
2 
ESTRUTURA 
ECONÔMICA

Imagem
Ypsomed AG, Solothurn

2.1 Produto interno bruto e estrutura industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
2.2 Integração internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
2.3 Clusters econômicos importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38



ESTRUTURA ECONÔMICA

33

China

Brasilien

Russland

Italien

Japan

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Deutschland

Kanada

Hongkong SAR

Niederlande

Singapur

Dänemark

USA

Katar

Irland

Island

Norwegen

Macau SAR

Schweiz

Luxemburg

2.1 PRODUTO INTERNO BRUTO E ESTRUTURA 
INDUSTRIAL

O produto interno bruto (PIB) per capita gerado pela Suíça é o 
segundo maior do mundo (vide imagem 7). Em 2017, o PIB per 
capita ficou consideravelmente acima da média da UE. Cerca 
de 70 % do produto interno bruto é gerado na área de serviços. 
Entretanto, o setor industrial, que tem participação de 25 % no PIB, 
também é um importante pilar da economia suíça. Os setores de 
química, de bens de investimento e bancário estão entre os mais 
importantes do país. A economia suíça é fortemente voltada para 
as exportações e a participação do comércio externo no produto 
interno bruto do país é uma das maiores do mundo. Um parceiro 
comercial importantíssimo da Suíça é a União Europeia (53,8 % 
das exportações e 71,8 % das importações). As pequenas e médias 
empresas (PME) dominam a estrutura da economia suíça. Mais 
de 99 % das empresas empregam menos de 250 funcionários em 
período integral. Em contrapartida, há as empresas multinacionais 
estabelecidas na Suíça, que respondem por cerca de um terço de 
toda a cadeia de agregação de valor do país. Elas empregam 1,3 
milhão de pessoas, e portanto, um em cada três postos de trabalho 
na Suíça é gerado por empresas multinacionais. Elas possuem forte 
vínculo com as empresas em que trabalham, além de considerável 
motivação e senso de responsabilidade. Essas qualidades tipica-
mente suíças produzem a filosofia de qualidade e atendimento que 
se encontra tanto na produção industrial como na área de serviços. 

A Suíça é uma das economias mais liberais e competitivas do 

mundo. O país sempre manteve estreitas relações comer-

ciais com outras nações. Por oferecer segurança jurídica e 

estabilidade de longo prazo em aspectos que fundamentam 

as decisões de investidores, além de relativamente poucos 

mecanismos regulatórios e proximidade em relação a institu-

tos de pesquisa, a Suíça ocupa posição de grande atrativida-

de entre os países europeus, como local para operações nas 

áreas de prestação de serviços e produção industrial de alto 

padrão.

Produto interno bruto per capita (nominal), 2017
Em mil dólares dos EUA
(IMAGEM 7)

1 Luxemburgo 108

2 Suíça 81

3 Macau SAR 80

4 Noruega 74

5 Islândia 73

6 Irlanda 69

7 Catar 61

8 EUA 60

9 Dinamarca 56

11 Singapura 54

13 Holanda 48

17 Hong Kong, RAE 45

18 Canadá 45

19 Alemanha 44

23 França 40

24 Reino Unido 39

25 Japão 39

27 Itália 32

68 Rússia 10

69 Brasil 10

76 China 9

Fonte: FMI Online, 2017
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Na Suíça, cerca de 75 % da mão de obra ativa está empregada no 
setor de serviços. No setor industrial são quase 22 % (vide imagem 
8). Embora o setor secundário esteja perdendo cada vez mais 
importância em países industrializados desenvolvidos, o número 
absoluto de trabalhadores ativos na indústria Suíça tem sido está-
vel há quase 20 anos.

Em índices internacionais de competitividade, a Suíça ocupa há 
anos as primeiras posições. Em 2017, o país liderou a classificação 
do Fórum Econômico Mundial (FEM) pela nona vez consecutiva 
(vide imagem 9). A Suíça recebeu a maior pontuação pelo seu 
poder de inovação, pela solidez no sistema educacional e por ter 
um mercado de trabalho flexível.

