
INDICADORES A POSIÇÃO DA TECNOLOGIA 
MÉDICA NA SUÍÇA
EM DESTAQUE
A Suíça é considerada um dos mais importantes polos da indústria mundial de tecnolo-
gia médica. Em nenhum outro país a tecnologia médica ocupa uma posição tão impor-
tante em comparação com o produto interno bruto nacional e em relação ao porcentual 
da população economicamente ativa.  Por reunir centros de pesquisa de primeira linha  
e um sistema de saúde altamente desenvolvido, que têm demanda por de termina dos 
produtos e estimulam a inovação, a Suíça representa um polo altamente atrativo de 
pesquisa, desenvolvimento e produção no setor  de tecnologia  médica. 

Fontes: SMTI, 2018
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
• Na classificação internacional, a Suíça ocupa o primeiro lugar 

em atratividade para especialistas estrangeiros altamente quali-
ficados.

• A criação do Parque de Inovação suíço deverá contribuir para 
garantir a liderança da Suíça como potência internacional em ino-
vações e, dessa forma, manter a competitividade do país. O parque 
de inovação foi inaugurado no início de 2016, com os dois polos na 
região das duas escolas técnicas superiores de Zurique e de Lausa-
na e com os três locais de rede em Aargau, na Basileia e em Bienna.

• Em 2016, o Instituto Europeu de Patentes recebeu da Suíça 
cerca de 600 pedidos de patente na área de tecnologia médica, 
11 % a mais do que no anterior. Em comparação com os países 
europeus, a Suíça ocupa o terceiro lugar, ficando apenas atrás 
da Alemanha e da Holanda. 

CUSTOS E FINANCIAMENTO
• A proximidade imediata de um dos centros financeiros mais 

importantes do mundo cria, sobretudo para novas empre-
sas, condições ideais para diversos financiamentos, inclusive 
graças à boa disponibilidade de capital de risco e fundos de 
participações.      

• Em 2017, quase três quartos do ca pital de risco investido na 
Suíça teve como destino a á rea de ciências da vida. As start-ups 
da tecnologia médica geraram 87 milhões de francos suíços em 
capital investido.  

• Sendo um dos mais importantes centros bancários e tendo a 
principal bolsa de valores europeia no setor de ciências da 
vida, a Suíça oferece várias possibilidades para a aquisição de 
capital. Além disso, 49 % do capital negociado na Bolsa Suíça 
(SIX) é investido em projetos desse setor.

• A transferência de know-how e a cooperação na área de tecnolo-
gia médica suíça são inigualáveis. Na Suíça, 94 % dos fabricantes de 
equipamentos médicos trabalham em parceria com universidades, 
hospitais ou empresas de setores afins como de engenharia me-
cânica ou indústria farmacêutica. Tal medida incentiva inovações 
bem direcionadas. Graças a alta concentração de fabricantes, 
fornecedores e prestadores de serviços de áreas especializadas, a 
Suíça tornou-se um cluster único de tecnologia médica. Além disso, 
há muitas empresas especializadas em tecnologia na Suíça, benefi-
ciando o setor também com seu conhecimento específico.

• Em 2017, a Escola Politécnica Federal de Lausana (EPFL) tinha 
cerca de 1000 estudantes em cursos de graduação, mestrado ou 
doutorado de ciências da vida. No mesmo ano, 2.600 estudantes 
frequentavam cursos nas áreas de ciências da vida e de química nas 
escolas técnicas superiores.  No Instituto Federal de Tecnologia de 
Zurique (ETHZ), há mais de 10 professores dedicados à pesquisa 
em tecnologia  mé dica. Nos próximos anos, a instituição deverá 
ganhar dez cátedras, uma nova infraestrutura e um fundo para 
financiar projetos em tecnologia médica, reforçando, assim, a sua 
posição como ponto principal do setor.   Além disso, o departa-
mento de engenharia biomédica da Universidade da Basileia e o 
Hospital Universitário da Basileia trabalham intensamente na pes-
quisa e no desenvolvimento de tecnologia médica. O trabalho do 
departamento de ciências da saúde e tecnologia na ETH de Zurich 
vai desde a pesquisa de base até a aplicação clínica. 

