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FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA 
SUÍÇA
EM DESTAQUE
A alta qualidade da formação profissional é um pilar central da força inovadora e efi-
ciência da economia suíça. No total, é possível aprender, de modo direto, cerca de 230 
profissões diferentes na Suíça. As formações profissionais duram respectivamente de dois 
a quatro anos e orientam-se de acordo com a demanda de qualificações profissionais e de 
vagas de trabalho disponíveis. Os profissionais formados constituem a base do excelente 
banco de talentos disponibilizado às empresas estabelecidas na Suíça. Graças à varieda-
de de profissionais especializados, seja com formação acadêmica ou com aprendizagem 
profissional, o setor empresarial suíço tem à disposição uma mistura perfeita.

 Educação escolar obrigatória
 Ensino médio
 Nível superior (escolas superiores técnicas, instituições  

 universitárias, formação profi ssional de nível superior)

Fonte: Instituto Federal de Estatística, 2018

Nível de educação da população suíça
em % da população residente com idade entre 25 e 64 anos por nível máximo de escolaridade em 2017

42,6 %

12,2 %

45,2 %

Taxa de desemprego entre jovens, 2017

Fonte: Statista, 2017
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NÍVEL SECUNDÁRIO II: FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
BÁSICA
• Na Suíça, cerca de dois terços dos jovens que concluíram 

a educação escolar obrigatória optam por uma formação 
profissional elementar (parcela que se mantém constante há 
anos). 

• Em 2016, um pouco mais de um terço (38 %) de todos os jovens 
adultos possuíam um diploma de ensino secundário. Cerca de 
20 % obtiveram um diploma do ensino médio e 15 %, de for-
mação profissionalizante. Esse percentual é ligeiramente mais 
baixo do que em outros países porque os alunos que concluem 
a educação profissionalizante contam com uma formação que, 
em termos internacionais, é também altamente valorizada e 
competitiva, além de ter acesso à formação profissional em 
nível terciário. 

• O índice de conclusão do ensino secundário de nível II na 
Suíça corresponde a 94,7 %. 

• Os estudantes tornam-se cada vez mais produtivos durante a sua 
formação e, dessa forma, mais valiosos para as empresas.

• A relação custo-benefício é um fator importante e decisivo 
para uma empresa envolver-se na formação profissional básica. 
As empresas formadoras na Suíça conseguem, em média, obter 
um resultado líquido positivo. Este varia entre as profissões 
individuais ensinadas. A economia resulta, por um lado, pelo 
fato de as empresas poderem empregar estagiários como mão 
de obra de baixo custo e, por outro lado, porque os estagiários 
são treinados conforme as necessidades da empresa, reduzin-
do, assim, os custos de recrutamento. Além disso, os estagiários 
muitas vezes tornam-se fiéis à empresa onde concluíram sua 
formação ou acabam voltando para ela em algum momento ao 
longo da sua carreira.

• Em termos nacionais, a situação das vagas de estágio é está-
vel. Em 2017, o número de vagas oferecidas pelas empresas 
excedeu o número de jovens candidatos. Vagas de estágio para 
profissões industriais também são muito procuradas.

• As avaliações feitas com base no Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (PISA) corroboram o alto nível de escolari-
dade dos estagiários. Os estudantes suíços, em comparação com 
os estudantes de outros países europeus, ocupam o primeiro 
lugar em matemática e estão entre os 25 % melhores nas ciências 
naturais.

• A Suíça dispõe de um sistema educacional projetado perfei-
tamente para as necessidades da economia. De acordo com o 
respectivo ranking no relatório de competitividade global do 
FEM (classificação geral da Suíça: 1º lugar, 2017), o sistema de 
formação profissional da Suíça é o melhor em comparação com 
outros países.

