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12.1 FORMAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL
O sistema educacional dual da Suíça não tem paralelo no mundo e 
contribui para que o país tenha mão de obra altamente qualificada 
e inovadora e, dessa forma, alcance posição de liderança mundial 
em termos de economia privada.

No sistema de ensino suíço, cada cantão é responsável pela 
estrutura de ensino (educação básica, universidades, escolas 
superiores técnicas) em seu respectivo território. Apenas as 
Escolas Politécnicas Federais (ETH) são controladas pelo governo 
federal. Diversos órgãos de coordenação assumem a tarefa de 
harmonizar os currículos didáticos dos diversos cantões entre si.

www.edk.ch
Conferência Suíça dos Diretores Cantonais de Educação Pública (EDK)
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.educa.ch 
Servidor de Educação Suíço
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.bildungssystem.bfs.admin.ch 
Estatísticas educacionais
Idiomas: alemão, francês

12.1.1 Educação básica e adicional
A vida escolar começa com a pré-escola (Kindergarten), aos 
cinco ou seis anos de idade. A escola primária, a partir dos sete 
anos, dura de quatro a seis anos. Em seguida, os alunos passam 
a frequentar a forma de ensino ginasial (Sekundarstufe I) corres-
pondente a seu próprio nível (Oberschule, Realschule ou Sekun-
darschule). As denominações das diferentes classificações e seus 
diferentes currículos variam de cantão para cantão. A conclusão 
do Sekundarstufe I significa que o aluno cumpriu os nove anos 
de ensino escolar obrigatório. Depois disso, normalmente se tem 
a opção de iniciar um curso profissionalizante ou ingressar na 
escola de ensino secundário (Maturitätsschule). Além das opções 
de aprendizagem profissional ou ensino secundário de formação 
geral com habilitação para o ensino superior, pode-se ainda dar 
continuidade aos estudos em uma escola secundária especializada 
sem habilitação para o ensino superior (Diplommittelschule).

Para um país como a Suíça, que tem escassez de matéria-pri-

ma, a mão de obra qualificada e a inovação contínua são o 

capital mais importante. Essas são as áreas de foco da políti-

ca educacional e desenvolvimento científico da Suíça. A qua-

lidade das escolas públicas suíças é reconhecida interna-

cionalmente; universidades, cursos de pós-graduação, bem 

como escolas privadas internacionais e internatos gozam de 

uma reputação mundial. Também no sistema educacional a 

estrutura federalista do país garante uma alta qualidade e a 

proximidade em relação à prática dos mercados e à pesquisa 

científica. Outra peculiaridade é o sistema de ensino dual: 

além do ensino escolar clássico nas escolas secundárias e 

universidades, há também a possibilidade de formação de 

mão de obra para as áreas técnica e industrial e também para 

a área de serviços.



O sistema educacional da Suíça
(IMAGEM 49)
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De todos os alunos, 95 % concluem o período escolar obrigatório 
em escolas públicas de seus locais de residência e apenas 5 % 
frequentam escolas particulares. As escolas públicas gozam de boa 
reputação. Segundo o estudo PISA (Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos) de 2012, em comparação com os rendimen-
tos escolares internacionais, os estudantes suíços tiveram classifi-
cação melhor do que a média dos países da OCDE; além disso, as 
escolas públicas alcançaram resultados ligeiramente melhores do 
que os de escolas particulares. Entre os países europeus, a Suíça 
ocupa o segundo lugar, atrás do Principado de Liechtenstein. O 
International Institute for Management Development (IMD) tam-
bém atesta a alta qualidade do sistema educacional da Suíça, que 
atende às necessidades da economia (vide imagem 50).

As escolas públicas não apenas transmitem conhecimentos 
especializados mas também cumprem uma importante função 
de integração: crianças com distintos perfis sociais, linguísticos e 
culturais frequentam a mesma escola. Para a Suíça, que tem quatro 
línguas nacionais, o multilinguismo tem grande importância: já 
desde o período escolar obrigatório, as crianças aprendem além 
de sua primeira língua também uma segunda língua nacional da 
Suíça e ainda o inglês.

