
SUÍÇA - SEU CENTRO DE 
EXCELÊNCIA OPERACIONAL
INTRODUÇÃO
93 % das empresas multinacionais sediadas nos EUA estão em processo de modificação 
de seus modelos de negócios, conforme pesquisas realizadas pela KPMG. Contudo, con-
centrar-se em mudanças estratégicas de modelos de negócios não apresenta grande 
utilidade, a menos que as implicações para o modelo de funcionamento sejam leva-
das em consideração. Isso sem mencionar a jornada complexa necessária para a imple-
mentação de modificações e geração de valor. Desconexões entre estratégia de modelo 
de negócio, do modelo de funcionamento e da jornada de transformação podem, muitas 
vezes, impedir a realização de promessas estratégias. 

O desafio não se trata apenas da redução de custos. É sobre a condução do crescimento 
de receita e seu financiamento por meio de efetuação de competências operacionais 
mais radicais e sustentáveis. Competências operacionais incorporam o replanejamen-
to da cadeia de valores e o ganho de controle da complexidade dos negócios, levando 
a benefícios financeiros significativos que podem ser conquistados com um modelo 
de negócio superior. A Suíça oferece uma quantidade excepcional de vantagens neste 
ponto: uma localização estratégica no coração da Europa, um alto padrão de vida e 
infraestrutura bem desenvolvida, bem como um sistema de tributação atrativo. Estas ca-
racterísticas tradicionalmente tornam a Suíça o país escolhido pelas empresas multina-
cionais que desejam reorganizar suas operações europeias, estabelecendo uma empresa 
de gestão centralizada de cadeia de fornecimento. 

POR QUE VOCÊ DEVERIA CONSIDERAR A SUÍÇA? 

A Suíça pode ser a localização ideal de negócios para: 
• Empresas multinacionais que estão desenvolvendo novas linhas estratégicas de negó-
cios e buscando a melhor localização para o seu novo modelo operacional associado.

• Empresas que estão entrando ou que estão ampliando sua presença no mercado euro-
peu ou internacional , procurando uma localidade ideal para desenvolver e coordenar 
essas atividades.

• Empresas que necessitam de flexibilidade de seu modelo operacional para se ajusta-
rem à evolução contínua e à adaptação das metas estratégicas e financeiras.

• Empresas que precisam alinhar seu modelo de planejamento tributário com a regula-
mentação da Base de Erosão e Transferência de Benefícios (BEPS) correspondente aos 
requisitos de substância.  

INVESTIMENTOS DIRETOS DE 
ESTRANGEIROS NA SUÍÇA
Reserva de capital no fi nal do ano 
(valor contábil) de 2016

País Mrd. CHF
 UE 756,62

 Holanda 322,78
 Luxemburgo 193,95

 EUA 124,2
 Áustria 42,71

 França 37,87

 Alemanha 25,2

 Japão 5,26

 Itália 4,85

Fonte: BNS, 2018
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PRINCIPAIS TENDÊNCIAS EM R+D EXCELÊNCIA OPE-
RACIONAL

Tendência 1: transformação contínua dos negócios
A transformação dos negócios tornou-se uma atividade per-
manente para corporações multinacionais, uma vez que elas 
buscam evoluir continuamente e alinhar seus objetivos estraté-
gicos e financeiros com seus modelos de negócio, operacionais, 
de funcionamento e de recursos humanos. Para adaptar-se a 
essa mudança, os modelos operacionais relacionados devem ser 
flexíveis.

O desafio:
• O desenvolvimento de uma nova linha de estratégias de negó-

cio ou plano para a entrada nos mercados europeu e interna-
cional, criando a necessidade para uma localização flexível que 
permita a implementação deste novo modelo de negócios.

Porque a Suíça:
1. A Suíça está trabalhando atualmente em novo projeto de lei 

para a tributação de empresas nomeado Proposta de Imposto 
17 (SV17). A SV17 tem como objetivo alinhar os modelos de 
tributação suíços às práticas fiscais internacionais estabeleci-
das. Ela irá garantir um ambiente competitivo, moderno e com 
tributação atrativa para empresas que operam na Suíça, par-
ticularmente para atividades intimamente ligadas à inovação, 
criação de valor e trabalho.

2. A Suíça possui uma indústria nacional muito diversificada 
e robusta, além de um setor de serviços igualmente amplo e 
de alto desempenho. Quase nenhum outro país adaptou-se 
com tanta rapidez e flexibilidade ao ambiente de negócio em 
constante mudança. Isto configura o ambiente ideal para as 
corporações que estão sempre em estado de transformação de 
negócios. 

3. A Suíça possui um dos direitos trabalhistas mais flexíveis da 
Europa, o que permite às organizações uma rápida adaptação 
ao ambiente de negócios em transformação; um elemento 
chave que torna o país resistente.

