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Fonte: Secretaria do Estado para Assun-
tos Financeiros (SIF) e Swissbanking, 
2018

6.651
bilhões de CHF  

de patrimônio gerenciado  
por bancos suíços

SUÍÇA: CENTRO FINANCEIRO
EM DESTAQUE
A Suíça é um dos principais centros financeiros do mundo, seja na área de gestão pa-
trimonial, em operações de seguros ou como plataforma de comércio de commodities. 
Graças à alta concentração de instituições de serviços financeiros, tanto internacio-
nais como locais, as empresas de outros setores têm acesso a um mercado de capitais 
altamente desenvolvido e com boa disponibilidade de recursos financeiros, bem como a 
uma moderna infraestrutura financeira. Junta-se a isso uma ampla oferta de serviços nas 
áreas de financiamento de projetos, consultoria de investimentos, estimativa e avaliação 
de riscos e apoio em fusões e incorporações.

5,5 %
de todos os empregos  

na Suíça 

 Serviços fi nanceiros (bancos, etc.)  114.893
 Seguros 43.544
 Atividades vinculadas ao setor fi nanceiro   55.017

Fonte: Secretaria do Estado para Assuntos Financeiros, 2018

Áreas de especialização no centro fi nanceiro suíço
Distribuição por setor conforme o número de funcionários em 2017

54 %

26 %

20 %

Bancos
UBS
Credit Suisse
Raiffeisen
Zürcher Kantonalbank
Postfi nance

Seguradoras 
Zurich Insurance Group
SwissRe
Swiss Life
Axa Vesicherung
Helvetia

10 maiores empresas
Os cinco maiores bancos (soma de balanço) e as cinco maiores seguradoras (prêmio btuto)
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O SETOR FINANCEIRO COMO CENTRO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA EMPRESAS
• A Suíça é um dos principais centros financeiros do mundo e 

destaca-se pela sua força inovadora, estabilidade e segurança.  
Respondendo por 9,1 % do PIB suíço, o setor financeiro é um dos 
principais setores econômicos do país. Graças a seu tamanho 
e integração internacional, é bastante atrativo para empresas 
nacionais e estrangeiras em busca de capital.

• O centro financeiro suíço é extremamente diversificado com 
uma alta concentração de bancos e prestadores de serviços fi-
nanceiros de diferentes portes e áreas de atuação. Além de gran-
des bancos privados e internacionais, há também vários bancos 
cantonais e regionais, gestores patrimoniais e Family Offices.  
Essa ampla oferta oferece soluções sob medida para empresas 
com as mais diversas necessidades.

• A Suíça oferece uma das mais modernas infraestruturas 
financeiras do mundo, garantindo a pessoas físicas e jurídicas 
estabilidade e segurança em transferências de fundos no âmbito 
nacional e internacional.

• O centro financeiro é sólido e oferece a empresas e pessoas físi-
cas uma ampla oferta de serviços de consultoria, tanto na área 
de financiamento de projetos, imóveis, exportações e transações 
comerciais, como na estimativa e avaliação de riscos. O centro 
financeiro também oferece soluções, como diversas formas de 
aquisição de capital, transferência e cobertura de riscos, gestão 
patrimonial, soluções de previdência para funcionários, assis-
tência em fusões e incorporações ou em planos de sucessão.  

• Devido à solidez do centro financeiro, as empresas na Suíça têm 
acesso a uma excelente disponibilidade de capital. Graças aos 
patamares relativamente baixos das taxas de juros referenciais 
e margens de juros dos bancos suíços, os custos de créditos são 
baixos em comparação com outros países.

• Empresas que pretendem operar em bolsas de valores obtêm, 
através da bolsa de valores suíça (SIX Swiss Exchange), acesso 
a investidores nacionais e internacionais com grande liqui-
dez.  A bolsa suíça é especialmente interessante para empresas 
dos setores farmacêutico, biotecnológico e de tecnologia médi-
ca. A SIX Swiss Exchange é a bolsa de valores mais importante 
da Europa na área de ciências da vida.

• A Berne eXchange (BX), por sua vez, é uma bolsa de valores 
alternativa, economicamente acessível e que oferece condi-
ções simplificadas para emissores de títulos, voltando-se para 
pequenas e médias empresas, imobiliárias e fundos de investi-
mento. Na BX, as negociações e liquidações são realizadas em 
um pregão moderno e totalmente eletrônico. 