Em 2014, os gastos públicos com educação na Suíça foram de 
quase 36  bilhões de francos  suíços. Isso corresponde a 5,6 % do 
produto interno bruto do país. Em termos de gastos per capita da 
população, a Suíça ocupa posição de liderança internacional.

www.pisa.oecd.org
Estudo PISA
Idiomas: alemão, inglês, francês, espanhol

www.bfs.admin.ch
Instituto Federal de Estatística
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, romanche

Gastos públicos per capita com educação, 2015
em dólares dos EUA
(IMAGEM 51)

1 Luxemburgo 4.820

2 Suíça 4.324
3 Suécia 4.203

4 Noruega 4.050

5 Islândia 3.832

6 Dinamarca 3.749

7 EUA 3.435

12 Áustria 2.770

14 Reino Unido 2’633

15 Holanda 2.408

17 França 2.374

18 Irlanda 2.168

22 Alemanha 1.738

23 Singapura 1.568

24 Hong Kong, RAE 1.397

27 Itália 1.189

28 Japão 1.130

42 Brasil 570

49 Rússia 347

51 China 307

62 Índia 49

Fonte: Centro de Competitividade Mundial IMD, 2017

Qualidade do sistema educacional, 2017
1 = não atende às necessidades da economia
10 = atende às necessidades da economia
(IMAGEM 50)

1 Suíça 8,94
2 Finlândia 8,93

3 Holanda 8,59

4 Noruega 8,43

5 Dinamarca 7,93

6 Singapura 7,88

7 Canadá 7,81

8 Irlanda 7,78

9 Alemanha 7,71

18 Hong Kong, RAE 6,68

22 França 6,43

23 Luxemburgo 6,35

25 EUA 6,13

26 Reino Unido 6,04

30 Japão 5,91

32 Itália 5,74

34 China 5,55

37 Índia 5,25

43 Rússia 4,66

62 Brasil 2,34

Fonte: Centro de Competitividade Mundial IMD, 2017



12.1.2 Formação profissional
A formação profissional elementar ocorre após o ensino obrigató-
rio. Valoriza-se muito que a educação profissionalizante seja sólida 
e voltada para a prática. Mais de três quartos dos jovens concluem 
também uma aprendizagem profissional integrada à formação 
profissional na escola. Esse período de aprendizagem dura de três 
a quatro anos e consiste em uma parte prática (trabalho em uma 
empresa) e uma parte teórica (curso em escola profissionalizante 
especializada no setor econômico em questão). Além da escola 
profissionalizante comum, existe também a possibilidade de obter 
um certificado de formação profissional em nível médio, que 
habilita o titular a ingressar em uma escola superior técnica (para 
obtenção do grau de bacharel e, em certos casos, de mestre). Nas 
escolas técnicas superiores, o conhecimento em nível terciário é 
aprofundado. De todos os jovens suíços, 88 % prosseguem seus 
estudos após terminarem o período de ensino obrigatório. Com 
esse porcentual, a Suíça fica também no topo da classificação dos 
países da OCDE.

Graças a esse sistema dual de formação profissional, estão à 
disposição da economia profissionais com boa formação profissio-
nal e preparo para o trabalho. O desemprego juvenil está muito 
abaixo da média dos países da zona do euro. A orientação prática 
do sistema educacional não reduz de forma alguma o peso das 
disciplinas de ciências exatas no currículo do ensino escolar.

Na Suíça, o aperfeiçoamento profissional desempenha um 
importante papel. Os exames profissionais e técnicos superiores 
são realizados pelas associações profissionais mediante a 
aprovação dos órgãos federais. Quem é aprovado nesses exames 
recebe um certificado ou diploma de formação profissional 
avançada. Na Suíça, há quase 150 escolas técnicas de ensino médio 
com reconhecimento federal, sendo a maioria delas da área de 
engenharia aplicada. Nas escolas técnicas de ensino médio são 
ofertadas qualificações que em outros países muitas vezes são 
adquiridas apenas em instituições de ensino superior. Graças ao 
acordo bilateral entre a Suíça e a União Europeia, os diplomas 
profissionais são reconhecidos mutuamente. Além disso, a 
comparação e compreensão das qualificações profissionais suíças 
são facilitadas pelo Sistema Nacional de Equivalência de Qualifica-
ções da Formação Profissional, bem como por esclarecimentos 
sobre certificados e apostilamentos de diplomas.

www.s-ge.com/education
Números e fatos sobre Educação Profissionalizante na Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.sbfi.admin.ch
Secretaria de Estado de Educação, Pesquisa e Inovação (SBFI)
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.wbf.admin.ch > Focos > Educação, Pesquisa científica e Inovação 
Informações do Departamento Federal de Economia, 
Educação e Pesquisa (WBF)
Idiomas: alemão, francês, italiano

www.swissworld.org > Formação 
Sistema educacional suíço
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

www.berufsberatung.ch 
Escolha profissional, estudos acadêmicos, carreira
Idiomas: alemão, francês, italiano

Instituições universitárias e escolas superiores politécnicas
(IMAGEM 52)

Fonte: Secretaria de Estado de Educação, Pesquisa e Inovação (SBFI), 2017

Regiões de escolas superiores técnicas
  Escola superior técnica do noroeste da Suíça (Fachhochschule Nordwestschweiz)
 Escola superior técnica de Zurique (Fachhochschule Zürich)
 Escolas superior técnica do leste da Suíça (Fachhochschule Ostschweiz)
 Escola superior técnica da região central da Suíça (Fachhochschule Zentralschweiz)
  Escola superior técnica da Suíça italiana (Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana)

