
FINTECHS NA SUÍÇA
EM DESTAQUE
A Suíça desfruta da reputação internacional de um centro financeiro confiável, seguro e 
bastante inovador. A combinação de uma longa experiência nos setores bancários e de 
seguros com os conhecimentos em tecnologia e uma infraestrutura de qualidade oferecem 
condições excelentes e um ecossistema de ponta para o setor de fintechs. Com a adoção 
do novo regulamento bancário e a criação de uma licença de fintech neutra em relação ao 
modelo de negócios, a Suíça desenvolve um trabalho pioneiro: futuramente, os obstáculos 
que dificultam a entrada das empresas fintech no mercado diminuirão e a competitividade 
do centro financeiro suíço continuará se fortalecendo de forma sustentável.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
• A Suíça, sendo um centro financeiro tradicionalmente forte 

e contando com infraestruturas próximas das universidades, 
oferece as condições ideais para estimular as inovações no 
setor das fintechs. Entre as principais vantagens locais estão a 
estabilidade política, a eficiência dos órgãos públicos, o acesso 
ao capital de risco, a disponibilidade de especialistas altamente 
qualificados e de estudantes recém-formados(as) na área de 
TIC, além de um denso conglomerado de universidades e labo-
ratórios de pesquisa renomados mundialmente que cooperam 
de perto com a economia. 

• O mercado suíço comprovadamente está começando a aprovei-
tar da tecnologia blockchain e a intensificar a colaboração com 
as respectivas start-ups de fintech. Com 75 %, a maioria das 
empresas suíças consultadas em 2017 para o Global FinTech 
Report da PwC, afirmou que deseja implementar aplicações de 
blockchain nos próximos três anos. Consequentemente, o ali-
nhamento global e a especialização das empresas fintech suíças 
continuaram aumentando no ano passado, e as incubadoras, 
os aceleradores e investidores de capital de risco estão também 
atuando no âmbito internacional.

• O primeiro órgão estadual do mundo a aceitar bitcoins como 
forma oficial de pagamento foi a prefeitura de Zug, em junho 
de 2016. Desde 2017, as prefeituras de Zug e de Schaffhausen 
também oferecem aos seus cidadãos e cidadãs a possibilidade 
de ter uma identidade digital baseada na tecnologia de block-
chain. Até 2019, toda Suíça terá implementada a identidade 
digital como padrão.

• O fundo suíço “Cryptocurrency Fund”, lançado em junho de 
2017 e sediado em Zug, foi o primeiro fundo regulamentado do 
mundo a oferecer um acesso seguro e simples às criptomoedas. 

• Em 2017, diversas iniciativas de DLT (tecnologia de livro razão 
distribuído) na área de criptomoedas foram lançadas por 
institutos financeiros estabelecidos, como Swissquote, Falcon 
Private Bank, Vontobel e outros.

• Conhecido pelo nome “Trust Square: Blockchain Swiss made” 
(www.trustsquare.ch), foi criado, no cantão de Zurique, um 
centro nacional de pesquisa e inovação de blockchain com 
influência internacional. Com mais de 300 postos de trabalho 
para jovens empreendedores e pesquisadores(as), trata-se do 
maior centro de blockchain do mundo.

• A Crypto Valley Association (www.cryptovalley.swiss) deseja 
trazer para a Suíça a mais inovadora pesquisa sobre fintechs. 
Para isso, a organização está colaborando com as universidades 
suíças e organizando conferências regulares que reunem pes-
quisadores(as), start-ups e investidores de capital de risco.

• Até hoje, quatro das dez maiores ofertas iniciais de moedas 
(Initial Coin Offering, ICO) ocorreram na Suíça. Assim como o 
Crypto Valley, Genebra atua como centro de inovações suíço, 
investindo no desenvolvimento e na promoção da tecnologia 
blockchain. Em maio de 2018, as autoridades cantonais gene-
brinas publicaram o primeiro guia que prevê principalmente o 
acompanhamento e o auxílio aos desenvolvedores de projetos 
de ICO.

• A Swiss Finance + Technology Association (www.swissfinte.ch), 
com seus 600 membros, está construindo novas pontes entre 
o mundo fintech da Suíça e mercados interessantes em outros 
países. O foco é trocar conhecimento e facilitar a entrada das 
start-ups fintech e de investidores nos novos mercados. Em 
2017 foram firmadas novas parcerias com organizações fintech 
em Abu Dhabi, Hong Kong e Singapura.