• Em 2017, os fabricantes suíços de tecnologia médica investiram 
entre 6 % e 18 % de seu faturamento em P&D enquanto seus for-
necedores gastaram entre 5 % e 9 % de seu faturamento na mesma 
área. Tanto entre os fabricantes quanto entre os fornecedores, as 
microempresas e as empresas de porte médio foram as que gasta-
ram o maior porcentual de seu faturamento com P&D em 2017. 

• Os processos de registro para proteger a propriedade intelectual 
são simples e eficientes. O acesso a sistemas de proteção interna-
cional da propriedade intelectual (Instituto Europeu de Patentes 
IEP, Organização Mundial para a Propriedade Intelectual OMPI) 
possibilita um registro centralizado com validade também em ou-
tros países. Isso elimina a necessidade de se manter representantes 
locais em países estrangeiros. 

Atratividade para mão de obra estrangeira altamente qualifi cada
Colocação no “World Talent Report” (Relatório Mundial de Talentos) de 2017

País Posição

 Suíça  1
 Dinamarca  2
 Bélgica  3

 Áustria 4

 Finlândia 5

Fonte: Classifi cação Mundial de Talentos IMD, 2017
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Os 5 principais motivos para as empresas de tecnologia médica 
investirem na Suíça
Em % de todas as menções; fabricantes e fornecedores (n=116)

Fonte: Resultado da pesquisa da SMTI, 2018
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• Na esfera cantonal, as start-ups e os novos estabelecimentos de 
empresas estrangeiras recebem até dez anos de isenção total 
ou parcial do imposto de renda para pessoas jurídicas e de 
imposto sobre o capital. 

• Além das multinacionais, o setor suíço de tecnologia médica 
engloba inúmeras PME. 93% das empresas possuem menos 
de 250 funcionários, e quatro em cinco empresas menos de 50 
colaboradores. O maior grupo é representado microempre-
sas com menos de 10 funcionários. Isso gera oportunidades, 
tais como na constituição de empresas especializadas ou em 
incorporações.

• O setor suíço de ciências da vida ocupa a primeira posição na 
classificação internacional de produtividade no trabalho por 
funcionário. O faturamento de 15,8 bilhões de francos suíços 
no setor de tecnologia médica em 2017 resultou em produtivi-
dade de 270.000 de francos suíços por colaborador.

• A Agência Suíça de Promoção da Inovação Innosuisse fomenta 
- com projetos de inovação, trabalho em rede, formação e coa-
ching - a colaboração entre a ciência e o mercado. A Innosuisse 
dispõe de um orçamento de apoio anual de aproximadamente 
200 milhões de francos suíços. A maior parte da verba é desti-
nada ao fomento de projetos de inovação. 

• O setor tem fácil acesso a recursos públicos, inclusive do 
exterior. Para o período de 2014 a 2020, foram discutidas, no 
7° Programa Quadro de Pesquisa da União Europeia, contri-
buições de 172,4 milhões francos suíços (2,2 % de todas as con-
tribuições) como subsídios. É notável o alto nível de sucesso 
das propostas suíças para os projetos em comparação com as 
propostas de outros países. 

CONDIÇÕES GERAIS E ACESSO AO MERCADO
• O mercado suíço das tecnologia médica tem uma orientação 

extremamente internacional. Por um lado, o país abriga de-
partamentos de tecnologia médica de vários grupos empresa-
riais internacionais. Por outro, cerca de 75 % dos produtos de 
tecnologia médica fabricados na Suíça são exportados para 
outros países, sobretudo para os EUA e Alemanha, mas tam-
bém para a China e para o Japão. O seguro suíço contra riscos 
de exportação, de direito público (SERV) garante proteção em 
casos de negócios de exportação mais arriscados. 

• Há vários anos que o crescimento da área de tecnologia mé-
dica é estável, ficando constantemente bem acima do cresci-
mento do PIB suíço.. Nos próximos anos estima-se que o maior 
crescimento será registrado nos mercados dos EUA, Alemanha, 
Suíça e China. 

