
SUÍÇA - O CENTRO DA SUA 
CADEIA DE FORNECIMENTO 
INTRODUÇÃO
Você não está só ao enfrentar as forças da globalização. Com a necessidade de se adaptar 
ao mercados em rápida modificação e uma base de consumidores cosmopolita, muitas 
organizações chegaram à conclusão de que elas devem olhar para os negócios através 
de uma lente internacional. Juntamente com as enormes oportunidades que a demanda 
global traz, há também desafios, e os negócios devem estar preparados para lidar com a 
volatilidade da demanda em um número crescente de grupos de clientes.

O seu sucesso como um executivo da cadeia de fornecimento exige uma estratégia de 
longo prazo que administre a complexidade, os riscos e os custos da logística global. 
Você deve implementar uma cadeia de fornecimento global concreta e eficiente que pro-
porcione uma experiência otimizada ao consumidor, sem perder o foco na lucratividade, 
flexibilidade, escalabilidade e sustentabilidade.

Um desafio-chave existe sempre em que os negócios mundiais desenvolveram-se ao 
longo do tempo em diferentes localidades geográficas. Eles precisam lidar com um le-
gado de estruturas logísticas internas desconexas e silos fortemente incorporados - seja 
em relação à marca, às funções internas ou às unidades de negócios. Isso gera obstácu-
los para a aplicação de processos de gestão consistentes e ferramentas a nível global. 
Empreendimentos conjuntos e aquisições impõem seus desafios únicos, tornando mais 
difícil a alavancagem de sinergias de custos em todas as divisões e marcas, enquanto o 
atendimento eficaz às necessidades dos clientes permanece constante. 

Devido à sua localização estratégica entre os fuso horários americano, europeu e asiático, à 
excelente infraestrutura de transportes e comunicações da Suíça, bem como suas soluções 
para gestão de receitas e riscos, o país tornou-se um destino líder para empresas multina-
cionais (MNCs) que buscam estabelecer suas operações de cadeias de fornecimento.

POR QUE VOCÊ DEVERIA CONSIDERAR A SUÍÇA?

A Suíça pode oferecer uma série de vantagens se você for:
• Uma MNC buscando integrar globalmente sua cadeia de fornecimento do ponto de 

vista comercial, logístico e fiscal.
• Uma MNC com necessidades logísticas particulares de produtos valiosos
• Um prestador de serviços financeiros organizando aquisições pela da Suíça.
• Um prestador de serviços de turismo e hotelaria desejando aproveitar as vantagens do 

Tour Operator Margin Scheme (“esquema operações de margens de turismo”).

PAÍSES COM O MENOR 
RISCO NAS CADEIAS DE 
FORNECIMENTO EM

País Posição
 Suíça 1

 Holanda  2

 Suécia 3
 Áustria 4

 Japão 5

 Noruega 6
 Finlândia 7

 Singapura 8

 EUA 9

 Dinamarca 10

Fonte: Relatório anual do índice de resiliência, 2017
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TENDÊNCIAS PRINCIPAIS NA GESTÃO DE CADEIAS DE 
FORNECIMENTO

Tendência 1: Gestão de cadeia de fornecimento estratégica
As cadeias de fornecimento estão se tornando cada vez mais 
fragmentadas e complexas. Sua administração em uma base 
multinacional exige a implementação de estratégias adequadas 
da cadeia de valores. 

Os desafios:
• Reunir os assuntos comerciais, de fiscalização aduaneira, de 

negociações e de logística em um único modelo de cadeia de 
fornecimento

• Encontrar pessoal qualificado capacitado para administrar os 
aspectos logísticos complexos, de IVA e alfândega e de comer-
cialização de uma cadeia de fornecimento integrada.

Porque a Suíça:
1. A Suíça tem um grande número de MNCs que utilizam, de 

forma bem sucedida, cadeias de fornecimento integradas para 
combinar impostos e alfândega com considerações puramen-
te comerciais e logísticas.

A maior parte das operações de internacionais de gestão de 
cadeia de fornecimento na Suíça integram o planejamento 
tributário em seus designs. A principal característica deste 
modelo é a centralização das receitas das vendas, riscos de 
produção e distribuição em uma simples “entidade empreen-
dedora” na Suíça. Os benefícios do deslocamento de ativida-
des, funções, riscos e outros elementos para uma cadeia de 
fornecimento centralizada podem incluir taxas de impostos 
eficientes, contribuindo para as orientações gerais da MNCs.

