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bilhões de CHF de  
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setor de TIC suíço

1.106
Patentes suíças em  

segurança de rede (2017)

> 50% 
das políticas digitais 

mundiais saem de Genebra

A SUÍÇA COMO CENTRO DE 
SEGURANÇA CIBERNÉTICA
EM DESTAQUE
Os pontos fortes da Suíça, como sua neutralidade, segurança jurídica e estabilidade 
política, valem também para o setor de segurança cibernética. A Suíça se destaca princi-
palmente por seu alto nível de proteção da privacidade e a baixa densidade das regula-
mentações. Em comparação com outros países, possui uma das melhores infraestruturas 
de internet. Seu fornecimento de energia confiável e barata garante a operação contínua 
dos servidores em datacenters e centros de operações de segurança (Security Operations 
Centers, SOC). A Suíça também possui uma ampla variedade de engenheiros especiali-
zados em segurança cibernética, atraindo assim os maiores gigantes tecnológicos para 
estabelecer seus centros de pesquisa no país.

Fiel à sua tradição humanitária, a Suíça está contribuindo de forma significativa para 
a segurança cibernética em todo mundo, promovendo um uso pacífico da TIC. O país 
abriga várias organizações, como a Internet Society, o Internet Governance Forum (IGF), 
a DiploFoundation, a International Telecommunication Union (ITU), o ICT4Peace e o 
Cyber Security Center do FEM.
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
• O conhecimento especializado da Suíça se define pela excelên-

cia em engenharia, criptografia e algoritmos. O país possui uma 
base comercial sólida nas áreas de segurança e criptografia e 
conta com empresas como Kudelski, OneConsult, Infoguard, 
Omnisec, Securosys e IDQuantique, líder mundial na criptogra-
fia quântica. Além disso, muitas empresas na Suíça oferecem 
serviços especializados em todas as áreas importantes da segu-
rança cibernética, com uma abordagem eficaz e prática. 

• À medida que as questões de segurança estão ganhando 
importância na produção de hardware, existe uma procura 
crescente por melhores processos de fabricação que garantem 
uma segurança ideal dos dispositivos. Empresas suíças, como a 
Securosys, ganharam renome internacional pela confiabilidade, 
qualidade e segurança de ponta a ponta dos produtos “Fabrica-
dos na Suíça” e dos seus métodos de fabricação. Em especial, a 
criptografia para telefones celulares é excelente na Suíça, pois 
são as pequenas empresas, na sua grande maioria spin-offs dos 
Institutos Federais Suíços de Tecnologia de Zurique (ETHZ) e 
Lausanne (EPFL), que oferecem essa tecnologia de ponta.

• O maior segmento de segurança cibernética na Suíça é a segu-
rança de redes. Em 2017 havia 1.106 patentes da Suíça nessa 
área; 151 delas foram classificadas como patentes de alto im-
pacto. Na área de segurança de hardware, o número de patentes 
na Suíça desde o ano 2000 explodiu de 61 para 847.

• Genebra já é reconhecida como centro de excelência na área 
de governança da internet, com as sedes das principais organi-
zações do setor, como Internet Society, ITU e o Secretariado do 
Internet Governance Forum. A cidade abriga mais de 50% da 
atividade global de internet.

• O ETHZ tem à sua disposição uma das cinco melhores equipes 
de segurança cibernética do mundo. O centro intersetorial 
Zurich Information Security & Privacy Center (ZISC) foi fun-
dado ainda em 2003 no ETHZ e tem um foco técnico claro para 
desenvolver, em colaboração com a indústria e a política, solu-
ções para os crescentes desafios na segurança da informação. 
Os cientistas do ETH-ZISC trabalham nas redes, em sistemas 
ciberfísicos e em criptografia da próxima geração. 

• Adrian Perrig, pesquisador do Instituto de Segurança da Infor-
mação do ETH Zurique, está desenvolvendo a nova arquitetura 
de internet SCION. Entre outras vantagens, esta arquitetura 
de segurança evita redirecionamentos indesejados (por meio 
de códigos de controle centralizados) e oferece uma proteção 
avançada contra ataques cibernéticos. O Banco Nacional Suíço 
(SNB, por sua sigla em inglês) também está realizando um pro-
jeto piloto utilizando a SCION.

• O instituto de pesquisa Idiap em Martigny ganhou reputação 
internacional com seu Centro de Pesquisa e Avaliação Suíço 
para Segurança Biométrica. O Idiap foi o único parceiro euro-
peu selecionado para participar do projeto de pesquisa exclu-
sivo da Google, o Abacus. O IARPA, o departamento de inteli-
gência dos EUA, também está colaborando com o Idiap para 
combater ataques de spoofing.

• A Suíça também está procurando atender a crescente procura 
por especialistas com novas disciplinas e programas educa-
cionais. Para esse fim, o Instituto Federal Suíço de Tecnologia 
de Zurique (ETHZ) está trabalhando na criação de dois novos 
cursos de formação continuada em segurança cibernética. A 
Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna ofere-
cerá, a partir do terceiro trimestre de 2018, um Bacharelado em 
Informação e Segurança Cibernética, e a associação de profis-
sionalização em TIC, a Berufsbildung Schweiz, está planejando 
criar um Certificado Federal em Segurança de TI em parceria 
com empresas e as forças armadas.

• Várias regiões da Suíça, como o Crypto Valley suíço na área ao 
redor da cidade de Zug, abrigam um universo inovador de star-
t-ups que impulsionam tecnologias baseadas em blockchain 
para o processamento seguro de dados, desde contratos inteli-
gentes até criptomoedas. 