 Escola superior técnica de Berna (Fachhochschule Bern)
  Haute école spécialisée de Suisse occidentale (Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale)

 Universidade  ETH  Região de escolas superiores técnicas

Lugano

São GaloZurique

LucernaBerna

Friburgo

Neuchatel

Lausanne
Genebra

Basileia

12.2 APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL
O aperfeiçoamento profissional é uma tradição na Suíça. As 
instituições públicas, como universidades ou escolas técnicas 
superiores oferecem não apenas cursos de pós-graduação, mas 
também diversos cursos de especialização, disponibilizados não 
apenas aos acadêmicos. Indivíduos não matriculados como 
alunos regulares também podem se inscrever nos cursos normais 
como ouvintes. Os cursos das “Volkshochschulen” (universidades 
populares, que funcionam como centros educacionais para 
adultos) recebem subsídios estatais e estão abertos a todos os 
interessados. Os cursos oferecidos por instituições particulares 
também são muitos, abrangendo desde cursos de idiomas e ioga 
até cursos de gestão empresarial.

www.weiterbildung.ch
www.ausbildung-weiterbildung.ch
www.seminare.ch
Visão geral do aperfeiçoamento profissional (instituições, cursos)
Idioma: alemão

www.up-vhs.ch 
Associação das Universidades Populares Suíças
Idiomas: alemão, francês

12.3 UNIVERSIDADES / INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR

12.3.1 Instituições universitárias e escolas superiores  
politécnicas
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Na Suíça, há dez universidades cantonais, nas quais as aulas são 
ministradas primordialmente em alemão (Basileia, Berna, Zurique, 
Lucerna, St. Gallen), francês (Genebra, Lausanne, Neuchâtel), 
italiano (Lugano) ou em dois idiomas (alemão e francês, em 
Friburgo). As duas Escolas Politécnicas Federais do país estão 
localizadas em Lausanne (francês) e Zurique (alemão). No 
primeiro semestre de 2015/2016, o número de estudantes nessas 
doze universidades suíças era de 145.946, dos quais quase 50 % 
eram mulheres e cerca de 29,9 % eram estudantes estrangeiros. 
Esse porcentual de estudantes internacionais está entre os maiores 
do mundo. O porcentual de professores estrangeiros também é 
relativamente grande (aproximadamente 50 %) e tem subido 
continuamente desde 2002, o que salienta a internacionalidade 
das instituições de ensino superior suíças.

Os cursos oferecidos pelas universidades suíças são bastante 
variados. Com exceção do curso de medicina, não há restrições 
específicas de admissão. Entretanto, os estudantes estrangeiros, 
em especial os candidatos para bacharelado/mestrado, devem 
cumprir os requisitos de domínio de idiomas e, dependendo da 
universidade, obter aprovação em um exame de admissão. As taxas 
de inscrição nas instituições de ensino superior são moderadas, 
inclusive para estudantes internacionais. Além das taxas de 
inscrição, deve-se contar com um custo de vida anual de 18.000 a 
28.000 francos suíços, dependendo da cidade e do padrão de vida 
do estudante. Em virtude da Reforma de Bologna, que tem como 
objetivo a criação de um ensino superior unificado em âmbito 
europeu, todas as universidades e demais instituições de ensino 
superior suíças adaptaram seus cursos, dividindo-os em progra-
mas de bacharelado (Bachelor) e mestrado (Master). No âmbito 
desta reforma existe cada vez mais a oferta de cursos (sobretudo 
programas de mestrado) ministrados total ou parcialmente em 
inglês. A Suíça participa de programas internacionais de mobilida-
de, a exemplo do ISEP, de maneira que semestres de estudos no 
exterior podem ser somados ao período estudado em uma 
universidade suíça.

O foco de ensino e pesquisa em determinadas áreas de concentra-
ção trouxe às universidades suíças grande prestígio internacional 
em diversos campos do conhecimento. As Escolas Politécnicas 
Federais de Zurique (ETHZ) e Lausanne (EPFL) trabalham em coo-
peração com a comunidade científica internacional em pesquisas 
de ponta de altíssimo nível e empenham-se em atrair cientistas de 
renome mundial. As universidades suíças figuram regularmente 
em classificações mundiais e europeias entre 100 melhores do 
mundo; alguns institutos estão, inclusive, no topo da classificação 
mundial. Tanto as universidades como as demais instituições de 
ensino superior suíças são integradas a programas internacionais 
de pesquisa e geralmente oferecem também cursos de pós-gradua-
ção (inclusive em cooperação com instituições de ensino estran-
geiras).

www.sbfi.admin.ch 
Secretaria de Estado de Educação, Pesquisa e Inovação (SBFI)
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.universityrankings.ch 
Ranking das universidades
Idiomas: alemão, inglês, francês

www.swissuni.ch 
Associação Suíça de Aperfeiçoamento Profissional Unversitário
Idiomas: alemão, francês

www.swissuniversity.ch 
Informações para estudantes estrangeiros
Idioma: ing.