Distribuição setorial e percentuais de mão de obra ativa, 
2017
(IMAGEM 8)

SETOR  FUNCIONÁRIOS (3° TRIMESTRE DE 2017)

em 1.000 em %

Total (sem agricultura e silvicultura)  4.917,00 100 %

Setor secundário – total  1.077,1 21,91 %
Mineração e extração de pedras e terras  4,9 0,10 %

Fabricação/Produção de bens  678,4 13,80 %

Abastecimento de energia  29,3 0,60 %

Abastecimento de água, eliminação de polui-
ção ambiental 

 18,8 0,38 %

Construção  343,4 6,98 %

Setor terciário – total  3.839,9 78,09 %
Comércio, manutenção e reparos de veículos 
motorizados

 649,8 13,22 %

Transportes e armazenamento  240,5 4,89 %

Hospitalidade/hotelaria e gastronomia  250,6 5,10 %

Informação e comunicação  160,4 3,26 %

Prestação de serviços financeiros e de seguros  242,3 4,93 %

Ramo imobiliário  60,6 1,23 %

Prestação de serviços por profissionais liberais 
e das áreas científica e tecnológica

 408,9 8,32 %

Prestação de outros serviços de natureza 
econômica

 332,3 6,76 %

Administração pública  201,1 4,09 %

Educação e ensino  342,7 6,97 %

Saúde e assistência social  702,1 14,28 %

Artes, entretenimento e recreação  97,5 1,98 %

Prestação de outros tipos de serviços  152,0 3,09 %

Fonte: Instituto Federal de Estatística (BFS), Estatísticas de Emprego (BESTA)

Classificação Internacional de Competitividade, 2017
Nota geral 1–7
(IMAGEM 9)

1 Suíça 5,86
2 EUA 5,85

3 Singapura 5,71

4 Holanda 5,66

5 Alemanha 5,65

6 Hong Kong, RAE 5,53

7 Suécia 5,52

8 Reino Unido 5,51

9 Japão 5,49

10 Finlândia 5,49

18 Áustria 5,25

19 Luxemburgo 5,23

20 Bélgica 5,23

22 França 5,18

24 Irlanda 5,16

27 China 5,00

38 Rússia 4,64

40 Índia 4,59

43 Itália 4,54

Fonte: Índice Global de Competitividade 2017/2018 do FEM
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Em termos de inovação, a Suíça também é líder mundial, afirman-
do, pela sétima vez consecutiva em 2017, sua liderança como país 
mais inovador do mundo no Índice Global de Inovação (vide 
imagem 10).
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Índice Global de Inovação, 2017
Nota geral 0–100
(IMAGEM 10)

1 Suíça 67,7
2 Suécia 63,8

3 Holanda 63,4

4 EUA 61,4

5 Reino Unido 60,9

6 Dinamarca 58,7

7 Singapura 58,7

8 Finlândia 58,5

9 Alemanha 58,4

10 Irlanda 58,1

12 Luxemburgo 56,4

14 Japão 54,7

15 França 54,2

16 Hong Kong, RAE 53,9

18 Canadá 53,7

22 China 52,5

29 Itália 47,0

45 Rússia 38,8

60 Índia 35,5

69 Brasil 33,1

Fonte: INSEAD, O Índice Global de Inovação 2017

“A Suíça é o país mais inovador do 
mundo. Ela se destaca sobretudo em 
termos de resultados da inovação, 
oferece um ambiente ideal para inova-
ções e satisfaz exigências com o alto 
grau de maturidade de seu mercado e 
sua economia.”



2.2 INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
O mercado doméstico suíço é pequeno e escasso em matérias-pri-
mas naturais (com exceção dos recursos hídricos). Isso tem obri-
gado as empresas, desde o advento da produção industrial, a pro-
curar e manter muitos de seus principais mercados consumidores 
fora do país. Graças a essa necessidade de abertura para o exterior, 
o país é um importante participante do comércio mundial. A taxa 
de exportação em pontos porcentuais do produto interno bruto 
é de aproximadamente 33 %. Dessa forma, a Suíça ocupa uma 
posição de destaque entre os principais países exportadores, tanto 
na exportação de bens, como na de serviços.

2.2.1 Comércio de mercadorias e serviços
Para a economia suíça, a Europa é, de longe, o parceiro comercial 
mais importante (2016). O comércio com países da UE movimenta 
cerca de 70 % de todas as importações de bens e aproximadamente 
50 % das exportações de produtos do país. Nesse mercado, a 
Alemanha é, tradicionalmente, o mais importante comprador e 
também o principal fornecedor da Suíça. Os 2° e o 3° lugares entre 
os principais fornecedores são ocupados pela Itália e pela França, 
respectivamente. Em termos mundiais, os EUA são o segundo 
parceiro comercial mais importante da Suíça, seguidos da China.