Ranking da Suíça nas últimas competições de habilidades 
profi ssionais

EuroSkills  
Goteborg 2016 1
Lille 2014 4
Spa 2012 2
Lisboa 2010 2

WorldSkills
Abu Dabi 2017 2
São Paulo 2015 4
Leipzig 2013 2
Londres 2011 3

Fonte: www.swiss-skills.ch, 2018

Os 10 cursos profi ssionalizantes mais procurados
Quantidade de estagiários em 2017

Profi ssão Total
Técnico em administração 14.280
Técnico de varejo 4.983
Técnico da saúde 4.563
Técnico de atendimento 3.493
Técnico em informática 2.087
Eletricista 1.996
Técnico em logística 1.732
Chefe de cozinha 1.626
Desenhista 1.536
Assistente do varejo 1.524

Fonte: Instituto Federal de Estatística, 2017

Qualidade do sistema de ensino
Formação e competências na classifi cação internacional em 2017

País Posição
 Suíça  1
 Singapura 2

 Finlândia 3

 EUA 4

 Qatar 5

 Holanda  6

 Irlanda 7

 Canadá 8

 Alemanha  9

 Nova Zelândia  10

Fonte: The Global Competitiveness Index 2017 – 2018



• A maioria dos cursos profissionalizantes são realizados em 
pequenas empresas. Além disso existem outras formas organi-
zacionais na educação profissionalizante, como associações de 
empresas ensinadoras e centros de formação profissional.

• As entidades que oferecem um treinamento profissional, a 
exemplo da Iibs (Formação Profissional para a Indústria Suíça), 
garantem uma formação profissional de alto nível e voltada 
para a prática (confira o estudo de caso). A Libs trabalha em 
parceria com mais de 100 empresas e é a maior fornecedora de 
formação profissional básica para a indústria suíça.

MATURIDADE PROFISSIONAL, UNIVERSIDADES 
TÉCNICAS E ESPECIALIZAÇÕES
• Segundo o Relatório de Competitividade Global, a Suíça ocupa 

o topo da lista mundial nas categorias de eficiência do mer-
cado de trabalho, sofisticação dos negócios e inovação. Isso 
corrobora o argumento de que a formação e o aperfeiçoamento 
profissionais têm alta prioridade na Suíça.

• Os alunos que recebem o Certificado de Formação Profissio-
nal (“Berufsmaturität”) estão habilitados a ingressar em uma 
Escola Superior Técnica (“Fachhochschule”) diretamente 
após concluírem a educação profissionalizante e sem precisar 
prestar vestibular. Esse certificado pode ser obtido durante ou 
após o aprendizado profissional. Com a realização do exame 
complementar “Certificado de formação profissional com 
habilitação para ingressar em instituições de ensino superior de 
nível universitário” (conhecido como “Passerelle”), é possível 
também cursar uma universidade ou escola politécnica federal.

• As escolas técnicas superiores estão distribuídas em sete 
regiões. Elas são estruturadas em duas partes com os títulos 
de graduação e mestrado, atuando em 14 áreas diferentes, que 
podem ser resumidas nas três grandes áreas de estudo: “tec-
nologia, economia e design”, “saúde, assistência social e arte” e 
“esporte e outros”. O número de graduados aumentou 59% entre 
2010 e 2017. A oferta de cursos de mestrado também cresceu ao 
longo dos anos.  

• O sistema de formação profissional de nível superior, junto 
com as escolas superiores técnicas, universidades e escolas 
politécnicas federais, formam o nível terciário do sistema 
educacional suíço. Os portadores do certificado nacional de 
aprendizagem profissional ou de uma qualificação equivalen-
te têm a oportunidade de se especializar e aprofundar seus 
conhecimentos técnicos. Além disso, é possível obter qualifica-
ções na área de gestão empresarial. A quantidade de diplomas 
outorgados na educação profissionalizante superior aumentou 
quase um quinto nos últimos 15 anos. O porcentual de mulhe-
res duplicou entre 2000 e 2017 nas escolas técnicas superiores.

RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS ESTRANGEIROS E 
FINANCIAMENTO
• A Suíça integra o sistema europeu de reconhecimento de 

qualificações profissionais, cujo objetivo é regulamentar os 
processos de reconhecimento para os cidadãos da UE/AELC e 
de outros países (confira “Avanços recentes”).

• Nos últimos anos, os investimentos do poder público na 
educação profissionalizante somaram aproximadamente CHF 
3,5 bilhões por ano. Desse total, três quartos são pagos pelos 
cantões, que são responsáveis pela implementação da educa-
ção profissionalizante. O Governo Federal arca com um quarto 
dos custos do poder público. Até dez por cento dos recursos fe-
derais destinam-se ao fomento de projetos de desenvolvimento 
e a serviços especiais de interesse público.