Anuidades de estudos
(Bacharelado, em francos suíços)
(IMAGEM 53)
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Estudantes 
nacionais

1.266 1.288 1.700 1.568 1.310 1.000 1.160 1.620 1.030 2.452 1.538 4.000

Taxas adicionais 
para estudantes 
estrangeiros

300 600 550 3.800 1.000 4.000

Total de estudan-
tes estrangeiros

1.266 1.288 1.700 1.568 1.610 1.000 1.160 2.220 1.580 6.252 2.538 8.000

Fonte: berufsberatung.ch 2017



12.3.2 Escolas superiores técnicas
As escolas superiores técnicas (Fachhochschulen) oferecem a 
profissionais atuantes a possibilidade de obter formação profissio-
nal superior voltada para a prática, tanto em nível de bacharelado 
como em nível de mestrado. A maioria destes profissionais já 
obtiveram um certificado de formação profissional em nível médio 
e já acumularam certa experiência profissional. Além das ativida-
des normais de ensino, as escolas superiores técnicas oferecem 
cursos de aperfeiçoamento profissional às empresas locais e 
realizam projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com 
empresas privadas, em especial com pequenas e médias empresas.

Dessa forma, as escolas superiores técnicas são também responsá-
veis pela transferência regional de conhecimentos e tecnologias, 
além de estarem em constante intercâmbio com o setor privado. 
Elas dispõem de elevada competência em ensino, pesquisa, 
desenvolvimento e prestação de serviços - competência fortemen-
te voltada para a prática, para o mercado e para os clientes. Por 
atuarem como institutos de pesquisa, elas recebem apoio, em 
esfera nacional, da Comissão para a Tecnologia e Inovação (KTI) e 
trabalham em cooperação com as Escolas Politécnicas Federais e 
universidades.

www.sbfi.admin.ch > Hochschulen > kantonale Hochschulen > Fachhochschulen und 
pädagogische Hochschulen
Visão geral das escolas superiores técnicas
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.kti.admin.ch
www.innosuisse.ch
Comissão para a Tecnologia e Inovação
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

12.3.3 Programas de MBA Executivo (EMBA)
Um tipo especial de aperfeiçoamento profissional são os cursos de 
MBA Executivo (EMBA), que se destinam a executivos com longa 
experiência em gestão. Por norma, os cursos de EMBA são 
oferecidos por meio de um sistema modular e realizados paralela-
mente ao exercício da profissão. Em sua maioria, estes cursos 
preveem não só estudos na Suíça como também em outros países. 
Deve-se salientar, em especial, o IMD, em Lausanne, cujo 
programa de MBA Executivo é frequentemente avaliado como um 
dos melhores do mundo. Também cabe destacar o curso oferecido 
pela Universidade de São Galo, que figura entre os melhores 
programas do mundo.

www.find-mba.com > Europa > Suíça
Programas de MBA/EMBA na Suíça
Idioma: inglês

www.ausbildung-weiterbildung.ch 
Portal Suíço de Educação
Idioma: alemão

www.swissuniversity.ch 
Programas em universidades suíças
Idioma: inglês

MBA executivo: principais instituições
(IMAGEM 54)

PROVEDOR LOCAIS DE ENSINO HOMEPAGE

International Institute for Management Deve-
lopment IMD

Lausanne (Suíça), Europa (Irlanda, Romênia), Xangai 
(China), Vale do Silício (EUA)

www.imd.org/emba
inglês

Omnium Alliance (Universidade de St. Gallen, 
University of Toronto, escolas parceiras)

Brasil, China, Índia, Canadá, Suíça, Hungria,  
Argentina, Turquia, Emirados Árabes Unidos

www.omniumgemba.com 
www.gemba.unisg.ch 
inglês

Universidade de São Galo São Galo (Suíça), China, EUA, Brasil, Rússia, Índia, 
África do Sul

www.emba.unisg.ch 
alemão/inglês

Universidade de Zurique Zurique (Suíça), Yale (EUA), Fudan (China) www.emba.uzh.ch 
inglês

Rochester-Bern (Universidade de Berna, 
Universidade de Rochester)

Berna (Suíça), Rochester (EUA), Vale do Silício (EUA),
Xangai (China)

www.rochester-bern.ch
inglês

Zurich Institute of Business Education Zurique (Suíça), Xangai (China) www.ceibs.ch
alemão/inglês