Um exemplo clássico de uma indústria bem-sucedida é a chamada 
“indústria automotiva e de aviação secreta” suíça: uma rede 
externa pouco conhecida de fabricantes altamente especializados 
e solucionadores de problemas para componentes da mecânica de 
precisão e micromecânica, que passa pela tecnologia de materiais 
e pela tecnologia de plásticos e chega até o setor têxtil. Como 
principais parceiros de inovação tecnológica, essas empresas 
suíças estabeleceram-se como fornecedores confiáveis cujos 
produtos se caracterizam pela qualidade e precisão.

A Suíça é cossignatária do Acordo Constitutivo da OMC. Por meio de 
tratados de livre-comércio, sua participação como membro da AELC 
e de acordos bilaterais com a UE, o país tem se empenhado 
continuamente na liberalização dos mercados. Graças à sua política 
sistemática de abertura de mercado, a Suíça é um eficiente centro de 
comercialização e também – devido, inclusive, ao volume de 
negociação – um mercado economicamente importante.

Comércio exterior por grupos econômicos, 2016 
Importações e exportações em bilhões de CHF
(IMAGEM 11)

UE e AELC

Países indus-
trializados não 
europeus

Países em  
transição

Países  
emergentes

Países em  
desenvolvimento

 Importações  Exportações

Fonte: Administração Alfandegária Federal (EZV) 2017

Entwicklungsländer

Schwellenländer

Transformationsländer

Aussereuropäische Industrieländer

EU & EFTA
148,8

144,7

30,1

49,8

18,5

29,9

22,4

40,6

27,8

33,1

“A Suíça é um local com operações atrativas 
para investidores estrangeiros. No final  
de 2015, as reservas de capital de investi-
mentos diretos estrangeiros no país  
foram de 833 bilhões de francos suíços.”
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2.2.2 Investimentos diretos
A Suíça apresenta uma das mais sólidas integrações com os 
mercados internacionais. A reserva de capital de investimentos 
diretos suíços no exterior atingiu, no final de 2015, a marca de 
1.121 bilhão de francos suíços. As empresas suíças com investi-
mentos diretos no exterior empregam cerca de 3 milhões de 
pessoas em suas subsidiárias e sucursais estrangeiras, além de 
serem importantes empregadoras na Suíça. Em termos absolutos, 
o país está no Top 10 dos maiores investidores diretos no exterior 
em nível mundial. A Suíça também é um importante investidor 
direto para os EUA: 18,3 % ou 205.117 milhões de francos suíços de 
todos os investimentos diretos suíços em 2015 foram destinados 
aos EUA.

Além disso, a Suíça é um local atraente para investidores estrangei-
ros, especialmente aqueles provenientes da UE (79,3 %, 660.502 
milhões de francos suíços) e dos EUA. A reserva de capital dos 
investidores norte-americanos na Suíça é de 97.814 milhões de 
francos suíços, equivalentes 11,7 % do volume total.

Investimentos diretos: reservas de capital, 2015
(IMAGEM 12)

RESERVA DE CAPITAL NO FINAL DO ANO, 2015 INVESTIMENTOS DIRETOS  
SUÍÇOS NO EXTERIOR

INVESTIMENTOS DIRETOS  
ESTRANGEIROS NA SUÍÇA

em milhões de CHF em % em milhões de CHF em %

Total 1.120.843 100,0 %  833.193 100,0 %

UE 544.939 48,6 %  660.502 79,3 %

Reino Unido 50.930 4,5 % 38.137 4,6 %

Alemanha 38.192 3,4 % 25.011 3,0 %

Holanda 121.944 10,9 % 196.988 23,6 %

Luxemburgo 137.772 12,3 % 202.112 24,3 %

França 47.144 4,2 % 40.301 4,8 %

Itália 15.558 1,4 % 4.342 0.5 %
Espanha 8.469 0,8 % 10.246 1,2 %

Áustria 6.787 0,6 % 62.597 7,5 %

Restante da Europa 33.589 3,0 % 10.736 1,3 %
Centros financeiros offshore 19.196 1,7 %  n.a.  n.a. 