2. A presença de pessoal qualificado multilíngue especializado 
em todos os aspectos da gestão da cadeia de valores. Diversas 
universidades e instituições suíças oferecem estudos na área 
de gestão de cadeia de fornecimento: 
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Gestão de cadeias de fornecimento na Suíça

Suíça - Institutos de cadeia de fornecimento / faculdades

Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique (ETH)  
MBA Executivo em Gestão Internacional de Cadeia de Fornecimento
www.mba.ethz.ch
Universidade de St. Gallen 
MBA Executivo em Gestão de Logística
www.es.unisg.ch/emba
Associação Suíça de Gestão de Aquisições e Materiais  
Especialistas em aquisições certifi cados pela Suíça
www.procure.ch
Instituto Europeu de Gestão de Aquisições 
Treinamentos em MBA de Aquisições com especialização em Aquisições e 
Cadeia de Fornecimento
www.eipm.org
Instituto Internacional de Gestão de Logística (IML) 
Mestrado executivo em Gestão Global de Cadeia de Fornecimento
https://iml.epfl .ch
Universidade de Genebra: HEC Genebra 
Diploma em estudos avançados de Gestão de Vendas, Logística e Aquisições
http://achat.unige.ch
Federação Internacional de Aquisições e Cadeia de Fornecimento
Treinamentos em Aquisições e Cadeia de Fornecimento
www.ifpmm.org
Escola de Gestão e Direito de Zurique
Mestrado em Cadeia de Fornecimento e Gestão de Operações 
www.zhaw.ch/sml
Faculdade de Economia Kalaidos AG 
CAS ("certifi cado de estudos avançados") em Cadeia de Fornecimento e 
Gestão de Logística   
www.kalaidos-fh.ch 
Faculdade Nordwestschweiz (“Noroeste suíço”) / MAS (“mestrado em 
estudos avançados”) Excelência em Gestão de Cadeia 
www.fhnw.ch

Fonte: Aquisições & Cadeia de Fornecimento - Pesquisa salarial 2010, Suíça, MichaelPage.ch
KPMG



Tendência 2: Gestão de risco
Complexidade crescente não é o único desafio. Os riscos estão 
aparecendo - e aumentando - em um espectro de assuntos co-
merciais, logísticos, financeiros, de reputação e legais.

Os desafios:
• Melhorar a visibilidade dentro da cadeia de fornecimento con-

centrando as atividades principais e os riscos correspondentes 
em uma localidade, que dispõe de uma excelente infraestrutura 
e um ambiente favorável para a cadeia de fornecimento.

• Aperfeiçoar o controle da logística como parte da cadeia de 
fornecimento pela da proximidade a um conglomerado de 
prestadores de serviços logísticos globais 

Porque a Suíça: 
1. O risco pode ser atenuado por meio de uma infraestrutura de 

alta qualidade, um ambiente político estável, um mercado de 
mão de obra seguro e - em certos casos - a neutralidade Suíça 
nos casos de perturbações políticas internacionais.

2. Muitos padrões de riscos podem ser abordados pela de um 
número excepcionalmente alto de prestadores de serviços 
com sede na Suíça, os quais cobrem todos os aspectos da 
cadeia de fornecimento em vários setores industriais 

A Suíça ocupa o primeiro lugar, na frente de Luxemburgo, em 
segurança de cadeia de fornecimento do FM Global Resilience 
Index 2018. Isso coloca o país em uma posição superior aos 
demais, como a Suécia, a Alemanha, a Holanda e a Irlanda. O 
índice fornece uma indicação de resistência relativa de negó-
cios para interrupções de cadeias de fornecimento em 130 pa-
íses. Ele leva em consideração fatores econômicos, qualidade 
de risco entre outros, considerando o controle da corrupção, 
infraestrutura e qualidade da cadeia de fornecimento local. 

Estudos de casos:
Como uma subsidiária da empresa anglo-holandesa Unilever, 
uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, a 
Unilever Supply Chain AG opera uma entidade autônoma na 
cidade suíça de Schaffhausen. A empresa com sede na Suíça 
emprega cerca de 1.400 funcionários e é responsável por todo 
o processo de abastecimento, produção e logística na Europa e 
nas Américas do Sul e do Norte. Como novo centro de cadeia de 
suprimentos da Unilever, a empresa é responsável pelo forneci-
mento de matérias primas e materiais de embalagem, pela rede 
de fábricas do grupo (incluindo planejamento de produção, dis-
tribuição de volume e investimentos para 62 instalações de pro-
dução europeias) e o armazenamento e transporte de produtos 
acabados de fábricas europeias aos mercados de consumidores.

A empresa global fabricante de cerveja AB InBev estabeleceu sua 
aquisição global por meio da Anheuser-Busch InBev Procure-
ment GmbH na comuna de Steinhausen em Zug, Suíça. O grupo 
estabeleceu seu negócio de aquisições na Suíça devido à atrati-
vidade do país para a execução de uma operação da cadeia de 
fornecimento eficiente. Ele também se beneficia da oferta de mão 
de obra qualificada e de um ambiente favorável aos negócios.

