swissparks.ch

Publicações
UBS Recursos sobre o tema
constituição da empresa
www.ubs.com > Firmengründung
Portal Startup PWC
www.ifj.ch/pwc

www.kmu.admin.ch > Praktisches Wissen > KMU gründen > Firmengründung > Versicherungen
Idiomas: ale, ing, fra, ita

DESENVOLVIMENTO ATUAL

Bases legais para as formas de
sociedade suíças:

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest

Plataforma de base gruenden.ch
www.gruenden.ch

Portal Federal das PME
www.kmu.admin.ch

Global Enterpreneurship Report
www.gemconsortium.org > Reports
> Global Reports

No momento, a Suíça está trabalhando em novo projeto de lei
para tributação de empresas nomeado Proposta de Imposto 17
(SV17). A SV17 tem como objetivo alinhar os modelos de tributação suíços às práticas fiscais internacionais estabelecidas. Ela
irá criar, ao mesmo tempo, um ambiente competitivo, moderno e
com tributação atrativa para empresas que operam na Suíça. Este
processo da consulta parlamentar e a tomada de decisão deverá
durar até 2019.

Associações e Redes
Portal das startups startups.ch
www.startups.ch

www.admin.ch/opc/de/
classified-compilation/19110009/
> Art. 552 ff. OR

Associação de advogados suíça
www.sav-fsa.ch
Associação fiduciária suíça
www.treuhandsuisse.ch
Câmara suíça dos auditores e
especialistas fiscais
www.treuhand-kammer.ch
Recursos S-GE
Manual para Investidores
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
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