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POSIÇÃO DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA NA SUÍÇA
EM DESTAQUE
Mais de um terço das exportações suíças originam-se na indústria farmacêutica, 
fazendo deste setor um pilar importante da economia do país. Grupos multinacionais 
como a Roche e a Novartis, mas também pequenas e médias empresas farmacêuticas 
encontram na Suíça uma infraestrutura ideal e especialistas altamente capacitados. O 
aglomerado de empresas de grande e pequeno porte e sua proximidade dos institutos de 
pesquisa oferecem o ambiente ideal para a inovação e pesquisa, formando, assim, a base 
de um polo de produção altamente especializado. Além disso, o sistema de saúde suíço 
é altamente desenvolvido, oferecendo as condições de base ideais para a introdução de 
novos medicamentos. 6,8

bilhões de CHF  
para investimentos em P&E

na Suíça

INDICATIVOS
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 Exportações farmacêuticas
 Demais exportações
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As 10 principais empresas na Suíça
conforme o número de empregados em 2017
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
• Por ter em seu território algumas das melhores instituições de 

ensino superior do mundo e empresas farmacêuticas financei-
ramente sólidas e dedicadas à pesquisa, a Suíça conta com uma 
forte concentração de cientistas altamente qualificados.  Em 
2017, a Novartis empregou aproximadamente 23.000 pesqui-
sadores, médicos e outros técnicos e registrou ao todo mais de 
200 projetos de desenvolvimento clínico. No mesmo ano, mais 
de 22.000 pessoas trabalhavam na área de pesquisa e desenvol-
vimento da Roche. 

• Em 2017, a Roche e a Novartis investiram juntas, a nível mun-
dial, quase 16 bilhões de francos suíços, referentes a aproxima-
damente 21% do faturamento líquido em pesquisa e desenvol-
vimento. Em 2017, o total de investimentos em P&D de todas 
as empresas farmacêuticas estabelecidas na Suíça e registradas 
na associação setorial Interpharma, foi de aproximadamente 7 
bilhões de francos suíços. 

• O departamento de biologia sistêmica do ETH da Basileia, que 
compreende 15 cátedras e 300 colaboradores, será transferido 
para um novo edifício até 2020 e terá 500 colaboradores. Em 
2017, a EPFL tinha 1.094 estudantes em cursos de graduação, 
mestrado e doutorado em ciências da vida. No mesmo ano, 
2.625 estudantes frequentaram cursos de ciências da vida e 
química em escolas técnicas superiores. 

• O Instituto Friedrich Miescher, da Basileia, dedica-se à investi-
gação biomédica básica e emprega 300 colaboradores interna-
cionais. 

• A criação do Parque de Inovação suíço deverá contribuir para 
garantir a liderança da Suíça como potência internacional em 
inovações e, dessa forma, manter a competitividade do país. 
O Parque de Inovação foi inaugurado no início de 2016 com 
dois polos localizados nas vizinhanças das escolas politécnicas 
federais superiores de Zurique e Lausana, bem como três redes 
em Aargau, na Basileia e em Bienna.

• O BaseLaunch (Programa Healthcare Acceleration) tem como 
objetivo acelerar o desenvolvimento de start-ups na área da 
saúde e fortalecer a posição da cidade da Basileia nas ciências 
da vida. O BaseLaunch é incentivado pelos parceiros da área da 
saúde Novartis Venture Fund, Johnson & Johnson Innovation, 

Pfizer, Roche e Roivant Sciences, entre outros. 

• Com o Bio-Technopark em Schlieren-Zurique com 1.000 
funcionários, foi criado um parque científico de importância 
internacional para a área de ciências humanas. O Bio-Tech-
nopark ganhou destaque graças às vendas bem-sucedidas de 
start-ups para grandes corporações e empresas multinacionais, 
tais como Roche, Novartis, J&J, GSK, Pfizer, Thermo Fisher 
Scientific, Cell Medica, Sunstar e Heptares.

• Os processos de registro para proteger a propriedade intelec-
tual são simples e eficientes. Na classificação internacional, a 
Suíça está entre os países com o maior número de patentes far-
macêuticas por habitante. A Suíça conta com uma ampla gama 
de especialistas que facilitam a comercialização da propriedade 
intelectual (licenciamento, venda de patentes ou parcerias 
estratégicas).

• A obtenção da licença de fabricação de um novo produto far-
macêutico junto ao Swissmedic (Instituto Suíço de Produtos Te-
rapêuticos) dura cerca de 11 meses (desconsiderando-se o tem-
po dispensado pela própria empresa), o que torna o processo de 
registro na Suíça um dos mais rápidos do mundo. Uma análise 
de um requerimento de licença para um medicamento de uso 
humano contendo um novo princípio ativo custa 70.000 francos 
suíços (ou 105.000 francos suíços no processo acelerado).

