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14.1 COMPETÊNCIAS REGIONAIS E SERVIÇOS
Em conformidade com a estrutura federalista da Suíça, a pro-
moção de investimentos é uma atribuição conjunta do governo 
federal e dos cantões.

A Switzerland Global Enterprise (S-GE) informa, em nome do 
Governo Federal (Secretaria de Estado da Economia - SECO) e 
dos cantões, os potenciais investidores sobre os pontos fortes e as 
condições de base da estrutura econômica da Suíça. Os escritórios 
de representação da S-GE no exterior recebem o nome de Swiss 
Business Hubs (SBH). Seus especialistas são a primeira fonte de 
informações para investidores estrangeiros. Em países nos quais 
não há um SBH, os investidores estrangeiros podem dirigir-se 
diretamente à equipe de especialistas da S-GE na Suíça. A S-GE 
acompanha empresas do exterior e examina seus projetos poten-
ciais, antes que eles sejam transmitidos aos cantões. 

Cabe aos órgãos cantonais de promoção da indústria e comércio 
informar sobre as demais vantagens de estabelecimento de empre-
sas em seus respectivos polos econômicos, fazer propostas de es-
tabelecimento concretas aos investidores interessados e organizar 
o assessoramento dos investidores no local durante as etapas pos-
teriores do processo de estabelecimento. Após a implementação 
bem-sucedida do projeto de investimento, os órgãos de promoção 
da indústria e comércio continuam à disposição dos investidores 
com parte da manutenção de relações com clientes.

A S-GE presta apoio a investidores estrangeiros juntamente com a 
rede de órgãos cantonais de promoção da indústria e comércio e 
diversos parceiros oriundos do setor privado nas seguintes etapas:

 – estabelecimento de contatos com órgãos regionais e cantonais 
de promoção da indústria e comércio

 – busca do local ideal para estabelecimento na Suíça;
 – cumprimento dos requisitos legais e burocráticos;
 – cooperação com centros de pesquisa e universidades;
 – obtenção de vistos de trabalho e de permanência;
 – avaliação da estrutura ideal da empresa e esclarecimentos sobre 
o sistema tributário suíço.

A Switzerland Global Enterprise presta apoio a empresas em qual-
quer momento, independentemente do estágio de informação fac-
tual dos envolvidos durante o projeto de investimento em questão. 
Os endereços de contato encontram-se no anexo deste manual.

www.s-ge.com/invest
Switzerland Global Enterprise S-GE
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.s-ge.com/areas
www.s-ge.com/cantons 
Áreas e cantões
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

A promoção de investimentos é um importante componente 

da política econômica da Suíça e é realizada por meio de 

uma estreita parceria entre o setor privado, governo federal, 

cantões e a Switzerland Global Enterprise. Por encargo do 

governo federal e dos cantões suíços, a Switzerland Global 

Enterprise organiza e coordena as atividades de todos os 

órgãos atuantes na promoção de investimentos estrangeiros 

diretos na Suíça.



14.2 POLÍTICA DE INCENTIVOS E INSTRUMENTOS
Seguindo o caráter liberal do sistema econômico suíço, a política 
econômica do país concentra-se na organização e manutenção de 
condições de base ideais para o desenvolvimento econômico. As 
medidas de incentivo financeiro são pontuais e sistemáticas. De 
modo geral, o apoio estatal é prestado a título de complementação 
de esforços da iniciativa privada.

As possibilidades de aplicação, a combinação de diversos instru-
mentos e o escopo do apoio dependem do projeto de investimento 
em questão, mas com espaço para soluções individualizadas. Por 
isso, após uma avaliação preliminar do projeto, vale a pena discuti-lo 
previamente com os órgãos cantonais de promoção da indústria e 
comércio.

14.2.1 Incentivo cantonal
A maioria dos cantões da Suíça dispõe de órgãos próprios de promo-
ção da indústria e comércio, mas alguns deles atuam também em 
cooperação com outros cantões. Todos os cantões podem oferecer 
benefícios fiscais a empresas como meio de promoção da indústria 
e comércio. Os demais instrumentos variam de cantão para cantão, 
de acordo com os interesses em jogo e as condições econômicas 
regionais.