ZfU International Business School Zurique (Suíça) www.zfu.ch/mba
alemão

EMBA Lucerna Lucerna (Suíça) www.hslu.ch/emba
alemão

Fonte: Compilação própria

“Nas 260 escolas particulares da Suíça, 
mais de 100.000 alunos recebem aulas 
ministradas em alemão, francês, italia-
no ou inglês (em certos casos, também 
em outros idiomas).”
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12.4 ESCOLAS PARTICULARES INTERNACIONAIS E 
INTERNATOS

As escolas particulares complementam o sistema educacional su-
íço. Nas cerca de 260 escolas particulares, mais de 100.000 alunos 
recebem aulas ministradas em uma das línguas nacionais do país 
(alemão, francês e italiano) ou em inglês (em certos casos, também 
em outros idiomas). As escolas internacionais são importantes 
principalmente para colaboradores de empresas estrangeiras que 
residem provisoriamente na Suíça. Nelas, os filhos de expatria-
dos recebem uma formação educacional adequada que pode ser 
internacional ou em seu idioma materno e são preparados para 
obter certificados de conclusão que tenham validade em seus 
respectivos países de origem – tais como o “Abitur” da Alema-
nha, o “baccalauréat” da França e o exame de qualificação para 
universidades dos EUA. Existem instituições adequadas em todas 
as regiões e em todas as grandes cidades. Em comparação com os 
demais países, as taxas escolares dessas instituições situam-se em 
faixas medianas.

Os internatos suíços são conhecidos mundialmente não somente 
pelo bom ensino oferecido como também devido a suas rígidas 
diretrizes de educação e pelo caráter internacional de seu corpo 
discente. Muitas vezes, eles têm critérios de admissão rigorosos e 
são tidos como escolas de formação da elite mundial.

www.swissprivateschoolregister.com
Banco de dados de escolas particulares da Suíça
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.swiss-schools.ch 
Associação de Escolas Particulares da Suíça (VSP)
Idiomas: alemão, inglês, francês, espanhol, italiano

www.sgischools.com 
Swiss Group of International Schools
Idioma: inglês

12.5 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

12.5.1 A Suíça como localidade de pesquisa
Quanto mais rapidamente avançam as transformações tecnológi-
cas, mais importância ganham as atividades de pesquisa e desen-
volvimento na economia de um país. A Suíça é um dos países mais 
ativos do mundo na área de pesquisa. Em 2015, mais de 3 % do PIB 
suíço foi aplicado em atividades de pesquisa e desenvolvimento. 
Desde 1996, a taxa de variação do PIB real tem sido de 4,1 % por 
ano em média - mais alta, portanto, do que a taxa de crescimento 
econômico média anual do país durante o mesmo período (2,9 %). 
A Suíça ocupa os primeiros lugares em todas as classificações 
internacionais relativos à atividade de pesquisa.

Do total de 21,7 bilhões de francos suíços (2015) gastos com pes-
quisa e desenvolvimento, 72 % foram arcados pelo setor privado 
(cerca de 15,6 bilhões de francos suíços). O setor farmacêutico e a 
indústria mecânica são os que mais investem em pesquisa, com 
39 % e 12 %, respectivamente.

A Suíça tem o segundo maior índice de ganhadores do Prêmio 
Nobel por número de habitantes (vide imagem 57). Em relação ao 
registro de patentes, a Suíça fica até em primeiro lugar na classifi-
cação internacional (vide imagem 56).

Taxa escolar de escolas particulares internacionais, 2014
em dólares dos EUA
(IMAGEM 55)