Federação Russa 9.328 0,8 %  n.a.  n.a. 

América do Norte 246.629 22,0 % 97.505 11,7 %
EUA 205.117 18,3 % 97.814 11,7 %

Canadá 41.512 3,7 % -309 0,0 %

América Central e do Sul 150.246 13,4 % 65.474 7,9 %
Brasil 9.328 0,8 %  n.a. n.a.

Centros financeiros offshore 123.593 11,0 % 67.359 8,1 %

Ásia, África e Oceania 145.440 13,0 %  9.711 1,2 %
Japão 9.328 0,8 % 5.649 0,7 %

Singapura 17.627 1,6 %  n.a.  n.a. 

China 20.020 1,8 %  n.a.  n.a. 

Hong Kong, RAE 6.894 0,6 %  n.a.  n.a. 

Taiwan 1.802 0,2 %  n.a.  n.a. 

Índia 4.779 0,4 %  n.a.  n.a. 

Austrália 17.173 1,5 %  n.a.  n.a. 

Fonte: Banco Nacional Suíço (BNS), 2017



2.3 CLUSTERS ECONÔMICOS IMPORTANTES
Do ponto de vista econômico, os chamados “clusters” podem ser 
definidos como redes de produtores, fornecedores, instituições de 
pesquisa (tais como instituições de ensino superior), prestadores 
de serviços (por exemplo, escritórios de design e de engenharia) e 
instituições associadas (tais como câmaras de comércio) com certa 
proximidade regional entre si, formadas a partir da participação de 
seus membros em relações de intercâmbio ao longo de determi-
nada cadeia de agregação de valor (por exemplo, na fabricação 
de automóveis). Os membros dessas redes interagem uns com os 
outros por meio de relações de fornecimento, concorrência ou por 
interesses comuns. Esses grupos somente passam a ser considera-
dos clusters quando são formados por um considerável número de 
empresas que se situam a pouca distância uma da outra e quando 
suas atividades ao longo de uma ou várias cadeias de agregação 
de valor se complementam ou se assemelham. Somente sob essas 
condições é que pode surgir uma concentração de crescimento, 
atraindo também fornecedores e prestadores de serviços especia-
lizados e criando vantagens competitivas para todas as empresas 
envolvidas.

Na Suíça, há muitos desses clusters setoriais que têm importância 
também em nível internacional. Nas páginas a seguir são apresen-
tados, de forma resumida, os principais clusters setoriais suíços. 
Os números ali contidos são apenas indícios, uma vez que alguns 
clusters se sobrepõem.

2.3.1 Ciências da vida: indústria química/farmacêutica, de 
biotecnologia e tecnologia médica

No noroesteda Suíça, conglomerados bem-sucedidos mundial-
mente - tais como Novartis, Roche e Syngenta - e empresas de 
menor porte compõem um cluster industrial único que faz da 
cidade da Basileia e da região noroeste de um modo geral um 
local preferido, tanto nacional como internacionalmente, para o 
estabelecimento de empresas dos setores farmacêutico e quími-
co. A indústria químico-farmacêutica suíça atua quase exclusi-
vamente na área da química de especialidades e com orientação 
decididamente internacional. Aproximadamente três quartos de 
sua produção concentram-se nas chamadas “Ciências da vida”, ou 
seja, produtos que intervêm em processos do metabolismo de orga-
nismos vivos. Do total de faturamento, 98 % são gerados no exterior. 
Responsável por cerca de 40 % do volume total de exportações de 
bens da Suíça, a indústria químico-farmacêutica fabrica os produtos 
de exportação mais importantes do país. As empresas da indústria 
químico-farmacêutica suíça ocupam em muitos segmentos de 
mercado uma posição de liderança mundial e empregam cerca de 
44.200 pessoas. A participação do setor no produto interno bruto é 
cerca de 4 %. Apenas as indústrias metalúrgica e mecânica possuem 
participação maior. 