14.2.2 Incentivos fiscais com base na política regional
A política regional do governo federal promove sistematicamente o 
desenvolvimento econômico de regiões com deficiências estrutu-
rais, tais como as áreas montanhosas e as regiões rurais. Nessas regi-
ões, projetos significativos de investimento e inovação, assim como 
a fundação e estabelecimento de novas empresas, podem receber 
apoio do governo federal por meio de alívios fiscais. A condição 
fundamental para a concessão de alívios fiscais pelo governo federal 
é que o projeto receba apoio do cantão responsável. Desde o dia 1 
de julho de 2016, 93 centros regionais em 19 cantões pertencem aos 
domínios de aplicação. 

O processo de solicitação de alívios fiscais no âmbito da política 
regional ocorre sempre por meio da administração cantonal. Os 
órgãos cantonais de promoção da indústria e comércio competentes 
prestam consultoria sobre os procedimentos adequados.

Consulte também o capítulo 9.4.3.

www.seco.admin.ch > Incentivo local > Política de PME
Alívios fiscais no âmbito da política regional
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

Áreas de aplicação de alívios fiscais, 2016
(IMAGEM 68)

   Regiões de aplicação nos termos da Portaria do Departamento Federal de Economia de 
1 de julho de 2016

Fonte: Secretaria de Estado para a Economia (SECO), 2017

Exemplos de instrumentos de financiamento dos cantões
(IMAGEM 67)

ÁREA DE ATIVIDADE TIPO DE INCENTIVO

Aquisição de terrenos –  Assessoria na procura por instalações 
comerciais e terrenos

–  Ajuda de custo para o planejamento e/ou 
preparação do terreno industrial

–  Contribuições para os custos de conver-
são de edifícios industriais

Impostos –  Concessão de benefícios fiscais para 
fase de lançamento e estruturação e para 
projetos de reestruturação

Financiamento de 
investimentos

–  Concessão de fiadores ou assessoria para 
encontrar fiadores para créditos bancá-
rios

–  Contribuições para a redução de juros, 
responsabilização pelo pagamento de 
juros

–  Empréstimos cantonais isentos de juros 
ou com juros

–  Contribuições únicas (“à fonds perdu”)

Fonte: Base jurídica e informações dos órgãos cantonais de promoção da indústria e 
comércio
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14.2.3 Fundação Switzerland Innovation
A Switzerland Innovation oferece às empresas nacionais e interna-
cionais a possibilidade de desenvolverem ideias inovadoras para 
produtos competitivos diretamente na Suíça, em localidades de 
primeira categoria. Na qualidade de instrumento coletivo do país, 
cantões, ciência e economia, a Switzerland Innovation fortalece o 
poder inovador da Suíça frente à concorrência internacional e cria 
uma plataforma para a conexão em rede entre as universidades 
suíças e as empresas inovadoras.

Extensos terrenos com capacidade de desenvolvimento situados 
na proximidade das principais universidades são colocados à 
disposição de empresas internacionais com infraestruturas de 
pesquisa e desenvolvimento. A Switzerland Innovation conta com 
cinco localidades regionais e uma fundação nacional.

Para obter mais informações sobre a Switzerland Innovation, con-
sulte o capítulo 12.6.

14.2.4 Comissão para a Tecnologia e Inovação KTI
KTI é sigla da Agência de Fomento à Inovação, mantida pelo 
governo federal suíço. Há mais de 60 anos, essa agência tem 
promovido a transferência tecnológica e de conhecimento entre 
empresas e instituições de ensino superior. Sua missão é conectar 
parceiros de ambas as áreas em projetos de pesquisa aplicada e 
de desenvolvimento, bem como prestar apoio na estruturação de 
novas empresas start-ups. A Suíça é um dos países com o maior 
nível de inovação do mundo. Sendo assim, a KTI dispõe de um 
orçamento de cerca de 100 milhões de francos suíços. Por meio 
dessa instituição, cujo lema é “science to market”, as empresas tra-
balham com instituições de ensino superior visando gerar novos 
conhecimentos para produtos e serviços e a disponibilizá-los no 
mercado.