• Graças a seu sistema de saúde altamente desenvolvido e 
financeiramente sólido, a Suíça é considerada um importante 
mercado para lançamentos estratégicos e de aplicação clínica 
para produtos de tecnologia médica.

• Em comparação com outros países, a Suíça tem um dos gastos 
com saúde mais elevados per capita, o que a torna um mer-
cado consumidor atrativo para os fabricantes de equipamen-
tos médicos.   Um dos fatores que contribuem para a força do 
mercado interno é a rapidez e facilidade com que os gastos 
com medicamentos são reembolsados por meio da seguridade 
social.   

• Tratados de livre comércio com a UE/AELC e 40 outros países, 
entre eles a China e o Japão, garantem o acesso aos mais im-
portantes mercados de exportação.   Por ter celebrado tratados 
para o reconhecimento mútuo de controles de conformidade e 
qualidade, a Suíça consegue para suas empresas de tecnologia 
médica grandes economias de custos no comércio com a UE e 
países do EEE e AELC. 

• O acesso ao mercado da UE é simplificado com o reconheci-
mento mútuo de regulamentações de produtos e avaliações 
de conformidade.

• Depois da Alemanha e China, a Suíça tem a terceira rede mais 
densa de tratados bilaterais de proteção ao investimento.  

Exportações suíços na área de tecnologia médica, 2017
Principais 10 países de exportação

  Volume em bilhões  
  de CHF

 EUA 3,0
 Alemanha 2,2
 Holanda 0,8
 Bélgica 0,6
 França 0,6
 China 0,5
 Japão 0,5
 Reino Unido 0,3
 Itália 0,3
 Austrália 0,2

Total de exportações 11,3

Fonte: SMTI, 2018
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DESENVOLVIMENTO ATUAL
• O parlamento suíço solicitou que o Conselho Federal desen-

volvesse propostas para a criação de um Fundo para o Futuro 
(www.zukunftsfonds.ch).   As caixas de previdência devem 
investir em forma de capital de risco nos setores econômicos 
mais promissores, particularmente na área da tecnologia médi-
ca. O que deverá beneficiar as start-ups.

• A Suíça possui um registro nacional de doadores de implantes 
(SIRIS). Esse registro é útil como ferramenta para estabelecer 
referencias na indústria e em hospitais. O SIRIS funciona como 
um banco de dados para resultados de longo prazo e de análise 
do tempo de sobrevivência, sendo, dessa forma, um importante 
sistema de alerta precoce e ferramenta auxiliar da indústria de 
tecnologia médica.

• A criação de um centro de competência nacional para a medici-
na translacional e de uma comunidade empresarial em Berna 
facilitará a cooperação entre a indústria e clínicas de pesquisa 
e melhorará as condições para a translação oferecida por cada 
um dos polos mundiais de medicina em concorrência com os 
demais (www.sitem-insel.ch).  

• Em 26 de maio de 2017 entraram em vigor os regulamentos da 
UE sobre dispositivos medicinais (MDR) e o diagnóstico in vitro 
(IVDR). O objetivo é melhorar a segurança dos pacientes. A in-
trodução do MDR e IVDR exigiu as adaptações corresponden-
tes nas bases jurídicas, dentro do âmbito dos prazos europeus 
de transição. Dessa forma, a legislação suíça sobre dispositivos 
medicinais será implementada no segundo trimestre de 2020. 
A indústria de tecnologia médica da Suíça está se empenhando 
para manter seu forte poder de inovação, aproveitando ao mes-
mo tempo o máximo o potencial da digitalização. 
 

CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕESDEPOIMENTO

“Johnson & Johnson Medical com 6.000 funcioná-
rios é o maior empregador e produtor americano 
na Suíça.   Como fabricante de produtos médicos, 
para nós, o mais determinante é o know-how e a 
qualidade da mão de obra.   Vantagens que podem 
ser encontradas de maneira extraordinária na 
Suíça.”

CHRISTIAN FLOREY 
Gerente geral Johnson & Johnson Medical 
www.jnj.ch

Switzerland Global Enterprise
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