Graças à força de atração das gigantes farmacêuticas Novartis e 
Roche e também graças ao mais recente investimento de empre-
sas internacionais como CSL Behring, UCB Farchim, Glenmark e 
Biogen Idec, na Basileia, Berna-Friburgo-Neuenburg, bem como 
no entorno do Lago Léman, formou-se um cluster de biotecno-
logia único. Em 2017, o setor empregava mais de 15.300 funcio-
nários. Essa concentração de empresas de biotecnologia não tem 
igual no mundo. Mais da metade das empresas de biotecnologia 
da Suíça são microempresas com menos de 20 funcionários. Elas 
beneficiam-se da proximidade geográfica das grandes empresas 
tanto na Suíça quanto em regiões próximas das fronteiras com 

outros países. Alguns exemplos de multinacionais com sede na 
Suíça que ocupam posições de liderança europeia são Actelion, 
Amgen, Biogen Idec, Crucell e Merck Serono.

A concentração de empresas de tecnologia médica na Suíça tam-
bém é extraordinariamente grande. 1.350 empresas pertencem ao 
setor de tecnologia médica - entre elas são cerca de 300 fabricantes 
e 480 fornecedores, 220 empresas de comércio e distribuição, bem 
como 350 prestadores de serviços especializados - localizadas em 
grande parte na região do Lago Léman, na região de Berna-Bienna, 
na região da Basileia e na área metropolitana de Zurique. Do total 
de produtos fabricados por esse setor na Suíça, 75 % são expor-
tados, correspondendo a 5,2 % de todas as exportações do país. 
Em 2016, o faturamento dessas empresas foi aproximadamente 
14,1 bilhões de francos suíços. Seus investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento são acima da média, assim como suas taxas de 
crescimento e lucratividade. No total, o setor de tecnologia médica 
emprega cerca de 54.500 pessoas. Esse número corresponde a 1 % 
da população economicamente ativa e é superior ao de qualquer 
outro país (Alemanha: 0,4 %, Reino Unido/UE/EUA: 0,2 %). O 
maior empregador é a Synthes, seguida da divisão de diagnóstico 
da Roche e da Johnson & Johnson Medical. Outros exemplos de 
empresas multinacionais suíças desse setor são Ypsomed, Sonova 
(aparelhos auditivos) e Straumann (implantes dentários). Algumas 
das grandes corporações estrangeiras são Zimmer Biomet, Medtro-
nic, B. Braun e Stryker. 

www.s-ge.com/invest-lifesciences
Números e fatos sobre as ciências da vida na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.s-ge.com/invest-pharma
Números e fatos sobre o setor farmacêutico na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.s-ge.com/biotech
Números e fatos sobre a biotecnologia na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.s-ge.com/medtech
Números e fatos sobre a tecnologia médica na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.scienceindustries.ch
Associação Suíça de Empresas Químicas, Farmacêuticas e de Biotecnologia
Idiomas: alemão, inglês, francês

www.swiss-medtech.ch
Associação de Tecnologia Médica Suíça 
Idiomas: alemão, inglês, francês



ESTRUTURA ECONÔMICA

39

2.3.2 Indústria de máquinas, eletrônicos e metalurgia
A indústria mecânica, elétrica e metalúrgica (MEM) é o maior setor 
industrial da Suíça e, com 320.000 empregados, desempenha um 
papel fundamental na economia do país. Em 2016, a participação 
da indústria MEM correspondia a cerca de 7,4 % do valor agrega-
do. Inúmeras empresas da indústria MEM suíça assumem papel 
de liderança internacional em seus respectivos subsetores. Cerca 
de 80 % dos produtos da indústria MEM são exportados. No total, 
a indústria MEM é responsável por 35 % de todas as exportações 
suíças.

Grandes empresas dos setores metalúrgico e de máquinas, com 
nomes conhecidos - tais como OC Oerlikon, Rieter, Schindler e 
ABB - estão presentes em quase todos os cantões. Sobretudo nos 
cantões de Zurique e Aargau, no Vale do Reno, no Tessino, no 
Valais e na Suíça Central predomina uma dinâmica que garante 
posições de liderança inclusive em nível internacional. A maioria 
das empresas aposta em inovações e qualidade visando a manter 
ou expandir sua posição no mercado mundial em meio à concor-
rência com polos econômicos que têm custos menores. Hoje, esse 
ramo industrial é internacionalmente competitivo, graças às suas 
transformações estruturais bastante avançadas e ao uso de novas 
tecnologias.