A KTI incentiva

 – projetos de P&D das áreas de indústria e serviços com foco no 
mercado, que são realizados pelas empresas em conjunto com as 
instituições de ensino superior;

 – a fundação e a estruturação de empresas voltadas para a ciência;
 – a transferência tecnológica e de conhecimento por meio de 
plataformas e redes.

O incentivo a projetos de P&D está disponível, por norma, a todas 
as áreas de conhecimento que envolvem inovações baseadas 
na ciência. As propostas de projetos são apresentadas segundo 
o princípio “bottom-up” (de baixo para cima). Fatores decisivos 
para a concessão do incentivo são o teor inovador do projeto e a 
perspectiva de sua implementação bem-sucedida no mercado. A 
KTI ajuda futuros empreendedores por meio do programa “ventu-
relab” com módulos de formação profissional sob medida. Esses 
módulos fornecem a bagagem e a metodologia necessárias para 
implementar uma ideia de negócios inovadora a partir de uma 
nova empresa. Além disso, jovens empresários também podem 
candidatar-se a um programa de coaching executivo. O incentivo 
é dado a empresas com muito conhecimento e tecnologia com 
grande potencial de mercado.

A KTI promove a transferência tecnológica e de conhecimento 
(WTT) entre as instituições de ensino superior e a economia onde 
isso seria inviável sem seu apoio. A WTT-Support reforça o inter-
câmbio regional de conhecimento e tecnologias entre as escolas 

superiores e a indústria regional. Redes Temáticas Nacionais 
(NTN) com coordenação profissional no local prestam apoio a 
PME e instituições de ensino superior no estabelecimento de con-
tatos e no desenvolvimento de projetos. Outro objetivo é oferecer 
a empresas e pesquisadores inovadores da Suíça oportunidades 
desenvolvimento por meio do acesso a programas e redes interna-
cionais, tais como IS, ESA e EUREKA. Para que a KTI possa exercer 
sua função de incentivo à inovação da melhor maneira possível e 
para estar preparada para os desafios futuros, ela foi transforma-
da, em 1 de janeiro de 2018, de uma comissão de autoridades em 
uma agência pública chamada Innosuisse.

www.kti.admin.ch
Comissão para a Tecnologia e Inovação (KTI)
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.innosuisse.ch
Innosuisse - Agência Suíça de Apoio à Inovação
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.venturelab.ch 
Venturelab
Idiomas: alemão, inglês, francês

www.ctistartup.ch 
Start-up da KTI
Idiomas: inglês

14.2.5 Parques de tecnologia e incubadoras de negócios
Hoje, instituições e centros de apoio que estimulam ou facilitam o 
início de atividades empresariais fazem parte da infraestrutura da 
economia suíça. A Suíça tem inúmeros parques de tecnologia e 
incubadoras de negócios, cuja maioria se encontra reunida em 
associações. Com diferentes formatos e alinhamentos em termos 
de temas e áreas do conhecimento, eles se desenvolveram por 
meio de estreitos vínculos com instituições de ensino superior e, 
em parte, a partir de iniciativa puramente privada. De forma geral, 
oferecem instalações físicas (para a fase de lançamento e estrutu-
ração, quase sempre com condições preferenciais), infraestruturas 
coletivas e acompanhamento especializado.

A participação de sua organização-mãe em redes internacionais 
possibilita que os participantes possam utilizar a infraestruturas de 
parques tecnológicos localizados em toda a Europa, permitindo 
que a árdua fase de arranque da empresa seja acelerada e rentável. 
Além disso, nas grandes cidades, surgiram os chamados centros de 
negócios. Estes também, em sua função de primeiro local de apoio 
de curto prazo, são voltados para empresas estrangeiras que se 
estabeleceram recentemente no país, disponibilizando-lhes 
possibilidades de desenvolvimento com flexibilidade de instala-
ções e atuando como plataformas de contato e incubadoras de 
negócios.