Formandos nas escolas superiores técnicas na Suíça 
(incluindo faculdades técnicas)
Graduação e mestrado por área de especialização em 2016

Área de estudo Estudantes
Pedagogia 5.198
Ciências humanas e arte 2.380
Ciências sociais, jornalismo e informação 311
Economia, administração e direito 3.640
Ciências naturais, matemática e estatística 573
Informática e tecnologia de comunicação 528
Engenharia, fabricação e construção civil 3.211
Agricultura, silvicultura, piscicultura e veterinária 114
Saúde e assistência social 3.617
Serviços 640
Total  20.212

Fonte: Instituto Federal de Estatística, 2017

Fonte: Instituto Federal de Estatística, 2017

Gastos com educação por aluno/estudante
Na classifi cação internacional em dólares americanos em 2014
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DESENVOLVIMENTOS ATUAIS
• O Governo Federal tem empreendido esforços para que as van-

tagens da educação profissionalizante dual ganhem mais visibi-
lidade internacionalmente. O objetivo é aperfeiçoar o processo 
de reconhecimento de qualificações profissionais e aumentar o 
grau de mobilidade (internacional) dos profissionais qualifica-
dos. Um exemplo desses esforços é o apoio dado pela Suíça ao 
Processo de Copenhague da UE, visando a fortalecer o desem-
penho, a qualidade e a atratividade da formação profissional.

CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Autoridades e Reguladoras
Secretaria de Estado de Ensino, 
Pesquisa e a Inovação (SBFI)
www.sbfi.admin.ch/berufsbildung

Instituto Federal de Estudos 
Superiores em Formação 
Profissional (EHB)
www.ehb-schweiz.ch

Conferência Suíça do Departamen-
to de Formação Profissional (SBBK) 
www.sbbk.ch

Conferência Suíça dos Diretores de 
Educação Cantonais
www.edk.ch

swissuniversities
www.swissuniversities.ch

Outras informações
Documentação SBFI
Coletânea de publicações do SBFI 
sobre a formação profissionalizante 
www.sbfi.admin.ch

Visão geral de universidades suíças
www.sbfi.admin.ch

Visão geral de cursos e cursos 
universitários
www.studyprogrammes.ch

Reconhecimento de diplomas 
de universidades e de institutos 
técnicos 
www.sbfi.admin.ch

Informações técnicas sobre 
formação profissionalizante, 
aconselhamento profissional e 
mercado de trabalho e resumo dos 
desenvolvimentos atuais na área de 
formação profissionalizante
www.panorama.ch

Classificações da universidade suíça
www.universityrankings.ch

Índice completo das profissões 
reconhecidas na Suíça:
Bases legais e endereços
www.bvz.admin.ch

Painel de vagas de ensino:
sondagem de jovens e empresas 
sobre a situação atual das vagas de 
formação
www.sbfi.admin.ch/barometer

Leading Houses são os vencedores 
de um programa de incentivo do 
SBFI para o desenvolvimento 
sustentável da pesquisa da 
formação profissional na Suíça 
www.sbfi.admin.ch

Custos e aplicação da formação 
profissional básica na perspectiva 
das empresas suíças
www.ffb.unibe.ch

Ensino Profissional Plus: Campanha 
nacional com foco no incentivo ao 
talento 
www.berufsbildungplus.ch

Recursos S-GE 
Manual para Investidores 
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Este documento foi criado com o 
gentil apoio de Swissmem.
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DEPOIMENTO

“O sistema de formação profissional suíço produz 
técnicos com formação de primeira classe e 
estudantes graduados com alta qualificação. Para 
a Siemens Schweiz, o aprendizado profissional é 
extremamente importante. EEmpregamos mais 
de 280 aprendizes, e o ensino é feito nos pró-
prios centros de formação profissional em Zug e 

Zurique e durante o trabalho nos nossos departamentos. Dessa 
forma, incentivamos ativamente os novos talentos e combatemos 
a falta de profissionais especializados. O que não falta neste país 
são trabalhadores motivados - os suíços são pessoas incrivelmen-
te motivadas e de confiança. Na minha vida, nunca trabalhei com 
pessoas com tanta iniciativa.”

SIEGFRIED GERLACH 
CEO Siemens Schweiz 
www.siemens.ch

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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