Visão geral do setor bancário suíço
Quantidade de bancos na Suíça por categoria em 2016

Categoria                                                                                                         Quantidade
Bancos cantonais  24
Grandes bancos  4
Bancos regionais e caixas econômicas  62
Bancos cooperativos  1
Bancos de bolsa  43
Bancos controlados por capital estrangeiro  81
Agências de bancos estrangeiros  26
Banqueiros privados  6
Outros bancos  14
Total 261

Fonte: Secretaria do Estado para Assuntos Financeiros, 2018

Acessibilidade de serviços fi nanceiros para empresas 
Colocação da Suíça na classifi cação mundial de 140 países  

País  Posição
 Suíça 1

 Singapura 2

 Finlândia 3

 Japão 4

 Luxemburgo 5

 Hongkong 6

 Alemanha 7

 Áustria 8

 Panamá 9

 EUA 10

Fonte: FEM, 2018

Fonte: SIX, S&P Capital IQ, agosto de 2018

Classifi cação das mais importantes bolsas europeias de ciências da vida
Volume negociado em bilhôes de EUR 

 1 SIX Swiss Exchange 405
 2 LSE Group 244
 3 NASDAQ OMX 143
 4 Euronext 129
 5 Deutsche Börse 119



• Devido à grande concentração de empresas do setor de presta-
ção de serviços financeiros, a Suíça oferece um grande número 
de especialistas (consultores financeiros, contábeis, comer-
ciais, jurídicos etc.), que colocam seus conhecimentos especia-
lizados à disposição de empresas de outros setores econômicos.  

SUÍÇA: CENTRO DE COMÉRCIO
• Nos últimos anos, a Suíça tornou-se um dos maiores centros 

mundiais de comercialização de commodities. Algumas empre-
sas exploradoras de commodities estão também, em termos de 
volume de negócios, entre as maiores empresas da Suíça, além 
de serem líderes mundiais de mercado.

• O comércio de commodities responde por 94 % do comércio de 
trânsito da Suíça, o que equivalia a cerca de 3,7 % do produto 
interno bruto (PIB) do país em 2016. Do total comercializado, 
quase 60 % são commodities energéticas, 20 % minerais e 15 % 
produtos agrícolas e silvícolas.

• Os vínculos entre o comércio de commodities e o setor finan-
ceiro são especialmente estreitos.   Como os comerciantes de 
commodities dependem dos serviços financeiros para se pro-
tegerem contra riscos, a Suíça e seu setor financeiro altamente 
desenvolvido têm grande atratividade para essas empresas.

• No centro de comércio suíço encontram-se inúmeras empresas 
de logística que oferecem assistência às empresas de outros 
setores em caso de dúvidas sobre o gerenciamento da cadeia 
de suprimentos e transporte internacional de bens.  Isso inclui 
ainda empresas internacionais de navios cargueiros, empresas 
de inspeção e certificação, além de consultorias e escritórios de 
advocacia especializados.

SUÍÇA: CENTRO DE SEGUROS
• O setor de seguros, junto com o bancário, é um dos mais im-

portantes da economia suíça. Com aproximadamente 70.000 
empregados e um valor agregado na ordem de CHF 30 bilhões 
(2016), as seguradoras suíças contribuem para o desempenho 
econômico do país em proporção bem acima da média interna-
cional.

• Assim como o setor bancário suíço, o de seguros é extremamen-
te diversificado, com seguradoras dos mais diversos portes e 
áreas de atuação. Além de grupos de seguros com foco no merca-
do internacional, há, no país, seguradoras pequenas e voltadas 
para clientes nacionais.

• Devido à alta concentração de seguradoras, a Suíça conta com 
um enorme know-how e uma grande quantidade de especia-
listas que oferecem a empresas e pessoas físicas assistência na 
estimativa e avaliação de riscos e soluções para transferência de 
riscos e proteção contra riscos. 

• Os seguros permitem que pessoas físicas e empresas realizem 
atividades e investimentos que, sem eles, seriam inviáveis 
devido aos altos riscos.  Dessa forma, eles liberam recursos não 
aproveitados, que se tornam então disponíveis para assumir 
novos riscos.