Entre as ofertas dos parques de tecnologia e incubadoras de 
negócios podem-se citar:

 – prestações de serviços, como consultoria, coaching, atendimento 
telefônico;

 – contatos com universidades e escolas superiores técnica;
 – ambiente de pessoas, que compartilham as mesmas ideias,
 – disponibilidade de infraestrutura e instalações flexíveis,
 – rede de contatos
 – chances mais elevadas de sobrevivência do empreendimento, 
em média acima de 90 %

www.swissparks.ch
Associação de Centros de Tecnologia e Incubação de negócios
Idiomas: inglês



Parques de tecnologia e incubadoras de negócios
(IMAGEM 69)
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Fonte: gruenden.ch, ilustração própria

13  Neode Parc Centro de Micro e Nanotec-
nologia, La Chaux-de-Fonds

 www.neode.ch
14 Bluefactory, bairro de inovação, 
 Friburgo
 www.bluefactory.ch
15 Fri Up, Incubadora de negócios, Friburgo
 www.friup.ch
16  Fri Up, Incubadora de negócios Sul,  

Vaulruz
 www.friup.ch
17  Fri Up, Incubadora de negócios Norte, 

Murten
 www.friup.ch
18 Laboratório de Inovação de Friburgo
 www.innolabfribourg.ch
19 Centro de Inovação de Marly, Marly
 www.marly-innovation-center.org
20 Acelerador de start-up Venturi, 
 Villaz-St-Pierre
 http://venturi.vivier.ch
21 Le Vivier, Parque tecnológico - 
 Parque tecnológico Villaz-St-Pierre
 www.vivier.ch

5 Y-Parc - Polo tecnológico suíço, 
 Yverdon-les-Bains
 www.y-parc.ch
6 Centro de microcomponentes, 
 Sainte-Croix (VD)
 www.technopole1450.ch
7  Aéropôle Broye, Indústria de aviação e 

aeroespacial, Payerne
 www.aeropole.ch
8 Campus Biotech, Genebra
 www.campusbiotech.ch
9 Impact Hub Genebra
 http://geneva.impacthub.net
10  Eclosion SA, Incubadora, Plan-les- 

Ouates
 www.eclosion.com
11 FONGIT, Centro de tecnologia, 
 Plan-les-Ouates
 www.fongit.ch
12  Neode Parc Centro de Micro e  

Nanotecnologia, Neuchatel
 www.neode.ch

 ORGANIZAÇÕES NACIONAIS
 Technopark-Allianz
 www.technopark-allianz.ch
  SwissParks - Associação de Centros de 

Tecnologia e Incubação de negócios
 www.swissparks.ch
  Grupos de interesse de cooperação da 

Suíça
 www.coworking-schweiz.ch
  Switzerland Innovation, Parques de 

inovação em 5 localidades
 www.switzerland-innovation.com

 REGIÃO OESTE DA SUÍÇA
1 Parque de Inovação da EPFL, Lausanne
 www.epfl-innovationpark.ch
2 Biopôle Business Park Lausanne, 
 Epalinges, ciências da vida
 www.biopole.ch
3  Fundação dos Ateliês da Cidade de 

Renens, Renens
 www.ateliersvdr.ch
4 TecOrbe, tecnologias limpas, Orbe
 www.tecorbe.ch
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22  Laboratório de Tecnologia Médica,  
Creapole SA, Courroux

 www.creapole.ch
23  Laboratório de Mídias, Creapole SA,  

La Noirmont
 www.creapole.ch
24  Laboratório de Microtecnologia,  

Creapole SA, Porrentruy
 www.creapole.ch

 VALAIS
25 BioArk, Centro de Biotecnologia, 
 Monthey
 www.bioark.ch
26  BlueArk, Centro de Tecnologia de  

Energias Renováveis, Sion
 www.blueark.ch
27  IdeArk, Centro de Tecnologia de Interação 

Multimodal, Martigny
 www.ideark.ch
28  PhytoArk, Centro de Desenvolvimento 

de Produtos baseados em Plantas, 
Sion-Conthey

 www.phytoark.ch
29 TechnoArk, Centro de TIC, Sierre
 www.technoark.ch

 BERNA
30  Impact Hub, Berna
 www.bern.impacthub.net
31   Parque da Switzerland Innovation  

Bienna
 www.innolabfribourg.ch
32  Parques tecnológicos, Saint-Imier, TP I 
  (Transferência tecnológica), TP II  