ESCOLA INGLESA ESCOLA FRANCESA ESCOLA ALEMÃ

Cidade Anuidade escolar 
Ensino funda-

mental

Anuidade escolar 
Ensino médio

Anuidade escolar 
Ensino funda-

mental 

Anuidade escolar 
Ensino médio

Anuidade escolar 
Ensino funda-

mental 

Anuidade escolar 
Ensino médio

Amsterdam 19.448 20.680 6.936 10.914 9.551 9.551

Bruxelas 33.156 40.388 6.787 8.228 12.962 14.600

Budapeste 19.568 20.518 6.136 7.261 5.117 5.117

Dublin 16.889* 20.238* 5.047 7.507 6.290 5.935

Frankfurt 20.589* 22.391* 4.844 5.908 NA NA

Genebra 24.68 NA 16.807 18.985 13.233 13.233

Londres 22.884 24.194 7.481 9.129 10.069 10.069

Milão 17.492 19.935 5.645 7.000 7.573 7.573

Nova York 39.650 39.650 22.760 25.950 18.875 18.875

Paris 28.214 32.758 6.734 6.754 10.506 10.506

Singapura 23.613 28.551 14.995 16.810 12.975 14.971

Viena 17514* 22.235* 7.944 8.061 NA NA

* Não há escola inglesa e os dados se referem a escolas internacionais

Fonte: Mercer, Relatório de custo de vida, março de 2014
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A publicação de artigos em revistas científicas (impressas ou 
digitais) é o mais importante meio de disseminação de resultados 
das pesquisas e de conhecimentos. O chamado “fator de impacto” 
reflete a frequência com que um artigo de determinada publicação 
é citado em outras publicações. Em termos de fator de impacto, 
em todas as áreas de pesquisa, a Suíça ocupa o 2º lugar, atrás dos 
EUA. Desde a década de 17 %, o fator de impacto de publicações 
suíças tem aumentado continuamente, ficando atualmente 17 % 
acima da média global. Comparando o número de publicações em 
relação ao número de habitantes, a Suíça tem 3,9 publicações para 
cada 1.000 habitantes - número que a torna o país mais produtivo 
atual do mundo atual (vide imagem 58).

O governo empenha-se sobretudo em projetos de pesquisa pura. O 
setor privado e o meio científico atuam em estreita parceria. Cada 
centro de formação de nível superior dispõe de uma divisão de 
coordenação para projetos de cooperação com o setor privado. Em 
projetos de pesquisa e desenvolvimento nos quais empresas atuam 
em cooperação com centros de pesquisa sem fins lucrativos, a 
Comissão para a Tecnologia e Inovação (KTI) pode contribuir com 
recursos financeiros decisivos.

www.sbfi.admin.ch > Temas > Pesquisa científica e inovação
Secretaria de Estado de Educação, Pesquisa e Inovação (SBFI)
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.kti.admin.ch
Comissão para a Tecnologia e Inovação
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.snf.ch
Fundos Nacionais Suíços SNF
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.myscience.ch
Portal Suíço de Pesquisa e Inovação
Idiomas: alemão, inglês, francês

12.5.2 Cooperação internacional em pesquisas
A economia suíça tem grande interesse na cooperação em pesqui-
sas com parceiros de outros países, especialmente entre os países 
da União Europeia. A cooperação com parceiros estrangeiros 
inovadores em pesquisa e desenvolvimento permite que até as 
pequenas empresas tenham acesso aos conhecimentos e possam 
explorá-los no mercado. Os acordos bilaterais celebrados com a UE 
criaram bases ainda mais favoráveis para isso. 

Outras informações em matéria de cooperação internacional em 
pesquisas encontram-se na seção 4.2.4.

www.snf.ch > SNF > Posição política de pesquisa > Cooperação internacional
Cooperação internacional em pesquisas
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.sbfi.admin.ch > Research & Innovation > International Cooperation in Research and 
Innovation
Cooperação internacional, Educação, Pesquisa Científica, Ciências
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

Registro de patentes por cem mil habitantes, 2015
(IMAGEM 56)

1 Suíça 554
2 Luxemburgo 493

3 Coreia do Sul 467

4 Japão 359

5 Suécia 248

6 Finlândia 240

7 Holanda 224

8 Taiwan 218

9 Dinamarca 215

10 Alemanha 215

12 EUA 165

14 Irlanda 115

18 França 109

19 Reino Unido 82

21 China 74

26 Itália 36

27 Hong Kong, RAE 26

29 Rússia 23

53 Brasil 3

57 Índia 2

Fonte: Centro de Competitividade Mundial IMD, 2017 

Prêmios Nobel por milhão de habitantes, 2016
(IMAGEM 57)

1 Noruega 1,52

2 Suíça 1,44
3 Reino Unido 1,03

4 Suécia 1,01

5 Israel 0,93

6 EUA 0,88

7 Dinamarca 0,70

8 Holanda 0,53

9 Áustria 0,46

10 Irlanda 0,42

11 Alemanha 0,39

12 Bélgica 0,35

15 França 0,31

16 Canadá 0,22

18 Japão 0,14

19 Hong Kong, RAE 0,14

22 Itália 0,08

23 Rússia 0,07

27 China 0,00

28 Índia 0,00

29 Brasil 0,00

Fonte: Centro de Competitividade Mundial IMD, 2017
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Publicações científicas, média de 2009 a 2013
(IMAGEM 58)

QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES POR 1.000 HABI-
TANTES PORCENTAGEM DAS PUBLICAÇÕES MUNDIAIS PORCENTAGEM DE PUBLICAÇÕES POR 

