
SUÍÇA - SUAS VENDAS 
CENTRADAS NO CLIENTE E 
NÚCLEO DE MARKETING
INTRODUÇÃO
Os mercados estão em um estado de fluxo constante. A lealdade e confiança do clien-
te foram abaladas por eventos ao longo dos últimos anos e pela mudança tecnológica 
acelerada. Canais digitais transformaram modelos de negócios e economias, apagando 
a linha de distinção entre produtos e serviços. Os clientes exigem mais de seus pres-
tadores de serviços como, por exemplo, acesso imediato, por meio de uma gama mais 
ampla de canais e aparelhos, e melhor valor para o dinheiro. Muitos mercados existentes 
saturaram-se e as empresas precisam se concentrar nos mercados de alto crescimento. 
Os dados proliferaram, mas poucas organizações são capazes de criar objetivos. Os regu-
ladores intensificaram sua fiscalização para assegurar que os clientes sejam tratados de 
forma justa e as organizações devem responder adequadamente.

Colocar esta onda de acontecimentos a seu favor exige o alinhamento de suas vendas e 
atividades de marketing para produzir um modelo operacional genuinamente centrado 
no cliente.

POR QUE VOCÊ DEVERIA CONSIDERAR A SUÍÇA? 

A Suíça pode oferecer vantagens se você:
• Estiver buscando atingir uma operação regional ou global de marketing e vendas cen-

trada no cliente.
• Necessitar garantir proteção resistente dos dados de seus clientes.
• Estiver buscando pessoal internacional qualificado para garantir a conformidade com 

as crescentes demandas regulamentares.

CENTROS DE DADOS
Classifi cação por quantidade

País  Posição
 Reino Unido  1
 Alemanha  2
 França  3
 Holanda  4
 Suíça  5
 Itália  6
 Espanha 7
 Suécia  8
 Bélgica 9
 Dinamarca  10
 Noruega  11
 Portugal 12
 Irlanda   13
 Áustria  14
 Luxemburgo 15

Fonte: datencentermap, 2018
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PRINCIPAIS TENDÊNCIAS EM MARKETING E VENDAS 
CENTRADAS NO CLIENTE

Tendência 1: digitalização, grande volume de dados e prote-
ção de dados
Digitalização rápida de canais de vendas e volumes de dados 
do cliente em constante expansão podem representar desafios 
consideráveis. A capacidade de uma organização de manipular 
um grande volume de dados pode ser um diferencial enorme. 
Aqueles com o entendimento mais perspicaz e melhor proteção 
destes dados estará em uma posição mais forte para manter o 
crescimento sustentável do negócio.

Os desafios:
• Garantia de uma conexão internacional de TI rápida.
• Manutenção de centros de dados e um fornecimento de energia 

elétrica confiável.
• Existência de uma estrutura sólida de proteção de dados.

Porque a Suíça:
1. A infraestrutura de conexão à internet é crucial para a manu-

tenção do grande volume de dados dos clientes. Em compara-
ção com os outros países europeus, a Suíça ocupa as primeiras 
posições na classificação da expansão da banda larga. O 
estudo “Broadband Coverage in Europe 2017” da comissão da 
UE comprova que a Suíça fica bem acima da média europeia 
em todas as tecnologias e combinações de cobertura.

A Suíça dispõe de uma excelente infraestrutura de hospe-
dagem de dados excelente. Há uma oferta de provedores de 
centros de dados em rápido crescimento com uma infraestru-
tura ultramoderna protegida tanto de riscos físicos quanto de 
ameaças impostas por ataques cibernéticos. A Suíça apresenta 
uma classificação alta em densidade de centros de dados com 
mais de 400 centros de dados públicos e privados.

A Suíça é líder mundial em qualidade de fornecimento de 
energia. Uma elevada segurança do fornecimento é essen-
cial para os centros de dados mesmo que eles disponham de 
geradores de emergência que possam cobrir uma interrupção 
temporária.

2. A forte regulamentação da proteção de dados e uma indús-
tria de criptografia altamente inovadora: A Suíça é o lar de 
extensas especializações na área de criptografia e as empresas 
suíças são protagonistas internacionais líderes em segurança 
da informação.

Isto é complementado pelo fato de que o país beneficia-se de 
uma mão de obra altamente qualificada, formada em novas 
tecnologias e web. A Suíça ocupa regularmente o topo dos 
classificações nos indicadores de disponibilidade de rede do 
Fórum Mundial Econômico.

Por trás deste sucesso está o fato de que a proteção de dados 
e a privacidade têm sido tradicionalmente uma prioridade 
máxima. Ao contrário de países como a Suécia ou os Estados 
Unidos, a Suíça exige uma decisão judicial para que as autori-
dades públicas tenham permissão para acessar dados priva-
dos. A segurança deste agente de proteção de dados e informa-
ções suíço é responsável pela supervisão de órgãos federais e 
empresas privadas, respeitando a preservação de informações.

Estudos de casos:
Como parte de seu amplo projeto de 175 milhões de euros, a 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunica-
tion (SWIFT) criou na Suíça um centro de computação europeu 
subterrâneo que processa integralmente todas as transações 
europeias na Europa. Concluído em 2013, após cinco anos de 
duração, o projeto garante que as transações entre organiza-
ções europeias permaneçam na Europa, tendo em vista que, no 
passado, elas eram processadas com frequência em um centro de 
computação norte-americano. 

