
SEGURANÇA E 
CONFIABILIDADE
A economia suíça é uma das mais liberais e competi-
tivas do mundo. Baixos custos do capital, estabilidade 
monetária, sólido poder de compra, carga tributária  
moderada, Estado com estrutura federalista e estabi-
lidade econômica e política são fatores que garantem 
uma grande segurança de investimentos no país.
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ESTABILIDADE POLÍTICA: SOLO FÉRTIL PARA A ECONOMIA
As estruturas federalistas da Suíça favorecem a proximidade com o setor privado 
e a população. O governo do país tem uma organização enxuta e é composto por 
sete membros, que, juntos, formam o “Bundesrat” (Conselho Federal). Cada um 
dos membros do Conselho Federal é nomeado Presidente por um período de 
um ano, segundo o princípio da rotatividade. Os estados federados da Confede-
ração Suíça - ou seja, os 26 cantões - dispõem de ampla autonomia, especial-
mente nas áreas de saúde, educação e cultura. Os municípios também têm 
autonomia: cada um dos cerca de 2.300 municípios suíços decide autonoma-
mente sobre sua própria alíquota do imposto de renda. Por meio de referendos, 
iniciativas populares e plebiscitos, os cidadãos suíços podem participar 
diretamente do processo político. As condições políticas estáveis garantem um 
alto grau de confiabilidade na economia e em decisões viáveis que são apoiadas 
pela população.

INDEPENDÊNCIA NO CORAÇÃO DA EUROPA
Entre uma e duas horas de voo. É essa a curta duração de uma viagem partindo 
da Suíça para os centros das grandes economias europeias. A Suíça é um país 
multilíngue situado não só no coração geográfico da Europa, como também no 
ponto de interseção de diversas culturas, ligando, em sua condição de importan-
te entreposto de transporte, o norte ao sul e o leste ao oeste do continente. Três 
dos quatro maiores mercados europeus são vizinhos imediatos da Suíça: Alema-
nha, França e Itália. As línguas desses países são também línguas nacionais da 
Suíça, faladas fluentemente por muitos habitantes além do inglês.

A Suíça e a Europa mantêm estreitas relações econômicas entre si. A União 
Europeia é o parceiro comercial mais importante do país: Quase metade das ex-
portações da Suíça segue para a UE. Na direção contrária, dois terços de todas as 
importações suíças são provenientes da UE. Um abrangente acordo de livre-co-
mércio e tratados bilaterais possibilitam o livre intercâmbio de produtos e servi-
ços, ainda que a Suíça não seja membro da UE. Por meio desses acordos, a Suíça 
está completamente integrada ao mercado da UE e aos cerca de 500 milhões de 
consumidores dessa região, embora permaneça politicamente independente. 
Mais de 30 tratados de livre comércio com mais de 40 parceiros complementam 
a Convenção da AELC e o Tratado de Livre Comércio com a UE. A política suíça 
de livre comércio cria condições gerais ideais para o intercâmbio de mercado-
rias e serviços com parceiros importantes. Acordos com todos países desenvol-
vidos importantes garantem que as firmas só sejam tributadas em um país.

Confiabilidade  
na governança 
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Liberalismo no  
mercado de trabalho

EMPREGADOS E EMPREGADORES: PARCERIA FIRME
O direito do trabalho suíço é bastante liberal e o mercado de trabalho é 
pouco regulamentado. Também por isso, a economia suíça é uma das mais 
produtivas do mundo. O índice de desemprego dos últimos dez anos esteve 
sempre abaixo dos quatro por cento – porcentual extremamente baixo em 
comparação com os demais países. Empregadores e sindicatos vivenciam na 
prática uma parceria social, pois os conflitos são resolvidos na mesa de nego-
ciações. Greves raramente ocorrem na Suíça; a última greve geral aconteceu 
há 100 anos.

Os trabalhadores do país quase sempre têm boa formação e dispõem de 
amplos conhecimentos de idiomas e experiência internacional acima da 
média. Eles se destacam por sua motivação, lealdade e comprometimento. A 
Suíça atrai muitos profissionais de outros países que veem no país um bom 
local para trabalhar. Na concessão de acesso ao mercado de trabalho suíço, 
encontra-se em vigor no país um sistema dual: os cidadãos da União Euro-
peia em sua maioria e todos os cidadãos dos países-membros da AELC são 
equiparados a trabalhadores suíços. As permissões de trabalho para cidadãos 
de outros países estão sujeitas ao regime de quotas. 

OBRAS ASSISTENCIAIS EXEMPLARES
A Suíça tem uma rede abrangente de seguridade social. Esta rede oferece às 
pessoas que vivem e trabalham no país, bem como a seus familiares, uma 
ampla proteção contra riscos que tenham consequências financeiras. A pre-
vidência social baseia-se em três pilares: medidas estatais, organizacionais e 
individuais. Os indivíduos assumem um alto grau de responsabilidade pessoal. 
Por isso, as contribuições sociais são moderadas para empresas e segurados.
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Solidez no mercado 
financeiro e de  
capitais 

LIDERANÇA EM ESTABILIDADE E PODER DE COMPRA
O poder de compra dos suíços está entre os mais elevados do mundo. A es-
tabilidade do franco suíço é um dos pilares da política econômica do país. A 
cidade de Zurique ocupa o topo da classificação mundial: em nenhum outro 
lugar do mundo pode-se comprar mais com o rendimento próprio. A estabi-
lidade da política econômica e monetária da Suíça é proverbial. A evolução 
dos preços é tão moderada que o franco suíço se tornou uma das moedas de 
reserva e diversificação mais cobiçadas do mundo.