PESQUISADOR

Suíça 3,9 1,2 % 0,86
Finlândia 3,5 0,7 % 0,46

Dinamarca 3,4 0,8 % 0,49

Holanda 3,4 2,3 % 0,94

Suécia 3,2 1,2 % 0,60

Reino Unido 2,3 5,7 % 0,56

França 2,2 5,7 % 0,58

EUA 2,2 27,1 % 0,55

Áustria 1,8 0,6 % 0,41

Itália 1,7 4,0 % 0,93

Alemanha 1,6 5,3 % 0,39

Japão 1,0 5,0 % 0,19

China 0,2 8,4 % 0,16

Fonte: Secretaria de Estado de Educação, Pesquisa e Inovação (SBFI), 2017

Instituições de pesquisa na Suíça
(IMAGEM 59)

INSTITUIÇÃO LOCAL HOMEPAGE

CERN Organização Europeia para a Pesquisa 
Nuclear

Genebra www.cern.ch 
inglês, francês

EAWAG Instituto de Pesquisa Aquática das Esco-
las Politécnicas Federais

Dübendorf (ZH), 
Kastanienbaum (LU)

www.eawag.ch 
alemão, inglês, francês

EMPA Instituto Nacional Suíço de Pesquisa em 
Ciência e Tecnologia de Materiais

Thun (BE), Dübendorf (ZH), 
São Galo

www.empa.ch 
alemão, inglês, francês

PSI Instituto Paul Scherrer Villigen (AG) www.psi.ch 
alemão, inglês, francês

SLF Instituto Federal de Pesquisa da Neve e 
Avalanches

Davos (GR) www.slf.ch 
alemão, inglês, francês, italiano

The Graduate 
Institute

Instituto Universitário de Altos Estudos 
Internacionais

Genebra www.graduateinstitute.ch 
inglês, francês

WSL Instituto de Pesquisa Federal de Flores-
tamento, Neve e Paisagem

Birmensdorf (ZH), Bellinzona (IT), 
Davos (GR), Lausanne (VD), Sion (VS)

www.wsl.ch 
alemão, inglês, francês, italiano

Fonte: Fundos Nacionais Suíços SNF



12.6 SWITZERLAND INNOVATION – O PARQUE DE 
INOVAÇÃO DA SUÍÇA

Switzerland Innovation, com seu Parque de Inovação, disponibili-
za um espaço às empresas de tecnologia para trabalharem juntas 
com universidades de liderança mundial - entre elas também as 
renomadas Escolas Politécnicas Federais de Zurique e Lausanne - 
a fim de facilitar o compartilhamento dos resultados de pesquisa 
para desenvolver produtos e serviços prontos para o mercado. Na 
Switzerland Innovation, a cooperação interdisciplinar entre a ciên-
cia e a economia prospera. Dessa forma, são desenvolvidos novas 
formas e meios para a comercialização numa nova era. 

Os Parques Tecnológicos da Switzerland Innovation possuem uma 
localização ideal para empresas focadas na pesquisa para desen-
volver seu próximo produto pioneiro ou lucrativo. Com isso, a Suí-
ça faz jus à sua reputação de ser o país mais inovador do mundo.

12.6.1 Pontos principais de inovação
A Switzerland Innovation concentra-se em cinco pontos principais 
de inovação: saúde e ciências da vida, mobilidade e transporte, 
energia, meio ambiente e recursos naturais, fabricação e produção, 
bem como computadores e ciência da computação. Cada uma des-
sas áreas contribui para o desenvolvimento de inúmeras inovações 
que aportam à empresa uma série de vantagens, incluindo nos 
seguintes campos de aplicação: robótica, inteligência artificial, 
indústria aeroespacial, nanotecnologia, ciências dos materiais, 
fabricação aditiva, diagnóstico, tratamento de câncer ou energias 
renováveis.

12.6.2 Parques da Switzerland Innovation

Switzerland Innovation Park Network West EPFL
A Switzerland Innovation Park Network West EPFL foi concebida 
para fazer a ponte entre o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça 
(EPFL) e várias localizações especializadas na Suíça Ocidental. 
Além disso, as empresas e os pesquisadores encontram, junto ao 
ambiente produtivo e de pesquisas científicas, uma plataforma 
ideal para novos produtos inovadores de todos os pontos princi-
pais de inovação. A cooperação científica com professores 
conhecidos internacionalmente e spin-offs inovadoras permite às 
equipes de pesquisa científica e desenvolvimento de grandes 
corporações e start-ups criativas moldar o futuro com inovações e 
desenvolvimentos de novos produtos.

Switzerland Innovation Park Zurich
O Switzerland Innovation Park Zurich cria uma nova plataforma 
para a pesquisa, desenvolvimento e inovação por estar localizado 
nas proximidades do renomado Instituto Federal de Tecnologia de 
Zurique (ETH) e da Universidade de Zurique. Os primeiros 
projetos nesse Parque são da área de robótica e mobilidade, 
indústria aeroespacial e tecnologia de finanças e de blockchain. 
Por isso, o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique ETH planeja 
estabelecer uma incubadora para a área de robótica e mobilidade, 
a fim de promover a cooperação entre a pesquisa científica 
acadêmica, as empresas e as start-ups.