• Na Suíça, os técnicos de laboratório permanecem fiéis a seus 
empregadores por muito tempo, gerando uma baixíssima 
rotatividade do pessoal de laboratório, ao contrário do que 
acontece nos EUA, onde grande parte dos pesquisadores não 
são funcionários fixos, mas sim financiados com recursos de 
terceiros. A saída de funcionários pode provocar perda de 
know-how. 

CUSTOS E FINANCIAMENTO
• A Suíça é, com ampla vantagem, o país que tem a bolsa de 

valores mais importante para empresas na área de ciências da 
vida na Europa. Na bolsa SIX Swiss Exchange, cerca de um terço 
do valor de mercado das empresas cotadas são provenientes do 
ramo de ciências da vida. 40 % da capitalização das empresas 
europeias de ciências da vida está fixado na SIX. 

• A Agência Suíça de Promoção da Inovação Innosuisse fomenta 
- com projetos de inovação, trabalho em rede, formação e coa-

Índice Global de Inovação
Os 10 países mais inovadores do mundo

País Posição
 Suíça 1
 Holanda 2
 Suécia 3
 Reino Unido 4
 Singapura 5
 EUA 6
 Finlândia 7
 Dinamarca 8
 Alemanha 9
 Irlanda 10

Fonte: Índice Global de Inovação 2018
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Alto nível de investimentos em pesquisa
Investimentos em milhões de francos suíços de 24 empresas da Interpharma em 2017
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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.

• É possível obter financiamentos de pre-seed e de capital se-
mente no valor de 30.000 a 150.000 francos suíços por meio das 
universidades e instituições nacionais de ensino superior.

• Ao longo dos últimos anos, a valorização da indústria farma-
cêutica suíça aumentou continuamente, apresentando maior 
solidez do que a tendência registrada em outros países.

• O balanço final do 7º Programa de Pesquisa da UE (2007 a 2013) 
atesta a competitividade internacional dos pesquisadores suí-
ços. Entre 2007 e 2013, a Suíça recebeu incentivos na ordem de, 
aproximadamente, 2.482 milhões de francos suíços (4,2 %). Em 
uma primeira comparação com os dados do programa Horizont 
2020, os anos de 2014 e 2017 indicam uma parcela de 2,4 % de 
contribuições recebidas. 

• As PME, que investem mais de 10 % de seu faturamento em 
pesquisa e desenvolvimento, podem receber apoio financeiro 
no âmbito do programa de incentivos Eurostar.  O orçamento 
até 2020 é de 1,14 bilhão de euros. A Suíça fomenta projetos 
com, no máximo, 500.000 euros. 

• Em comparação com outros polos de destaque internacional, 
o setor suíço de ciências da vida é o que apresenta a mais alta 
produtividade de trabalho.

• As start-ups e as spin-offs são incentivadas por instituições de 
 pesquisa  de primeira linha e por uma excelente infraestrutu-
ra dos Parques de Inovação e Tecnologia. Entre eles estão o 
Campus Biotech de Genebra, o Parque Suíço de Inovação da 
EPFL de Lausanne, o BioArk em Visp e Monthey, o Bio-Tech-
nopark de Zurique, o Biopôle de Lausanne e o Parque Tecnoló-
gico da Basileia. 

• 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 
imposto sobre o capital.

• O Imposto sobre o Valor Agregado para produtos químicos e 
farmacêuticos aplica uma alíquota reduzida de 2,5 %. 

CONDIÇÕES GERAIS E ACESSO AO MERCADO
• Tratados de livre comércio com a UE/AELC e 40 outros países, 

entre eles a China e o Japão, garantem o acesso aos mais 
importantes mercados de exportação. Graças a esses tratados, 
apenas na exportação de produtos químicos e farmacológicos 
para a Alemanha, França, Áustria e o Reino Unido, a economia 
anual já soma cerca de EUR 200 milhões.

• Por ter celebrado tratados para o reconhecimento mútuo de 
controles de conformidade e qualidade, a Suíça consegue 
grandes economias de custos no comércio com a UE, países do 
EEE/ AELC e o Canadá. Apenas na indústria farmacêutica, as 
economias de custos totalizam por ano 150 a 300 milhões de 
francos suíços.   

• Devido ao reconhecimento internacional de seus elevados 
padrões de qualidade, a Suíça é um mercado experimental 
estratégico (“early adopter market”) ideal para o lançamento 
de novos medicamentos.

