
A Suíça inspira talentos a terem alta produtividade cria-
tiva. Isto porque existe no país uma combinação ideal de 
fatores: emprego, inovação, criatividade, família e oportu-
nidades de lazer e de descanso. Outros ingredientes que 
fazem da Suíça um lugar com alta qualidade de vida são 
a vida cultural ativa, as paisagens pitorescas e os imóveis 
de alto padrão.

AMBIENTE E VIDA 

Imagem
Restaurante Schlössli Wörth, próximo às 
cataratas do rio Reno, em Neuhausen
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ESPORTES, LAZER, DESCANSO E CULTURA À VONTADE
Das montanhas alpinas de grande altitude às regiões marcadamente 
mediterrâneas do Tessino, passando pelo fértil planalto: a rica variedade 
paisagística da Suíça em seu pequeno território de apenas 220 quilômetros 
de norte a sul e 348 quilômetros de leste a oeste fascina tanto os moradores 
como os visitantes. No verão, os limpos lagos e rios oferecem boas opções de 
banhos e ar fresco para respirar fundo e relaxar. Isso tudo sem precisar 
afastar-se muito dos centros urbanos. Graças às curtas distâncias de um local 
para o outro, as viagens são rápidas e confortáveis – seja de trem, ônibus, 
carro ou navio. As maiores cidades suíças, como Zurique, Genebra, Basileia e 
Berna, estão, segundo a classificação de Mercer, entre as cidades mais 
atraentes do mundo. Não é de se admirar que a Suíça é considerada um dos 
países com o maior índice de felicidade do mundo.

Amantes da natureza e aficionados por esportes encontram na Suíça tudo 
que desejam. Seja no verão ou no inverno, as lendárias montanhas suíças 
sempre convidam para um descanso de primeira. As opções culturais são 
variadas e o ambiente é poliglota e cosmopolita. Museus, fundações, galerias, 
festivais e instituições independentes promovem a arte e os artistas suíços e 
internacionais. Inúmeros eventos culturais têm repercussão internacional. O 
Festival de Jazz de Montreux, o Art Basel e os Festivais de Cinema de Locarno 
e Zurique são apenas alguns exemplos.

LOCAIS DE PRIMEIRA CATEGORIA PARA SEMINÁRIOS  
E CONGRESSOS
Hotéis de primeira categoria com excelente infraestrutura encantam não só 
quem busca terapias naturais e descanso como também participantes de 
seminários e congressos. Não por acaso, o Fórum Econômico Mundial (FEM) 
atrai todos os anos a elite econômica e política para o paraíso turístico de 
Davos. Quem viaja à Suíça para um compromisso de negócios faz uma opção 
pela autenticidade e por uma mudança de rotina. E, devido às curtas 
distâncias, a variedade de experiências é muito grande.

Qualidade de vida 
sem igual
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Basileia



Ambiente  
internacional

COSMOPOLITISMO E TOLERÂNCIA
Os funcionários e empresas estrangeiros apreciam a internacionalidade da 
Suíça. O país é caracterizado por tolerância e variedade linguística e cultural. A 
Suíça está entre os destinos preferidos dos expatriados. Inversamente, os 
trabalhadores e empresas provenientes de outros países contribuem de 
maneira fundamental para a prosperidade da Suíça. 

A Suíça é um país receptivo. Para permanências de até três meses, um 
documento de viagem válido já é suficiente na maioria das vezes. Cidadãos 
provenientes de determinados países precisam ter um visto de entrada, que 
pode ser obtido junto à representação diplomática suíça competente no 
exterior. As autorizações para permanência mais longa e de residência são 
expedidas pelos Serviços de Imigração cantonais. Quem desejar trabalhar mais 
de três meses na Suíça necessita de uma autorização. Em geral, o empregador 
suíço realiza as formalidades pertinentes.

NEUTRALIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Diplomacia, engajamento humanitário e integração internacional formam o 
núcleo da política de neutralidade suíça. Desde 2002, a Suíça é membro das 
Nações Unidas. Mas desde muito antes disso o país tem participado ativamen-
te de organismos especiais da ONU. Além disso, o país faz parte de organiza-
ções de política econômica como a Associação Europeia de Livre-Comércio 
(AELC). A Suíça representa ainda os interesses de países que não mantêm 
relações diplomáticas com determinados países terceiros.

Como território neutro, a Suíça é predestinada a realizar encontros e conferên-
cias de caráter politicamente sensível. Por esse motivo inúmeras organizações 
internacionais - tais como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e as Nações 
Unidas - têm sua sede em território suíço. Genebra é um dos mais importan-
tes centros de cooperação internacional do mundo. A cidade também é sede 
da Organização Mundial do Comércio (OMC), que forma a base jurídica e 
institucional do sistema de comércio multilateral e é a única organização que 
regulamenta as relações comerciais entre Estados em esfera global. Além disso, 
o Comitê Olímpico Internacional (COI), UEFA, FIFA e mais de 60 organizações 
esportivas internacionais estão sediados na Suíça. Na maioria dos casos, a 
Suíça é a sede global ou europeia dessas organizações.
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Infraestrutura  
confiável

MOBILIDADE E SEGURANÇA NO CORAÇÃO DA EUROPA
Voos diretos para os principais destinos na Europa e para outros continentes: 
Os três aeroportos internacionais de Zurique, Genebra e Basileia garantem 
as melhores conexões para outros países, seja qual for a distãncia. A exten-
sa rede rodoviária suíça está entre as mais densas do mundo e tem ligação 
imediata com as autoestradas europeias. Trens e ônibus conectam áreas 
urbanas e rurais de maneira confiável e pontual. O lendário carro amarelo 
dos correios suíços alcança até mesmo o vale mais longínquo dos Alpes. A 
malha de estradas da Companhia Ferroviária Suíça (SBB) e das diversas em-
presas de transporte regionais tem extensão total de aproximadamente 5.000 
quilômetros. Diariamente, cerca de um milhão de passageiros optam por 
utilizar mais de 10.000 trens para ir ao trabalho ou para viajar. Os suíços são 
campeões mundiais em viagens ferroviárias. O transporte de mercadorias 
também funciona impecavelmente: Todos os dias, transportadoras nacionais 
e estrangeiras atravessam a Suíça e seguem para os países europeus levando 
cerca de 210.000 toneladas de bens. Além disso, desde 2016 a Suíça conta 
com o maior túnel ferroviário do mundo, o túnel de base de São Gotardo. 

Seja em instalações próprias da empresa, parque tecnológico ou centro de 
escritórios com serviços administrativos adicionais, as opções de imóveis 
comerciais atraentes e de alto padrão são numerosas. Nos últimos anos, 
as regras para aquisição de bens imóveis por estrangeiros foram bastante 
flexibilizadas.

CONFIABILIDADE E ABASTECIMENTO NACIONAL
A infraestrutura bem desenvolvida satisfaz as necessidades e o alto nível de 
exigência de clientes na atual era da informação. Empresas líderes mundiais 
do ramo de tecnologia da informação como IBM, Google e Disney aprovei-
tam em suas operações a segurança e a confiabilidade da infraestrutura e tec-
nologia suíças de transmissão de dados e decidiram estabelecer-se no país. O 
abastecimento de energia e água na Suíça também é estável e é disponibili-
zado em todo o país. Como “reservatório de água” da Europa, o país recorre à 
energia hídrica renovável para produzir eletricidade.

A assistência de saúde da Suíça está entre as melhores do mundo. Profis-
sionais da medicina com excelente formação garantem uma assistência 
médica completa de primeira qualidade em consultórios, hospitais públicos 
e inúmeras clínicas privadas e especiais. Além disso, os cidadãos suíços têm 
também uma das maiores expectativas de vida do planeta - 83 anos média.
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