A Bolsa de Valores da Suíça oferece a empresas acesso a um círculo de inves-
tidores internacionais. Quem estiver em busca de capital encontra credores 
sérios de longo prazo a condições razoáveis. O Estado também contribui para 
um clima favorável para investimentos, oferecendo, por exemplo, alívios fis-
cais a financiamentos com capital de risco. A concorrência saudável no setor 
bancário demonstra o bom funcionamento do mercado de crédito suíço, do 
qual as empresas são grandes beneficiárias.

A SEGURANÇA E COMPETÊNCIA DE UM CENTRO  
FINANCEIRO LÍDER
Genebra e Zurique estão entre os mais importantes centros financeiros do 
mundo. Esse sucesso ampara-se na estabilidade das condições de base. Em-
presas suíças como UBS, Credit Suisse, Swiss Re e Zurich Financial Services 
gozam de grande prestígio internacional em suas áreas de competência 
central em private banking, gestão patrimonial e seguros. Clientes particula-
res e empresas desfrutam em igual medida de uma ampla gama de produtos 
e serviços financeiros e de seguro. A Bolsa de Valores suíça exerce uma forte 
atração sobre empresas nacionais e estrangeiras: em comparação com suas 
similares europeias, a SIX Swiss Exchange abrange a maior quantidade de 
empresas internacionais. Nela são negociados as ações “blue chip” de grupos 
como ABB, CS Group, Nestlé, Novartis e UBS.
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Atratividade fiscal SÓLIDA POSIÇÃO NA CONCORRÊNCIA TRIBUTÁRIA  
INTERNACIONAL
O sistema tributário federalista da Suíça é um modelo de sucesso. Os impostos 
são fixados e coletados pelo governo federal, pelos cantões e pelos municípios. A 
concorrência tributária entre as unidades administrativas suíças contribui 
decisivamente para que a carga tributária do país seja especialmente baixa. 
Desde 2003 está em vigor um “freio ao endividamento”, o que obriga o governo 
federal a manter o equilíbrio entre receitas e despesas. Os cantões suíços mais 
atrativos em termos tributários estão no topo classificação internacional em 
termos de tributação tanto depessoas jurídicas como de mão de obra altamente 
qualificada.

IMPOSTOS MODERADOS PARA PESSOAS FÍSICAS E EMPRESAS
Na esfera federal, a alíquota do imposto de renda de pessoas jurídicas é de 
apenas 8,5 por cento. Há ainda impostos sobre o lucro coletados pelos cantões 
e municípios. Quando uma empresa gera empregos com projetos de investi-
mento em regiões selecionadas da Suíça, ela pode obter isenção tributária total 
ou parcial. A dupla tributação na Suíça e em outro país ocorre apenas em casos 
raros. Esse fator especial que promove a Suíça como local de investimento 
deve-se aos acordos que o país assinou com todos os seus parceiros comerciais 
importantes, tais como EUA, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, China e 
muitos outros países.

A lógica construtiva e pragmática caracteriza a relação entre contribuintes e 
órgãos tributários na Suíça. Essa cooperação baseada na confiança é valoriza-
da também por renomadas empresas que atuam nas áreas de consultoria 
tributária e auditoria contábil.
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Simplicidade na 
abertura de  
empresas

RAPIDEZ E POUCA BUROCRACIA NA ABERTURA DE EMPRESAS
Pessoas jurídicas ou físicas podem abrir uma nova empresa na Suíça de modo 
rápido e descomplicado. Na maioria dos casos, o processo de constituição 
legal de uma empresa dura apenas duas a quatro semanas e custa, geralmente, 
entre 2.000 e 8.000 francos suíços.

Empresários estrangeiros são muito bem-vindos e recebem apoio de diversas 
formas; em 2016, cerca de um terço dos empresários que abriram uma 
empresa na Suíça vieram de outro país. Graças à liberdade do comércio e da 
indústria, em princípio, qualquer pessoa pode conduzir negócios, constituir 
uma empresa ou ter cotas de participação em uma empresa na Suíça. O único 
pré-requisito é que o responsável legal pela empresa tenha seu domicílio em 
território suíço.

FACILIDADE DE ESTABELECIMENTO NA SUÍÇA
A Switzerland Global Enterprise oferece um valioso apoio: nós informamos 
os investidores estrangeiros interessados sobre as condições, as vantagens 
oferecidas pelo país como polo econômico e o procedimento de abertura de 
uma empresa no país. Após esclarecidos os critérios de estabelecimento das em-
presas, o órgão de promoção da indústria e comércio do respectivo cantão ajuda 
a coordenar o projeto no local. Bancos, empresas de consultoria e fiduciárias, 
bem como advogados especializados esclarecem, com competência, as dúvidas 
específicas. O apoio on-line é completo, abrangendo desde indicações sobre 
como elaborar um plano de negócios até a inscrição da empresa no Registro 
Comercial.

As empresas que deslocam sua sede para a Suíça optam, na maioria das vezes, 
pela forma jurídica de sociedade empresária (“Kapitalgesellschaft”), que pode ser 
uma sociedade anônima (“Aktiengesellschaft”) ou uma sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung”). Caso a filial 
suíça seja constituída como empresa individual, sociedade coletiva ou sociedade 
por, os empresários poderão realizar todo o procedimento on-line.
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