A indústria relojoeira suíça está concentrada nas regiões do Jura, 
que se estendem de Genebra a Schaffhausen (no chamado “Arco 
dos Relojoeiros”). Há também alguns polos isolados no planal-
to suíço, em Tessino e em Valais, sendo Genebra, Bienna e La 
Chaux-de-Fonds três metrópoles da indústria do relógio. As sedes 
de empresas como o Swatch Group, IWC Schaffhausen, Rolex SA, 
Richemont SA ou LVMH Group estão localizadas aqui. A indústria 
relojoeira suíça fabrica produtos cujo alto grau de tecnicização se 
expressa em uma divisão de tarefas muito intensa. Isso faz com 
que os representantes do setor relojoeiro em geral sejam peque-
nas e médias empresas (com uma média de pouco menos de 70 
empregados por empresa). As cerca de 700 empresas empregam 
59.000 indivíduos (dados de 2017). Do total de empregados e 
empresas, 95 % atuam nos nove cantões do Arco do Jura, de modo 
que se pode dizer que a região é um verdadeiro cluster do setor. A 
posição de liderança mundial dos fabricantes de relógios suíços é 
especialmente notável no segmento de artigos de luxo. São expor-
tados 95 % de todos os relógios de luxo fabricados na Suíça; em 
2016, o valor total dessas exportações foi de 19,4 bilhões de francos 
suíços.

A disponibilidade de grande know-how e mão de obra altamen-
te qualificada atraiu o estabelecimento cada vez mais frequente 
de novas indústrias (de fora de setor) em busca de tecnologias 
similares para sua produção. Nesse “cluster”do setor de precisão 
inclui-se, em particular, a indústria de tecnologia médica, que, 
nos últimos anos, ampliou consideravelmente sua presença nessa 
região. Além disso, um cluster fortemente voltado para a microme-
cânica e óptica formou-se no leste da Suíça e na região de Berna.

www.s-ge.com/invest-mem
Números e fatos sobre MEM na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.swissmem.ch
Associação da Indústria Mecânica, Elétrica e Metalúrgica (MEM) da Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.fhs.swiss
Associação da Indústria Relojoeira da Suíça (FH)
Idiomas: inglês, francês, chinês, japonês

2.3.3 Tecnologia da informação e comunicação
A Suíça ocupa uma posição de liderança no que diz respeito à 
disseminação da infraestrutura que serve de base para a sociedade 
da informação. De acordo com a OCDE, o país é líder mundial em 
termos de porcentual de habitantes com acesso à internet de alta 
velocidade (50 %), à frente da Dinamarca e Holanda (vide imagem 
47, capítulo 11.2). Mais de 85 % dos indivíduos com idade superior 
a 14 anos utilizam a internet. No Índice de Disponibilidade de 
Rede 2016, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, a Suíça 
ocupa a 7a posição, atrás de Singapura, Finlândia, Suécia, Noruega, 
EUA e Holanda. Com 210.800 empregados no setor de tecnologia 
da informação e comunicação (TIC), esse ramo profissional é o 
sexto maior na Suíça (2015).

Na área metropolitana de Zurique e do Lago de Constança, reno-
madas empresas do setor de Tecnologia da Informação estabe-
leceram-se no entorno da Escola Politécnica Federal de Zurique 
(ETH) e seus institutos de pesquisa e também da Universidade de 
Zurique. IBM, Google und Microsoft. A proximidade em relação a 
essas instituições de ensino superior foi um dos fatores decisi-
vos. Outros polos de Tecnologia da Informação formaram-se em 
Berna e Lucerna. Empresas suíças de TI, como a Noser Enginee-
ring e Coresystems AG são líderes em seus respectivos mercados. 
Alguns dos maiores empregadores do setor são empresas estran-
geiras como Siemens, Dell, HP e Reuters. Um importante critério 
para empresas estrangeiras de TI se instalarem na Suíça é a mão 
de obra com excelente qualificação, preparo técnico e domínio 
de vários idiomas.

www.s-ge.com/invest-ict
Números e fatos sobre a TIC na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.s-ge.com/data-centers
Números e fatos sobre centros de dados na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.bakom.admin.ch 
Departamento Federal de Comunicação (BAKOM)
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.ictswitzerland.ch
Federação Suíça do Setor de TIC
Idiomas: alemão, inglês

www.digitalswitzerland.com
Iniciativa nacional para o fortalecimento da Suíça como centro digital
Idioma: inglês



