
Três pontos fortes da Suíça destacam-se, principal-
mente: grande poder de inovação, mão de obra com 
excelente qualificação e instituições de pesquisa cien-
tífica de primeira categoria. As tecnologias de ponta e 
um clima favorável para negócios são outros elemen-
tos constitutivos da produtividade do nosso país.

INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA
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UNIVERSIDADES E PESQUISA CIENTÍFICA DE PRIMEIRA LINHA
Não há paralelo em outros países: a Suíça investe mais de 3 % do seu Produto 
Interno Bruto em pesquisa e desenvolvimento. O altíssimo nível é garantido 
por nada menos que 60 universidades e outras instituições de ensino superior. 
Elas trabalham em estreita cooperação com a comunidade científica interna-
cional, se envolvem em parcerias científicas, mantêm contato com a indústria 
por meio da transferência tecnológica e de conhecimento, promovem em-
presas start-ups inovadoras e fundam spin-offs produtivas. As organizações e 
empresas nacionais e internacionais reconhecem o papel da Suíça como polo 
de excelência em pesquisa científica e ponto nevrálgico de inovação em nível 
mundial. Não é de se admirar que inúmeras multinacionais estejam sediadas 
aqui. Algumas delas são os grupos farmacêuticos Roche e Novartis e os cen-
tros de pesquisa da Disney e da Google, para citar apenas alguns exemplos.

Quase a metade dos trabalhadores na Suíça trabalha em áreas intensivas em 
conhecimento. Os produtos de alta tecnologia formam os pilares do sucesso 
econômico e da excelente reputação do país. Cerca de um quarto de todos os 
produtos de alta tecnologia é exportado. Este número realça o potencial de 
inovação da economia suíça, garantindo, assim, que ela ocupe uma posição 
de liderança na classificação internacional. A propriedade intelectual - inclu-
sive os direitos sobre patentes, marcas e designs e os direitos autorais - goza 
de proteção efetiva em território suíço. Em 2016 in, foram registradas no país 
mais de 7.000 patentes. Isso confere à Suíça a 5a posição mundial e a 3a na 
Europa entre os países com mais patentes registradas; proporcionalmente ao 
número de habitantes, o país é campeão mundial nesse quesito. A posição 
campeã da pesquisa científica suíça é demonstrada inclusive pelo número 
per capita de ganhadores do Prêmio Nobel: Também nesse ponto a Suíça fica 
no topo da classificação.
 

COOPERAÇÕES TRANSNACIONAIS
Como importante polo de pesquisa científica, a Suíça atrai cientistas com-
petentes de outros países. Diversos institutos de importância internacional 
estabeleceram-se em território suíço. Dois exemplos são a Organização 
Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) e o Instituto Paul Scherrer (PSI). A 
CERN é considerada um dos mais importantes centros de pesquisa pura em 
física. Em suas instalações foi criada a World Wide Web, no final da década de 
1980. O meio científico suíço é especialmente receptivo ao intercâmbio trans-
nacional de conhecimentos. Ele está muito bem integrado à rede de coope-
ração das grandes nações europeias e abrange uma ampla gama de temas de 
pesquisa. Foi na Escola Politécnica Federal de Zurique (ETHZ) que estudou e 
lecionou Albert Einstein. E ele não é o único: a presença de pesquisadores e 
docentes estrangeiros faz parte da tradição da ETHZ; afinal, a metade de todo 
o corpo docente da instituição provém de outros países.

Foco em pesquisa e 
desenvolvimento
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BASE LOCAL SÓLIDA PARA EMPRESAS SÓLIDAS
Clusters setoriais importantes têm escolhido a Suíça como sua sede. Afinal, o 
país lhes oferece um sólido fundamento: extraordinário ambiente para pes-
quisa e desenvolvimento, eficiente sistema de registro e certificação e mão de 
obra com qualificação de primeira linha. Três grupos suíços estão entre as 40 
empresas mais valiosas do mundo: Roche, Nestlé e Novartis. A Suíça neutra 
é também um local preferido para empresas que desejam estabelecer uma 
sede europeia: mais de 1.000 empresas multinacionais têm sua matriz regio-
nal ou global em solo suíço, inclusive gigantes como eBay, Google e Unilever.

CLUSTERS ECONÔMICOS COM COMPOSIÇÃO SEM IGUAL
O noroeste da Suíça abriga um cluster empresarial de ciências da vida sem 
igual no mundo inteiro. Além de empresas dos setores químico e farmacêutico 
- como a Novartis, Roche e Syngenta -, ele abrange uma densa rede de empre-
sas da área de equipamentos medicinais, biotecnologia e nanotecnologia.