Estudos de casos:
A Santen Switzerland SA é uma subsidiária da empresa japonesa 
Santen Pharmaceutical Co., pioneira no combate a doenças oftál-
micas e reumáticas, com mais de 3.000 colaboradores no mundo 
todo. A Santen suíça foi inaugurada em 2014 in em Genebra, e 
escolheu esta localidade para realizar sua nova linha de negócios. 
A regulamentação flexível e o ambiente geral ideal para negócios 
oferecido pela Suíça estão entre as principais razões para a esco-
lha da nova localização da Santen.

A Onyx Pharmaceuticals International GmbH é uma subsidiária 
da empresa norte-americana Biogen Inc. O grupo, que desen-
volve e produz terapias para pessoas que sofrem de distúrbios 
neurológicos, autoimunes e hematológicos graves, transferiu 
parte das suas atividades para a Suíça. A Onyx considerou que 
o país oferece acesso facilitado ao talento, um mercado de mão 
de obra favorável e flexível e uma comunidade científica ativa e 
consolidada.

0

10

20

40

50

70

80

100

60 = moderatamente libera

30 = repressa

90 = libera

 Svizzera
 Europa

Fonte: Index of Economic Freedom, 2018

 Mondo

Libertà della manodopera

20172015201320112009



Tendência 2: industrialização
Uma força de trabalho altamente treinada e produtiva é neces-
sária para uma industrialização efetiva, simplificando, padro-
nizando e consolidando processos com o objetivo de reduzir a 
complexidade operacional, cortar gastos, aprimorar o serviço ao 
cliente e aperfeiçoar a orientação geral.

O desafio:
• Industrializar os seus processos em um ambiente muito com-
petitivo, de uma localização onde se pode avançar rapidamente 
e no ritmo desejado.

Porque a Suíça: 
Um foco constante na eficiência, devido a uma base de custo 
comparativamente elevado, colocou as empresas suíças entre as 
mais eficientes do mundo. Entre as propriedades que apoiam a 
industrialização de processos operacionais na Suíça, estão:
1. Uma força de trabalho em geral muito bem formada, inter-

nacional e capaz de gerenciar processos industrializados e 
garantir altos níveis de produtividade.

2. Uma excelente infraestrutura de TI que engloba uma forte 
proteção de dados para a realização do comércio eletrônico e 
grande análise de dados.

Estudo de caso:
UBS AG, uma empresa global de serviços financeiros sediada em 
Zurique e na Basileia, fundamenta-se nas habilidades de seus co-
laboradores para oferecer os serviços exigidos pelos seus clientes. 
A Suíça é o maior importador internacional de funcionários para 
o UBS. Cerca de 21.000 funcionários, o que representa 35% do to-
tal de aproximadamente 62.000 colaboradores em todo o mundo, 
trabalham na Suíça. Uma força de trabalho móvel e cosmopolita 
auxilia o UBS a lidar com os seus negócios internacionais de 
forma eficiente.

Tendência 3: novas regulamentações
O volume de novas regulamentações e legislação destinados a 
controlar ou influenciar o livre empreendimento econômico está 
crescendo exponencialmente em todas as indústrias em medida 
nacional e internacional. Os exemplos envolvem novos tratados 
multinacionais e bilaterais na Base de Erosão e Transferência de 
Benefícios (BEPS) e leis para regulamentar o setor financeiro e a 
comercialização de commodities. 

O desafio:
• Proteger seu negócio contra potenciais mudanças políticas 
regulamentares nocivas.

Porque a Suíça: 
1. O vigoroso sistema de política federal do país limita o poder 

governamental central em favor dos Cantões (Estados). Aliado 
a uma postura tradicionalmente cética em relação a um gover-
no forte, a Suíça mantém um ambiente de negócios relativa-
mente livre e orientado para o mercado. Os principais índices 
internacionais classificam a Suíça próxima do topo no que se 
refere à facilidade para fazer negócios.

2. A pontuação da Suíça em liberdade econômica é 81,7, o que 
coloca a Suíça, em 2018, em quarto lugar na classificação do 
índice Heritage Foundation. A Suíça tem desfrutado o status 
de economicamente “livre” desde 2010. 

3. Com cerca de 39 % de dívida pública (em relação ao PIB de 
2018), a Suíça é um dos países menos endividado da Europa 
ocidental.

4.  Um sistema fiscal competitivo e moderno que é conveniente 
com os padrões internacionais. 

5.  Regulamentos eficientes e transparentes sustentam um 
ambiente de negócios favorável e apóiam um crescimento 
econômico diversificado. A abertura ao comércio global e ao 
investimento é rigorosamente institucionalizada, reforçada 
por um setor financeiro dinâmico e um sistema judicial inde-
pendente que funciona muito bem. A Suíça tem uma forte e 
confiável tradição de proteção aos direitos de propriedade, e o 
sistema jurídico é transparente e praticado de maneira unifor-
me. Medidas eficazes de combate à corrupção estão em vigor.

6. Novas regulamentações são frequentemente sujeitas ao voto 
democrático. Na Suíça, diferentes grupos de interesse repre-
sentam geralmente os interesses das empresas sediadas no 
país. Além disso, as empresas definidas para serem influen-
ciadas podem fazer comentários nos rascunhos da nova 
legislação. Como consequência, novos regulamentos podem 
favorecer o setor de negócios. 
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