• Juntamente com as condições vantajosas no ecossistema e 
ambiente regulatório financeiro, a longa tradição da Suíça em 
relação à estabilidade e a proteção tornam o país o local ideal 
para ativos digitais. As montanhas suíças são depósitos com-
provados e seguros para dados, o que atrai as empresas fintech 
do Vale do Silício para a Suíça. Por isso, empresas pioneiras 
de bitcoin, como a Xapo ou a Breadwallet, já estabeleceram as 
suas sedes na Suíça e fortalecem o conglomerado inovador.

• O Centro de Finanças Inovadoras (Center for Innovative 
Finance, CIF) da Universidade de Basileia dedica-se às áreas 
de fintech, serviços bancários digitais e finanças inovadoras e 
trabalha com pesquisas, sobretudo com projetos de blockchain, 
financiamentos para inovações e soluções financeiras pioneiras 
(www.cif.unibas.ch/en/home).

O ecossistema das fi ntechs na Suíça no ranking internacional
FinTech Hub Ranking 2018

Cidade Posição
 Singapura 1
 Zurique 2
 Genebra 3
 Londres 4
 Amsterdam 5
 Toronto 6
 Estocolmo 7
 Nova York 8
 San Francisco 9
 Hong Kong 10

 Frankfurt 11

 Berlim 12
 Sydney 13
 Oslo 14
 Viena 15

Fonte: IFZ FinTech Study, 2018

CRYPTO VALLEY
O Crypto Valley, localizado no cantão de Zug e região, é um próspero ecossis-
tema com relações ativas com centros internacionais de inovação da cha-
mada blockchain. Cada vez mais considerado o Vale do Silício das Finanças, 
ele foi o berço de estrelas como a Ethereum e mais de 500 start-ups de blo-
ckchain.

https://www.trustsquare.ch/
http://www.swissfinte.ch
http://www.cif.unibas.ch/en/home


CUSTOS E FINANCIAMENTO 
• No ano passado, o valor do financiamento para as start-ups 

suíças com capital de risco foi de 938 milhões de francos suíços. 
Os investimentos nas empresas fintech foram os que tiverem 
o maior aumento percentual (+ 61,8 %), contando com 75,8 
milhões de francos suíços.

• O crescimento de incubadoras, aceleradores e prêmios na Suíça 
nos últimos anos é evidente, e com isso, as start-ups e empre-
sas internacionais se beneficiam de uma grande variedade de 
serviços, fomentos e possibilidades para construir um negócio 
de sucesso. 

• Incubadoras e aceleradores que apoiam ativamente start-
-ups e empresas inovadoras na Suíça: F10, Fusion, Nexuslab, 
Swiss Finance + Technology Association Mentoring Program, 
Thomson Reuters (incubadora com foco em fintechs e start-ups 
legaltechs), Kickstart Accelerator, Venture Kick, Pirates Hub 
(Swisscom) e muitas outras.

• O grande número de competições e prêmios incentiva o 
desenvolvimento de soluções e ideias inovadoras, entre eles: 
Swisscom StartUp Challenge, Swiss FinTech Award, SIX Hacka-
thon, Hack the Valley (Thomson Reuters), Reverse Pitch (Swiss 
Finance + Technology Association), Swiss Startup Summit, 
Blockchain Competition e vários outros.

CONDIÇÕES GERAIS E ACESSO AO MERCADO 
• O Governo da Suíça identificou o enorme potencial da indústria 

fintech e tecnologia blockchain e adaptou a sua legislação. Em 
julho de 2017, entraram em vigor medidas que facilitam o aces-
so das empresas fintech ao mercado, fortalecendo ao mesmo 
tempo e de forma sustentável a competitividade internacional 
do centro financeiro suíço. Os processos regulamentares estão 
sempre sendo otimizados para garantir aos modelos de negócio 
inovadores do setor financeiro fácil acesso, também no futuro. 

• Licença para fintechs com até 100 milhões de francos suíços 
em fundos 
Muitos modelos de negócio fintech exigem uma licença bancá-
ria, apesar de não atuar na área de operações de crédito, típica 
dos bancos. Os custos para obter licenças bancárias são eleva-
dos. Para possibilitar tais modelos de negócios inovadores, a 
Suíça está trabalhando em uma licença de fintech que será pio-
neira também no âmbito internacional: Enquanto as licenças 
estrangeiras ainda estão associadas a determinados modelos de 
negócios, a licença de fintech suíça deseja facilitar a regula-
mentação para institutos que não conduzem negócios típicos 
dos bancos que operam com depósitos de até 100 milhões de 
francos suíços, com uma abordagem neutra em relação ao tipo 
de negócio. 