Pela rede SWIFT (conhecida como SWIFT FIN), são enviadas 
diariamente, em média, 26 milhões de mensagens de transações 
financeiras entre bancos em mais de 200 países. São utilizados 
cerca de 11.000 prestadores de serviços financeiros. Ela proces-
sou mais de quatro bilhões de transações financeiras só em 2016.

O centro de dados é subterrâneo para aperfeiçoar a segurança 
e ele usa um sistema de resfriamento natural para reduzir sua 
pegada de carbono.

A Garmin em Schaffhausen é uma líder global no fornecimento 
de aparelhos de navegação por GPS. A empresa foi fundada em 
1989 nos EUA. Hoje, a Garmin tem mais de 11.000 funcioná-
rios no mundo inteiro e é uma das fabricantes de sistemas de 
navegação móvel mais experientes. Em junho de 2010, a empresa 
mudou sua sede principal para Schaffhausen, na Suíça. Schaf-
fhausen é também a base para o desenvolvimento de mercado da 
empresa no país. 

Os motivos principais para a mudança da Garmin para a Suíça 
foram: 
• Uma posição central e estratégica no coração da Europa 
• Um dos ambientes mais favoráveis aos negócios do mundo 
• Estabilidade financeira e política 



Tendência 2: Foco nos mercados em rápida expansão
A ascensão dos mercados asiáticos e latino-americanos - e, mais 
recentemente, de partes da África - continua. Alcançar vendas 
eficazes e atividades de marketing para estes países exige, entre 
outros fatores, acessar estes mercados por meio de acordos de 
livre comércio e acordos de proteção de investimento.

Os desafios:
• Uma necessidade para acesso irrestrito a mercados em alto 

crescimento.
• A necessidade de proteger os investimentos.

Porque a Suíça: 
Uma proporção substancial da prosperidade suíça é gerada pela 
exportação de bens e serviços. O país concentra-se em desenvol-
ver e preservar uma das mais densas redes de acordos de livre 
comércio (FTAs) do mundo, incluindo com a União Europeia, a 
China e o Japão. Um novo FTA está sendo atualmente negociado 
com a Índia. Os FTAs somente se aplicam aos bens e serviços 
em que a maior parte do seu valor se encontra em um dos países 
signatários do tratado. Isso torna os tratados particularmente in-
teressantes se você tem uma empresa de produção ou R+D (bens 
e serviços) na Suíça.

Os FTAs geralmente também preveem um certo grau de proteção 
de investimento para os países do tratado. Portanto, pode ser um 
modelo atrativo para uma empresa estruturar seus investimentos 
em um país do tratado para obter esta proteção.

Tendência 3: Aumento da regulamentação de serviços, produ-
tos e mercados
Órgãos internacionais como a ONU, blocos de países como 
a União Europeia e países únicos como os EUA estão desen-
volvendo e reforçando regulamentos ainda mais detalhados e 
rigorosos para mercados, serviços e produtos. Exemplos recentes 
incluem as sanções sobre as exportações do setor financeiro 
para determinados países (FATCA, Dodd-Frank and EMIR, por 
exemplo) ou sobre o comércio de commodities. Para manter o 
custo de conformidade normativa em um nível aceitável, pode 
ser crucial instalar o seu negócio em uma jurisdição que ofereça 
uma infraestrutura legal, administrativa e de comunicações efi-
ciente, bem como recursos humanos adequados para realizar o 
plano de trabalho. Este é o caso especialmente se a sua indústria 
está sujeita a - ou é alvo de - crescente vigilância pelos agentes 
reguladores.

Os desafios:
• Necessidade de mão de obra qualificada de conformidade.
• Infraestruturaadministrativa, legal e de comunicações.

Porque a Suíça: 
1. A Suíça oferece uma mão de obra qualificada para esta con-

formidade. As universidades suíças e instituições educacio-
nais oferecem uma vasta gama de estudos nas áreas legal, de 
conformidade e estudos de governança corporativa, incluindo 
graduações em que a língua de ensino é o inglês. Com um dos 
maiores setores de serviços financeiros do mundo e o maior 
centro global de comércio de commodities, a Suíça tem um 
núcleo excepcionalmente grande de especialistas em finanças, 
direito, alfândega, comércio e negociação de commodities com 
experiência em conformidade específica para indústria.

2. O governo federal suíço apresenta um longo histórico de apli-
cação de requisitos normativos internacionais e sanções favo-
ráveis aos negócios. Ele auxilia com conformidade ou sanções 
após consulta com as indústrias potencialmente afetadas. Um 
exemplo desta abordagem prudente para a regulamentação é 
o relatório do governo federal suíço sobre o comércio de com-
modities na Suíça (Grundlagenbericht Rohstoffe, de março de 
2013), o qual declara com evidência que as necessidades vitais 
dos negócios da indústria devem ser respeitadas.

Estudo de caso:
A presença da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da 
Associação Europeia do Livre Comércio (EFTA) em Genebra sig-
nifica proximidade com duas organizações líderes no comércio 
global e internacional - fornecendo uma fonte estável de peritos 
em comércio e conformidade.

Estudo de caso:
A swissmooh AG é uma empresa de laticínios sediada em Winter-
thur, na Suíça. Ela opera duas lojas de referência em Qingdao, na 
China. A empresa é uma associação de mais de 4.000 agricultores 
suíços, que se beneficia do tratado de livre comércio firmado 
entre a Suíça e a China. Enquanto a demanda chinesa por alta 
qualidade de produtos laticínios está crescendo de forma estável, 
derivados do leite exportados da Suíça para a China são isentos 
de taxas.
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