Estudos de casos:
Produtos de Luxo Internacional SA (Grupo Gucci) mantém seus 
centros de logística no Cantão de Ticino, na Suíça. Esse centro 
de 320.000 metros quadrados fornece produtos para o mundo 
inteiro. LGI é o centro de distribuição do Grupo Gucci e inicial-
mente distribuía somente produtos da marca Gucci. Na sequên-
cia da aquisição de outras marcas, inaugurou novos escritórios 
na Suíça, assim como novos centros logísticos. Marcas famosas, 
peças de vestuário e acessórios são distribuídos da Suíça para 
todo o mundo para lojas administradas diretamente pelo Grupo 
e, lojas de franquia, lojas duty-free, lojas especializadas e outlets 
multimarcas. Antes da sua inauguração na Suíça, a empresa en-
frentou problemas de segurança relacionados à logística de seus 
produtos de luxo.

Metalor Technologies SA é um grupo de refinaria líder no ramo 
de metais preciosos localizado em Neuchâtel, Suíça. O elemento 
de abastecimento de sua cadeia de fornecimento é processado 
à Suíça para garantir que os metais preciosos venham de fontes 
legítimas e éticas e não sejam associados com crime, conflitos 
armados ou abusos dos direitos humanos. Os metais a serem 
refinados chegam na Suíça, são processados em Neuchâtel e, em 
seguida, encaminhados para o cliente pontualmente e de forma 
segura, usufruindo do ambiente confiável e seguro.



Tendência 3: Cadeia de fornecimento eletrônicas
As cadeias de fornecimento eletrônicas tornaram-se uma 
característica diária da atividade comercial. As empresas a 
utilizam cada vez mais como uma forma mais eficiente de 
realizar as transações dos pedidos e vendas, especialmente 
porque os consumidores estão encomendando mais bens e 
serviços online. A disponibilidade de produtos digitais e serviços 
providos eletronicamente está em constante crescimento e os 
limites geográficos tendem a desaparecer. 

Os desafios:
• Localização de operações onde a infraestrutura técnica de TI 

combina com um ambiente de negócios atrativo.
• Garantia da proteção de dados. 

Porque a Suíça: 
1. Boa disponibilidade de especialistas em TI em combinação 

com uma das conexões com a internet mais velozes da 
Europa.

2. O denso conglomerado de centros de dados suíço providencia 
um ambiente robusto e líder na proteção de dados. A Suíça 
ocupa o 3º lugar no Data Centre Risk Index, que classifica, 
a nível global, 37 países segundo critérios principais para 
a operação de centros seguros de computação. Um trunfo 
adicional conquistado pela Suíça é o alto nível de proteção de 
privacidade de dados. 

Estudos de casos:
A Kayak Europe GmbH, uma filial independente do The Priceline 
Group, fornece aos viajantes as informações necessárias sobre voos, 
hotéis, aluguel de carros ou pacotes de viagem. A empresa sediada 
em Zurique trabalha com uma plataforma baseada na internet que 
pode ser acessada em diversos idiomas. Ela depende fortemente de 
uma força de trabalho inovadora e altamente qualificada, bem como 
de uma excelente infraestrutura de internet e TI.

O Expedia Lodging Partner Services Sarl, localizado em Gene-
bra, é responsável pela aquisição e distribuição global de todas as 
marcas da Expedia Inc. e é o ponto central da oferta de serviços de 
hotelaria com cerca de 13.000 funcionários em 70 países. A Expedia 
Inc. oferece quartos de hotel em uma escala internacional, acesso a 
vários canais em um único mercado, divulgação que influencia po-
sitivamente reservas diretas no próprio site do hotel e uma equipe 
dedicada de gestores de mercado ao redor do mundo que elaboram 
profundos conceitos de mercadológicos e estão empenhados a 
auxiliar os hotéis a aumentarem a sua lucratividade.

Os benefícios do sistema suíço de IVA referentes às aquisições 
para a indústria de turismo e para os serviços financeiros
1. O Swiss Tour Operator Margin Scheme (“esquema operações 

de margens de turismo”): a legislação suíça de IVA isenta os 
operadores de turismo suíços de tarifas de IVA em excursões 
que ocorrem completa ou predominantemente fora do país. 
Este é um benefício considerável para um agente de viagens 
suíço na aquisição de pacotes de turismo vendidos no exterior. 
Mesmo na ausência de qualquer otimização fiscal direta, isto 
pode aumentar a margem de lucro bruta do agente em até 
20 % quando comparada, por exemplo, a um concorrente no 
Reino Unido. 

2. Bancos e outras instituições financeiras muitas vezes enfren-
tam IVA introduzidos para aquisições que resultam em um 
custo final considerável que pode colocar em risco a vantagem 
competitiva. O fato de a Suíça ter uma taxa de IVA compara-
tivamente menor em 7,7 % pode ajudar a reduzir este fardo 
e tornar a Suíça um local atrativo para o estabelecimento de 
centros de aquisições. 
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Velocidade média de conexão à internet em 2017
Em Mbps na classifi cação europeia

Índice de risco para centros de dados de 2016

País Posição
 Islândia      1
 Noruega      2
 Suíça      3
 Finlândia      4
 Suécia      5
 Canadá      6
 Singapura      7
 Coreia do Sul  8
 Reino Unido  9
 EUA  10

Fonte: Cushman & Wakefi eld, 2017
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