2.3.4 Tecnologias limpas
O termo “tecnologias limpas” abrange tecnologias, processos, bens 
e serviços que visam a reduzir o impacto ambiental e possibilitar 
o uso sustentável dos recursos e sistemas naturais. As tecnologias 
limpas aplicam-se em todos os setores da economia e influenciam 
toda a cadeia de agregação de valor. Por ser um país pequeno 
com recursos naturais limitados, a Suíça, há muito tempo, tem se 
empenhado na proteção do meio ambiente. A coleta de lixo, as 
normas Minergie, a conexão com estações de tratamento de águas 
residuais, o aproveitamento energético de todos os resíduos, além 
de outros processos e medidas, são uma realidade óbvia para a po-
pulação suíça. A legislação e as normas legais de alto nível forçaram 
o surgimento de soluções industriais e geraram um valioso acú-
mulo de experiências ao longo de vários anos. Isso tem produzido 
um contínuo fluxo de inovações. Atualmente, o setor de tecnologia 
limpa emprega, direta ou indiretamente, um número estimado de 
5,5 % indivíduos, que corresponde a 4,5 % de todos os postos de tra-
balho no país. O valor agregado bruto gerado pelo setor é de 49 bi-
lhões de francos suíços, correspondendo a 4,2 % do produto interno 
bruto suíço. Entre todas as empresas suíças de tecnologia limpa, 
38 % exportam serviços e produtos. Um traço característico do setor 
é a heterogeneidade das empresas que o compõem, que podem ser 
desde start-ups ou spin-offs a conglomerados multinacionais.

www.s-ge.com/cleantech
Export Promotion Cleantech
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.s-ge.com/cube
Banco de dados oficial das empresas suíças de tecnologias limpas
Idioma: inglês 

www.cleantech.admin.ch
Informações oficiais sobre o setor de tecnologias limpas
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.swisscleantech.ch
Associação de Empresas de Tecnologias Limpas da Suíça
Idiomas: alemão, francês

2.3.5 Funções de sedes empresariais
A Suíça é um centro para as atividades realizadas pelas sedes 
globais e regionais de empresas estrangeiras. Enquanto as empre-
sas europeias costumam estabelecer matrizes globais na Suíça, 
as empresas norte-americanas estabelecem sedes regionais. De 
acordo com um estudo realizado pela KPMG em 2016, mais de 850 
multinacionais são sediadas ou desempenham outras atividades 
centrais na Suíça. Quase 75 % das empresas vêm da América do 
Norte e da Europa. Segue-se o Japão (11 %), a China (4 %) e o res-
tante da região Ásia-Pacífico. A presença de empresas de destaque 
– tais como eBay, Biogen, Bombardier, General Motors, Nissan, 
Sony, Google, IBM ou Mondelez – demonstra a atratividade da 
Suíça como local para exercer funções de sedes empresariais.

Entre os critérios decisivos para a escolha do local de estabeleci-
mento incluem-se: condições fiscais favoráveis, disponibilidade 
de pessoal qualificado, alta qualidade de vida e excelente posição 
geográfica. Outro fator importante é a neutralidade em termos 
econômicos – uma matriz suíça é aceita por todos os grandes 
mercados europeus. A Suíça tem recebido boas notas nos quesitos 
estabilidade e segurança jurídica, bem como em matéria de 
segurança pessoal e ambiental. A qualidade de vida e o alto nível 
do sistema educacional também são vistos positivamente. Outras 
vantagens são a proximidade dos centros de pesquisa e dos clien-
tes, bem como a confiabilidade de tratados sobre dupla tributação. 
Além disso, o país é extraordinariamente propício como mercado 
de teste, pois oferece a maior diversidade possível em território 
extremamente pequeno.

“Mais de 850 multinacionais estão 
sediadas na Suíça.”
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2.3.6 Serviços financeiros
O centro financeiro que se desenvolveu na Suíça tem grande im-
portância para a economia do país e, no plano internacional, cons-
titui um cluster de primeira categoria. O país abriga cerca de 260 
bancos, 200 seguradoras e 1.800 fundos de pensão. A maioria das 
instituições financeiras está estabelecida em Zurique, Genebra, 
Basileia e Lugano. Em 2016, a agregação de valor direta dos bancos 
e das seguradoras foi de aproximadamente 60 bilhões de francos 
suíços, dos quais os bancos e seguradoras contribuíram individual-
mente com cerca de 30 bilhões de francos suíços. Isso corresponde 
a 9,4 % do valor agregado bruto suíço. O setor financeiro emprega 
quase 214.000 funcionários (equivalente ao tempo inteiro). Isso 
representa cerca de 5,6 % de toda a população ativa da Suíça. Cerca 
de 144.000 são do setor bancário e 70.000 do setor de seguros. A 
importância da indústria financeira reflete-se também nos cursos 
oferecidos por instituições de ensino superiores do país. O “Swiss 
Finance Institute” – instituto mantido por uma parceria entre ins-
tituições financeiras e destacadas universidades suíças – garante 
formação profissional e pesquisa científica na área financeira.