• Sandbox para todos 
Inovações são muitas vezes criadas em novas start-ups que pos-
suem meios financeiros limitados. Nesta fase inicial, as grandes 
exigências regulamentares podem fazer toda a diferença. Por 
isso, a Suíça implementou uma Sandbox: As empresas podem 
aceitar até um milhão de francos suíços em fundos dos seus 
clientes sem precisar atender as complexas exigências regu-
lamentares. Assim, as novas empresas podem primeiro testar 
seu modelo de negócio no mercado em relação a sua eficácia 
conceitual e econômica, antes de decidir iniciar o processo de 
licenciamento. Ao contrário de por exemplo a Grã-Bretanha, a 
Sandbox está disponível a todos os participantes do mercado 
por tempo ilimitado, e não há acompanhamento pelo órgão de 
supervisão do mercado financeiro FINMA. 
 
O crowdfunding também foi facilitado: As plataformas de 
crowdfunding podem desenvolver agora um número ilimitado 
de projetos, contanto que os fundos não permanecem mais de 
60 dias na sua conta. 

Fonte: Swiss Venture Capital Report 2018
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CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Autoridades e reguladores
Secretaria Estadual de Assuntos 
Financeiros 
Internacionais SIF
www.sif.admin.ch

FINMA, Finanzmarktaufsicht 
(supervisão financeira) 
www.finma.ch, fintech@finma.ch 
ou +41 31 327 16 16

Associações e Redes
www.cryptovalley.swiss
www.swissfinte.ch
www.swissfintechinnovations.ch

Apoio/financiamento
para inovações e start-ups (CR)
www.f10.ch
www.fusion.xyz/fintech
www.kickstart-accelerator.com
www.masschallenge.org/programs-
switzerland
www.swissfinancestartups.com
www.swissfinte.ch
www.tradeplus24.ch

Publicações e Ferramentas
IFZ FinTech Study, 2018 
An Overview of Swiss FinTech 
(Visão geral das fintechs suíças)
www.hslu.ch/ifz

PwC Global FinTech Report 2017
www.pwc.ch

Swiss Venture Capital Report 2018
www.startupticker.ch 

Crypto Valley Map
www.cryptovalley.directory

ICP Guide & Map 
(Canton of Geneva)
www.whygeneva.ch

Swiss FinTech Ecoystem Directory 
www.swissfinte.ch

Recursos S-GE
Manuais para investidores 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Este documento foi elaborado com 
o auxílio da Secretaria Estadual de 
Assuntos Financeiros Internacionais 
SIF e da Swiss Finance + Technology 
Association.

09/2018

AVANÇOS RECENTES
• O Conselho Federal aprovou em julho de 2017 uma alteração 

do regulamento bancário. Ela entrou em vigor no dia 1° de 
agosto de 2017. Com a revisão, os obstáculos que dificultam 
a entrada das empresas fintech no mercado diminuíram e a 
competitividade do centro financeiro suíço aumentou significa-
tivamente. 

• A alteração do regulamento bancário (BankV) visa regula-
mentar as empresas fintech que oferecem serviços que não 
fazem parte de operações bancárias típicas, de acordo com seu 
potencial de risco. 

• A base de consumidores suíça, principalmente os mileniais 
com sua alta afinidade digital, oferece as melhores condições 
para o setor de fintech prosperar no segmento B2C.

• Para muitas empresas fintech suíças, o mercados suíço é rela-
tivamente pequeno, e a conexão com mercados internacionais 
é de suma importância. O legislador está levando isso cada vez 
mais em consideração. Graças ao seu setor financeiro excelen-
te e sua experiência e competência na exportação de serviços 
financeiros, a Suíça também oferece um grande potencial ao 
segmento B2B.

DEPOIMENTO

O mundo das fintechs encontra na Suíça as 
condições ideais para a inovação, a agilidade e 
a sustentabilidade. O conhecimento provenien-
te do tradicional e poderoso centro financeiro 
suíço, além do excelente sistema educacional 
combinado com um ambiente político confiável, 
proporcionam a base ideal para empresas inova-

doras. Além disso, os ajustes regulatórios, como os requisitos 
de licenciamento e operacionais simplificados, permitem que 
as empresas fintech apresentem ao mercado novos modelos de 
negócio de forma rápida e descomplicada. 
ROLAND RUETTIMANN 
Managing Partner CB Financial Services AG 
www.c-b-f-s.com
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