Fonte: swissbanking, 2018

Valor gerado
em francos suíços em 2017

Total de 
630 bilhões

 Efeito total do setor                           
 fi nanceiro  82 bilhões

 Restante da economia                        
 suíça  550 bilhões

 Efeito direto do setor               
 bancário  30 bilhões

 Efeito indireto do setor                  
 bancário  15 bilhões

 Efeito direto do setor                     
 de seguros  30 bilhões

 Efeito indireto do setor de   
 seguros  7 bilhões

 Restante da economia                   
 suíça  550 bilhões

Visão geral do setor de seguros suíço
Quantidade de seguros na Suíça por categoria em 2016

Categoria                                                                                                                          Quantidade
Seguros contra indenizações  120

Seguros cativos  25
Resseguros  30
Seguros de vida  19
Planos de saúde sob fi scalização estatal 
(seguros de saúde complementares)  13
Total 207

Fonte: Secretaria do Estado para Assuntos Financeiros, 2018



DESENVOLVIMENTOS ATUAIS
• Em março de 2015, a Suíça e a UE assinaram um acordo para a 

implantação de padrões globais em intercâmbios automáticos 
de informações em assuntos fiscais. A Suíça e os 28 estados da 
UE irão, a partir de 2017, recolher dados bancários e, a partir 
de 2018, compartilhá-los entre si.  Com a implementação dos 
padrões globais, a Suíça e a UE colaboram para evitar fraudes 
fiscais.

• Em outubro de 2015, o Conselho Federal estabeleceu os princi-
pais parâmetros para a capitalização de bancos sistemicamente 
relevantes e decidiu lançar novas medidas para fortalecer o re-
gime de “too big to fail” (instituições grandes demais para falir) 
e, por extensão, a resistência de tais bancos. Atualmente, a taxa 
de alavancagem máxima de bancos sistemicamente relevantes 
é de cinco por cento. Além disso, esses bancos devem cumprir 
em igual medida os requisitos de “gone concern” (absorção de 
perdas em caso de encerramento de atividades). Dessa forma, o 
volume total do capital sujeito a perdas será de dez por cento da 
exposição total. Outro objetivo é tornar os planos emergenciais 
suíços implementáveis até 2019. O regime “too big to fail” foi 
introduzido durante a crise financeira de 2008 em razão de difi-
culdades de liquidez de bancos sistemicamente relevantes. Hoje, 
as instituições financeiras suíças possuem um índice de capital 
próprio alto para os padrões internacionais. 

• A população britânica decidiu que o Reino Unido deve sair da 
UE. Atualmente, a saída está sendo objeto de negociações entre 
o país e a UE. Enquanto essas negociações não forem concluí-
das, não haverá mudança na situação atual do centro financeiro 
suíço. 

Autoridades e Reguladoras
Departamento Federal de Finanças
www.efd.admin.ch

Secretaria Federal para Dúvidas 
Financeiras Internacionais
www.sif.admin.ch

Banco Nacional Suíço
www.snb.ch

Vigilância Federal do Mercado de 
Finanças
www.finma.ch

Publicações e Ferramentas
Indicadores financeiros da Suíça
www.sif.admin.ch

O significado econômico do setor 
financeiro suíço
www.swissbanking.org

FAQs Abertura de conta bancária 
na Suíça
www.swissbanking.org

Associações e Redes
Associação dos Banqueiros Suíços
www.swissbanking.org

Swiss Shippers Council
Swiss Shippers’ Council

Swiss Trading and Shipping 
Association 
www.stsa.swiss

Recursos S-GE
Manual para Investidores
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
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CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕESDEPOIMENTO

“Empresas estrangeiras estabelecem-se na Suíça 
por vários motivos. Acesso a um importante centro 
financeiro mundial que oferece estabilidade, 
liquidez, segurança e paramêtros empresariais 
favoráveis é certamente um deles.  Muitos de 
nossos clientes valorizam a diversificada oferta 
de possibilidades de financiamento, o acesso não 

discriminatório a capitais e também a expertise e profissionali-
dade de nossos bancos internacionalizados, experientes e bem 
conectados, na execução de transações financeiras.”

DR. FELIX W. EGLI, LLM 
Advogado e associado, Vischer 
www.vischer.com

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