No setor industrial, a indústria mecânica, elétrica e metalúrgica ocupa uma 
posição decisiva. Empresas internacionais e grandes como ABB, Alstom, 
Bombardier, Saurer e Schindler estão presentes na Suíça. Entre Genebra e 
Schaffhausen, constituiu-se um cluster de precisão com base na rica tradição 
da indústria relojoeira suíça. Mas a Suíça não é apenas famosa pelos relógios, 
ela também é mundialmente conhecida pelos serviços financeiros: Zurique e 
Genebra estão entre os 15 maiores centros financeiros do mundo.

A Suíça torna-se cada vez mais importante também na área de tecnologia da 
informação e comunicação. Empresas internacionais como IBM, Google, Mi-
crosoft, Siemens, Disney e HP estabeleceram-se em torno das instituições de 
ensino superior e seus institutos depesquisa. A iniciativa “digitalswitzerland” 
posiciona a Suíça como centro de inovação digital na Europa. No segmento de 
tecnologias limpas intersetoriais, a Suíça atrai principalmente pela redução da 
emissão de dióxido de carbono e reciclagem. O país tem poucas matérias-pri-
mas próprias. Não obstante, o país é hoje uma das mais importantes platafor-
mas comerciais para matérias-primas do mundo. Genebra, Lugano e Zug são 
centros de comercialização de cereais, petróleo bruto e produtos minerais. 
Vitol, Glencore e Cargill são as três maiores empresas suíças de comercializa-
ção de matérias-primas.

Liderança em  
clusters setoriais

–  Ciências da vida (química,  
farmacologia, tecnologia médica  
e biotecnologia) 

–  TIC (Tecnologias da informação e 
comunicação) 

–  MEM (Indústria mecânica, elétrica e 
metalúrgica) 
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MÃO DE OBRA COM QUALIFICAÇÃO DE PRIMEIRA LINHA
Educação elementar de extraordinária qualidade e voltada para a prática, 
escolas particulares e internatos de renome, universidades e escolas superio-
res técnicas internacionalmente conhecidas – esses são os fatores de sucesso 
do sistema educacional de alto nível da Suíça. Fatores dos quais as empresas 
se beneficiam a longo prazo. Isso permite que os investidores encontrem 
facilmente na Suíça profissionais especializados com boa formação, domínio 
de vários idiomas, motivação e lealdade. Não surpreende, portanto, que dois 
dos empregadores de maior atratividade do mundo - Google e Novartis - es-
tejam estabelecidos na Suíça. Grandes multinacionais trabalham em estreita 
cooperação com instituições de ensino superior e recorrem a essa produtiva 
rede de instituições para recrutar muitos profissionais com qualificação de 
primeira linha.

O sistema educacional suíço reúne um aprendizado profissional sólido e 
voltado para a prática a uma formação superior de extraordinária qualidade. 
Esse sistema dual forma a base para o poder de inovação e criatividade da 
economia do país. As baixas taxas de desemprego, inclusive entre jovens, 
exemplificam a solidez do sistema educacional suíço.

ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES INTERNACIONALMENTE 
CONHECIDAS
As escolas públicas da Suíça gozam de excelente reputação. E merecidamente: 
Os alunos das instituições suíças alcançam regularmente ótimos resultados 
nos estudos comparativos do Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
(PISA). Em Matemática, eles obtêm desempenho melhor do que o de alunos de 
todos os países da União Europeia. As universidades suíças ocupam frequente-
mente as primeiras posições na classificação internacional de escolas superio-
res. Quatro instituições de ensino superior suíças estão entre as 100 melhores 
universidades do mundo: as Escolas Politécnicas Federais de Zurique e Lausan-
ne e as universidades de Genebra e Zurique. As duas primeiras estão, inclusive, 
entre as 20 melhores universidades do mundo.

Cerca de 260 escolas particulares e internatos complementam o sistema 
educacional público de alto nível. As famílias com orientação internacional 
têm à sua disposição escolas com modalidades de ensino sob medida para 
seus filhos. Muitas vezes, parte dos colaboradores de empresas estrangeiras 
permanece no país apenas provisoriamente. Seus filhos recebem formação 
internacional ou em língua materna em uma das inúmeras “international 
schools”. Esses alunos são preparados perfeitamente para obter certificados de 
conclusão que tenham validade em seus respectivos países de origem – tais 
como o “Abitur” da Alemanha, o “baccalauréat” da França e o exame de quali-
ficação para universidades dos EUA.

Solidez no sistema 
educacional
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