
Comunicado de imprensa 

Educação profissionalizante suíça para o mundo 

Fundada em Zug, na Suíça, em junho de 2020, a Global Swiss Learning AG tem como objetivo oferecer 

internacionalmente educação profissionalizante suíça, em formato digital. Seu lançamento será em 

2021, inicialmente com cursos online nas áreas de padaria, pastelaria e confeitaria na China e no 

Brasil. Outros países e profissões estão em planejamento. 

Zug, 6 de outubro de 2020. A educação é o recurso mais importante que a Suíça tem à sua disposição. O 

sistema de ensino dual provou seu valor e é admirado no mundo todo. A Suíça é líder, em particular, na 

área de ensino profissionalizante. Outros países também deveriam poder se beneficiar desse diferencial 

e aumentar seu nível de educação. É aqui que entra a Global Swiss Learning AG, com sede em Zug, na 

Suíça, aproveitando as muitas novas oportunidades que a digitalização traz. Através de uma plataforma 

digital, os cursos podem ser ministrados em todo o mundo, com a mesma qualidade ofertada na Suíça. 

“O futuro é digital”, diz Samuel Notz, Presidente do Conselho de Administração e CEO da Global Swiss 

Learning AG, “isso também se aplica à educação.” As implicações do coronavírus já aceleraram 

significativamente essa tendência. 

Forma moderna de aprendizagem 

No coração do sistema digital da Global Swiss Learning AG está a chamada aprendizagem híbrida, que 

também é chamada de aprendizagem integrada. Esta é uma forma moderna de aprendizagem na qual o 

conteúdo teórico, assim como as habilidades artesanais, são ensinados principalmente com diferentes 

formas de e-learning. Os cursos digitais são, então, perfeitamente combinados com aulas práticas e com 

sessões em sala de aula. Em cada mercado de atuação, a Global Swiss Learning AG coopera com escolas 

parceiras locais selecionadas. “Estamos convencidos de que a demanda no exterior será muito alta”, 

comenta Samuel Notz. Em muitos países, treinamento de qualidade está se tornando cada vez mais 

importante. "As autoridades estão se conscientizando da "incompatibilidade de habilidades" e estão 

promovendo a educação profissional em complemento a educação universitária." 

Início na China e no Brasil 

Os primeiros mercados que a Global Swiss Learning AG entrará em 2021 serão a China e o Brasil, com 

cursos profissionalizantes nas áreas de padaria, pastelaria e  confeitaria. A Richemont é a escola 

responsável pelo conteúdo de aprendizagem e certificações de acordo com os padrões suíços. Centro de 

competência independente para todo o setor dessas três profissões, a Richemont, com sede em 

Lucerna, na Suíça, é a primeira parceira suíça a participar do programa. “Com essa cooperação, 

podemos disponibilizar nosso conhecimento para um público muito maior, com muito mais facilidade e 

economia”, explica o Diretor Reto Fries. “Já estamos conversando intensamente com uma segunda 

escola profissionalizante sobre cursos nas áreas de gastronomia e hotelaria”, comenta Samuel Notz 

sobre os próximos passos. Também está prevista a formação profissional na área da saúde. Outros 

países e indústrias serão adicionados na sequência. 

 

 



 

Sobre a Global Swiss Learning AG 

Graças à digitalização, a Global Swiss Learning AG, com sede em Zug, na Suíça, pode fornecer o conteúdo dos 

cursos profissionalizantes suíços, de forma online, a um custo acessível. Com essa abordagem inovadora, as escolas 

profissionalizantes suíças podem oferecer em todo o mundo seus cursos de treinamento especializado. Junto com a 

Global Swiss Learning AG, as escolas suíças estão estendendo sua atuação para o exterior, sem precisar de suas 

estruturas complexas. 

www.globalswisslearning.com 
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Samuel Notz, Presidente e CEO Global Swiss Learning AG 
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