• Ao contrário do que ocorre em outros países, na Suíça os reque-
rimentos de alvarás nas áreas de biotecnologia e engenharia 
genética são processados por um único órgão (Serviço Federal 
de Atendimento em Biotecnologia) o que garante uma menor 
burocracia e processos mais simplificados.
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Valor agregado da indústria farmacêutica no ranking 
internacional em 2016
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Publicações
Significado da indústria farmacêuti-
ca para a Suíça
www.interpharma.ch

Site Selection for Life Science 
Companies in Europe 2018
www.kpmg.com 

Bases jurídicas sobre tema da Saúde
www.bag.admin.ch

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

Informações sobre os acordos de 
livre-comércio suíços
www.s-ge.com/fta

Outros folhetos informativos sobre 
o polo econômico suíço:  
www.s-ge.com/invest-sectors
www.s-ge.com/business-environ-
ment
www.s-ge.com/value-chain-analy-
sis
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Autoridades e Reguladoras
Secretaria de Educação, Pesquisa e 
Inovação SBFI
www.sbfi.admin.ch 

Departamento Federal de Saúde
www.bag.admin.ch

Autoridade Suíça para o Controle e 
Autorização de Medicamentos
www.swissmedic.ch

Fundo Nacional Suíço 
www.snf.ch

Agência Suíça de 
Promoção da Inovação Innosuisse
www.innosuisse.ch

Instituto da Propriedade Intelectual 
IGE 
www.ige.ch

Associações e Redes
www.bioalps.org
www.farmaindustriaticino.ch
www.gensuisse.ch
www.interpharma.ch
www.scienceindustries.ch
www.switt.ch
www.vips.ch

Incentivos à Inovação e Startups
www.baselarea.swiss
www.baselaunch.ch
www.biovalley.ch
www.bio-technopark.ch
www.campusbiotech.ch
www.inkubator-basel.ch
www.investiere.ch
www.lifescience-zurich.ch
www.lsnb.ch
www.swissparks.ch
www.switzerland-innovation.com
www.technologiepark.ch
www.theark.ch

Financiamento 
www.biomedvc.com
www.devigier.ch
www.hbmhealthcare.com
www.investiere.ch
www.newventuretec.com
www.nvfund.com
www.roche.com/venturefund.htm
www.seca.ch
www.six-swiss-exchange.com
www.versantventures.com

DESENVOLVIMENTO ATUAL
• O plano principal para o desenvolvimento da pesquisa e tec-

nologia em biomedicina tem dois objetivos: o Governo Federal 
pretende disponibilizar boas condições básicas para a pesquisa 
e tecnologia em biomedicina e, ao mesmo tempo, garantir que 
a população tenha acesso às conquistas e aos produtos da bio-
medicina. Além disso, serão implementados 23 programas em 
diversas áreas até 2020. 

• O projeto de um Fundo para o Futuro Suíço (www.zukunfts-
fonds.ch) prevê a criação de um fundo por meio do qual os 
fundos de pensão privados possam disponibilizar voluntaria-
mente uma parte de seus recursos a start-ups na Suíça como 
capital de risco. O objetivo é contribuir para o estabelecimento 
de novas empresas e para a geração de novos empregos em áre-
as de negócios promissoras.  Isso também beneficiaria o setor 
farmacêutico.

• Tratados bilaterais garantem às empresas farmacêuticas suíças 
acesso privilegiado ao mercado interno europeu, ao mercado 
de trabalho e a programas da UE de apoio à pesquisa. Atual-
mente estão sendo realizadas negociações entre a Suíça e a UE 
com o objetivo de preservar as condições de base em termos de 
acesso ao mercado, recrutamento de mão de obra especializada 
e cooperação em pesquisas. 

• No momento, a Suíça está em processo de modernização de 
seu sistema tributário. O objetivo é oferecer um ambiente 
tributário atrativo para empresas e garantir que as modalidades 
de tributação estejam em conformidade com as práticas de 
tributação internacionais em uso. O Departamento Federal de 
Finanças (EFD) já preparou a proposta de imposto 17 (SV17). 
A reforma deve entrar em vigor somente a partir de 2020. Até 
lá, serão mantidas as atuais regras tributárias atrativas em todo 
território nacional. 

CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕESDEPOIMENTO

“Helsinn segue uma Integrated Licensing Strate-
gy a partir da qual conseguimos tirar proveito da 
rede quer de empresas farmacêuticas interna-
cionais com sede na Suíça, quer de empresas lo-
cais especializadas. Helsinn licencia substâncias 
novas dessas empresas em um estágio primário, 
as desenvolve e as comercializa. Para nós, a pro-

ximidade com outras empresas farmacêuticas e pesquisadores 
renomados com ideias spin-off, assim como de instituições 
líderes de pesquisa e de hospitais, faz da Suíça um lugar ideal.”

RICCARDO BRAGLIA 
CEO Helsinn Holding SA 
www.helsinn.com

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