Switzerland Innovation Park Basel Area
O Switzerland Innovation Park Basel Area na região da Basileia 
oferece uma plataforma e infraestrutura para grupos inovadores de 
pesquisa científica e desenvolvimento que desejam se estabelecer 
próximos às empresas de liderança mundial dos setores de saúde e 
ciências da vida. Como por exemplo a spin-off Advanced Osteo-
tomy Tools do hospital universitário da Basileia e da Universidade 
da Basileia que se dedica à cirurgia robótica, reinventando assim a 
cirurgia ortopédica (osteotomia) por meio da utilização de laser, 
tecnologia robótica e sistemas de navegação.

Pontos principais de inovação e áreas de especialização
(IMAGEM 60)

MOBILIDADE +  
TRANSPORTE

SAÚDE + CIÊNCIAS DA VIDA
ENERGIA, MEIO AMBIENTE + 
RECURSOS NATURAIS

PRODUÇÃO + CIÊNCIA DOS 
MATERIAIS

COMPUTADOR + CIÊNCIA 
DA COMPUTAÇÃO

Fonte: Switzerland Innovation; ilustração própria da S-GE
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Switzerland Innovation Park innovaare
O Switzerland Innovation Park Innovaare é um centro de inovação 
exclusivo, localizado próximo ao Instituto Paul-Scherer (PSI) e 
possui grandes instalações de pesquisa de última geração. Lá são 
desenvolvidas - com base no conhecimento especializado do PSI 
- inovações nas áreas de tecnologia de aceleradores, novos 
materiais e processos, ser humano e saúde e energia até alcança-
rem maturidade para serem lançados no mercado.

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne
O Switzerland Innovation Park Bienna dispõe de quatro centros de 
competência - tecnologias modernas de fabricação, tecnologia de 
bateria, tecnologia médica e smart factory - bem como cinco áreas 
de foco de pesquisa e desenvolvimento: saúde e ciências da vida, 
energia, meio ambiente e recursos naturais, fabricação e materiais, 
computação e informática e mobilidade e transporte. Ele disponi-
biliza laboratórios e serviços de pesquisa a PME e start-ups, 
oferecendo apoio para desenvolver e implementar os produtos até 
ficarem prontos para comercialização.

12.6.3 Grupo-alvo
A posição estratégica da Switzerland Innovation no centro do 
panorama global de pesquisas atrai inúmeras empresas inovado-
ras. Em nenhum outro lugar há um espectro tão amplo de novas 
tecnologias e de concentração de conhecimento específico de 
especialistas de liderança mundial. Aqui, as inovações pioneiras 
tornam-se realidade. Equipes de pesquisa e grupos de inovação 
trabalham juntos em um ambiente que estimula o espírito 
inovador e no qual o principal foco está na criação bem sucedida 
de novos produtos para o mercado global. Os grupos-alvo são:

 – empresas de tecnologia de médio e grande porte, que desenvol-
vem novos produtos, serviços e procedimentos comercializáveis.

 – empresas consagradas das áreas de alta tecnologia com alto 
valor agregado e foco claro em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação.

 – grupos de pesquisa científica, equipes de pesquisa e desenvolvi-
mento de corporações e start-ups.

12.6.4 Serviços
Foi desenvolvida uma ampla variedade de serviços e uma 
excelente infraestrutura para pesquisas que garantem o máximo 
desempenho e eficiência operacional para equipes de pesquisa e 
desenvolvimento e grupos de inovação nos Parques da Switzerland 
Innovation. Entre eles, estão:

 – apoio à cooperação com parceiros acadêmicos de primeira 
categoria e fácil acesso aos melhores talentos e pesquisadores.

 – uma rede de start-ups e spin-offs de alta tecnologia bem 
sucedidas.

 – uma plataforma para trocar ideias e estabelecer parcerias com 
equipes de pesquisa e desenvolvimento de empresas internacio-
nais.

 – oficiais de ligação com a indústria, que auxiliam os colaborado-
res da área de pesquisa e desenvolvimento a ampliar seu leque 
de possibilidades.

 – cerca de 200.000 metros quadrados de laboratórios de qualidade, 
escritórios, salas de reunião e áreas de co-working; grandes 
instalações de pesquisa com aceleradores.

 – um ambiente politicamente estável e propício para negócios; 
acesso aos incentivos à pesquisa da Suíça e da UE e uma alta 
qualidade de vida, que atrai os grandes talentos e suas famílias.

www.switzerland-innovation.com
Fundação Switzerland Innovation
Idiomas: alemão, inglês, francês