Em nível internacional, a Suíça é também um centro bancário que 
goza de elevada reputação e é extremamente competitivo. Os ban-
cos suíços destacam-se pela inovação, profissionalismo e qualida-
de. Sua competência central são os serviços da gestão patrimonial: 
com um quarto de todos os patrimônios investidos internacional-
mente, a Suíça é líder mundial no private banking transnacional. 
Além do UBS e do Credit Suisse, dois grandes bancos de atuação 
mundial, há ainda muitas outras instituições especializadas e com 
atuação regional. Essa diversidade é um do grandes pontos fortes do 
centro bancário suíço, uma vez que ela garante que todos os clientes 
encontrem um banco suíço que atende às suas necessidades.

No ramo de seguros, alguns dos fatores de sucesso e condições de 
base fundamentais são a elevada renda nacional, a grande busca 
por segurança, o sistema de previdência social bem desenvolvido, 
a abertura e integração internacional de empresas do ramo, a cre-
dibilidade dos mecanismos regulatórios e o know-how internacio-
nal acumulado na área de resseguros.

Outras informações e links relacionados aos bancos: página 96 e 
seguintes

www.s-ge.com/financial-center
Números e fatos sobre Finanças na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.swissbanking.org
Associação dos Bancos Suíços
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.svv.ch
Associação Suíça de Seguros
Idiomas: alemão, inglês, francês

2.3.7 Comércio e matérias-primas
A Suíça é uma das plataformas comerciais mais importantes do 
mundo de matérias-primas. Cerca de um terço do comércio global 
de produtos de petróleo bruto é comercializado via Genebra, que 
também é o maior centro mundial de comércio de cereais, semen-
tes oleaginosas e algodão e o maior centro europeu de comércio de 
açúcar. Zug é um centro de comércio de produtos minerais. Essa 
posição dominante surpreende à primeira vista, uma vez que a 
Suíça é um país que não tem litoral e dispõe de poucas matérias-
-primas próprias. Entretanto, como entreposto de diversas rotas 

comerciais, o país já estava integrado desde cedo ao comércio 
internacional de café e de algodão. Mais tarde, graças às suas 
vantagens conhecidas como centro financeiro, a Suíça conseguiu 
tornar-se um verdadeiro ponto nevrálgico do comércio internacio-
nal. Além dos impostos relativamente baixos, as companhias de 
comércio valorizam a localização central, a boa infraestrutura e a 
conexão com o exterior.

Também são importantes para a economia da Suíça os inúme-
ros serviços ligados ao comércio de matérias-primas, tais como 
seguradoras, escritórios de advocacia e empresas de consultoria, 
serviços fiduciários, logística e segurança. Nos centros regionais, 
as instituições bancárias de grande porte e os bancos cantonais 
suíços, além de diversos bancos estrangeiros, têm se especializado 
no financiamento do comércio de matérias-primas. Eles finan-
ciam a compra de produtos não processados, garantem a perfeita 
execução da transação e oferecem proteção contra riscos operacio-
nais e de crédito. O volume total do comércio de matérias-primas 
representa 4 % do produto interno bruto da Suíça. 

Nos últimos anos, esse comércio tem adquirido uma importância 
cada vez maior. Na classificação das maiores empresas suíças (2017), 
quatro empresas do setor estão entre os primeiros cinco lugares: 
Glencore International (1), Vitol (2), Cargill International (3) und 
Trafigura (4).

www.stsa.swiss
Associação Suíça de Comércio de Matérias-Primas e de Navegação
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.vsig.ch
Federação do Comércio Suíço
Idiomas: alemão, francês

www.lcta.ch
Lugano Commodity Trading Association
Idiomas: inglês, italiano, russo

www.zugcommodity.ch
Zug Commodity Association (ZCA)
Idioma: inglês