(Tecnologias limpas)
 www.saint-imier.ch

 REGIÃO NOROESTE DA SUÍÇA
33  Incubadora da Basileia, centro de  

start-up da universidade de Basileia e 
da FHNW

 www.basel-inkubator.ch
34 Parque tecnológico de Basileia
 www.technologiepark-basel.ch
35  Parque da Switzerland Innovation,  

Basileia
 www.switzerland-innovation.com/
 baselarea
36 Academia de start-up, Basileia
 www.startup-academy.ch
37  Stellwerk Basileia - para profissionais 

autônomos da indústria criativa
 www.stellwerkbasel.ch
38  Parque de Negócios Laufental &  

Thierstein, Zwingen
 www.bplt.ch
39 Parque de Negócios, Reinach
 www.businessparc.ch
40  Tenum AG, Centro de tecnologia de cons-

trução, energia e meio ambiente, Liestal
 www.tenum.ch

41 Centro de Tecnologia TZW, Witterswil, 
 Ciências da vida
 www.tzw-witterswil.ch
42  Incubadora de negócios do cantão de 

Solothurn, Solothurn
 www.gzs.ch
43 Plug&Start, Fábrica de start-ups, Olten
 www.plug-and-start.ch
44  SwissbioLabs, Olten, Acelerador para 

Diagnóstico e Bioanálise
 www. Swissbiolabs.ch
45  Parque Innovaare da Switzerland  

Innovation próximo ao PSI, Villigen
 www.parkinnovaare.ch
46 Parque tecnológico Aargau, Brugg
 www.technopark-aargau.ch

 REGIÃO CENTRAL DA SUÍÇA
47  BusinessPark Zug, Incubadora de  

negócios
 www.businessparkzug.ch
48 Parque tecnológico de Lucerna, ROOT D4
 www.technopark-luzern.ch
49 microPark Pilatus, Alpnach
 www.microparkpilatus.ch
50 Centro de Tecnologia de Schwyz, Steinen
 www.tzsz.ch

 ZURIQUE
51 Parque tecnológico de Zurique
 www.technopark.ch
52  BlueLion, Zurique; Incubadora para 

empresas de TIC e tecnologias limpas
 www.bluelion.ch
53 Impact Hub, Berna
 www.zurich.impacthub.ch
54 StartZentrum Zürich
 www.startzentrum.ch
55 Switzerland Innovation Park, Zurique
 www.switzerland-innovation.com/
 zurich
56 Swiss Startup Factory, Zurique
 www.swissstartupfactory.com
57 Parque tecnológico Bio, Schlieren-Zürich
 www.bio-technopark.ch
58 startup space, Schlieren-Zürich
 www.startup-space.ch
59 glaTec - Incubadora do EMPA, Dübendorf
 www.glatec.ch
60  grow - Organização de empresas 

Wädenswil
 www.grow-waedenswil.ch
61  Parque tecnológico de Winterthur,  

Winterthur
 www.technopark-winterthur.ch
62 RUNWAY, Incubadora de start-ups, ZHAW 
 Winterthur
 www.zhaw.ch/runway

 REGIÃO LESTE DA SUÍÇA
63 RhyTech - Materials Work, Neuhausen
 www.rhytech.ch
64  Fundação Futur, Incubadora de  

Negócios, 
 Rapperswil-Jona
 www.rhytech.ch
65 Centro de Alta Tecnologia, Tägerwilen
 www.high-tech-center.ch
66  Centro de Tecnologia & Comércio Lago de 

Constança, 
 Incubadora de negócios, Kreuzlingen
 www.bttc.ch
67 Centro de Inovação Startfeld, São Galo
 www.startfeld.ch
68  Laboratório de Empreendedorismo Da 

HTW, Chur
 www.e-towerchur.ch
69 Innozet, TRUMPF, Grüsch
 www.innozet.ch

 TICINO
70  Centro de Promoção de Start-ups,  

Lugano
 www.cpstartup.ch
71 Parque tecnológico de Manno
 www.agire.ch
72 Parque tecnológico de Chiasso
 www.agire.ch