Melhores empresas de pesquisa em termos de tamanho de 
portfólio de patentes

Hardware Rede Autenticação
IBM  IBM Kudelski
Kudelski Cisco Swisscom
Alphabet Kudelski Alphabet
Nokia Swisscom Schindler Holding
UBS  Nokia SICPA
Intellectual Ventures Qualcomm IBM
Siemens ABB Dormakaba
Western Digital Adobe Glory Ltd.
Oracle Alphabet Amadeus IT Group
Intel ID Quantique Swatch

Fonte: BAK Economics, 2018
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CUSTOS E FINANCIAMENTO
• Em 2017 foi lançado em Genebra o primeiro acelerador sediado 

na Suíça com foco exclusivo na segurança cibernética. O Rising 
Star Accelerator oferece às start-ups em potencial de toda a Eu-
ropa um programa de treinamento e de networking de 24 sema-
nas de duração para prepará-las para entrar no mercado.

CONDIÇÕES GERAIS E ACESSO AO MERCADO
• O Governo suíço também reconhece a crescente importância 

da segurança cibernética. No dia 18 de abril de 2018, o Conse-
lho Federal adotou a nova “estratégia nacional de proteção da 
Suíça contra riscos cibernéticos (NCS)”, válida para os anos de 
2018 a 2022. Os principais componentes dessa estratégia são o 
desenvolvimento de competências e conhecimento, a promoção 
da cooperação internacional e o fortalecimento da gestão de in-
cidentes e crises, bem como a cooperação em processos contra 
crimes cibernéticos e medidas de defesa cibernética a serem 
tomadas pelas forças armadas. A conscientização está levando a 
um aumento na procura por soluções de segurança cibernética, 
gerando uma necessidade cada vez maior de especialistas. 

• Desde 2004, o Centro de Relatórios e Análises para a Segurança 
da Informação (MELANI) disponibiliza informações e políticas 
sobre ameaças à segurança cibernética para pessoas físicas, em-
presas e operadores selecionados das infraestruturas essenciais 
nacionais. O Parlamento também solicitou ao Conselho Federal 
suíço criar um centro de excelência para a segurança cibernética 
em nível nacional.

• Em comparação com os EUA, por exemplo, a Suíça oferece uma 
proteção legal significativamente maior para os dados pessoais. 
Devido aos rápidos avanços tecnológicos dos últimos anos, a Lei 
de Proteção de Dados suíça está sendo atualizada. As leis suíças 
também estão sendo adaptadas para atender à legislação de pro-
teção de dados em nível europeu (GDPR da UE) para assegurar 
a equivalência dos níveis de proteção de dados entre a Suíça e a 
UE.

• O futuro da segurança cibernética está estreitamente ligado aos 
desenvolvimentos no setor de fintech e vice-versa. A Suíça já tem 
uma posição sólida no mercado mundial como localização ideal 
para fintechs, isso graças à sua reputação histórica de ser um 
centro financeiro seguro e estável. As autoridades suíças estão 
trabalhando proativamente para fazer ajustes regulatórios que 
facilitarão o acesso ao mercado para novos modelos de negócio.

• A iniciativa nacional digitalswitzerland tem como objetivo fazer 
da Suíça o principal destino de negócios digitais para o setor 
de segurança cibernética e outros. Estão sendo implementadas 
várias ações que contam com o apoio do governo e de grandes 
corporações do setor, como Google, UBS e Swisscom.

• Em junho de 2017, o Conselheiro Federal Guy Parmelin, Ministro 
de Defesa, assinou o Plano de Ação para a Defesa Cibernética 
(APCD). Esse APCD fortalecerá significativamente o mecanismo 
de defesa da Suíça contra ameaças cibernéticas. Com ele, serão 
criados 150 a 170 empregos até 2020. A cooperação entre empre-
sas, autoridades (militares) e universidades suíças está no centro 
do APCD. 

Servidores de internet seguros na Europa
Servidores de internet seguros por milhão de habitantes, em 2017

País Quantidade

 Liechtenstein 11.018

 Ilha de Man 4.825

 Mônaco 4.234

 Islândia 3.162

 Suíça 3.063

 Holanda 2.906

 Luxemburgo 2.634

 Noruega 2.077

 Malta 1.906

 Finlândia 1.791

Fonte: Banco Mundial, 2017



AVANÇOS RECENTES
• Graças à sua neutralidade política e sua posição de destaque 

como localização de alta tecnologia, a Suíça é um lugar ideal 
para lançar o novo “Trust Digital”. Por este motivo, o instituto 
EPFL anunciou no final de 2017 a construção de um “Centro para 
o Trust Digital”. Junto com parceiros da política e da iniciativa 
privada, o centro visa se tornar uma plataforma de excelência 
em assuntos relacionados à segurança cibernética, proteção de 
dados e privacidade. Dentro dessa estrutura, foram ainda criadas 
duas disciplinas no EPFL para 2018. 

• Para combater a ameaça global de ataques cibernéticos, o Fórum 
Econômico Mundial (FEM) anunciou no início de 2018 a aber-
tura de um centro global de segurança cibernética em Genebra, 
com cerca de 40 postos de trabalho de tempo integral. Com sede 
na Suíça, o novo centro é uma instituição independente liderada 
pelo FEM que visa ajudar a estabelecer um espaço cibernético 
global seguro e intensificar a colaboração entre as pessoas e 
governos do mundo todo. Além disso foi criado uma associação 
para ajudar as empresas fintech e agregadoras de dados a melho-
rar sua segurança cibernética.

CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Autoridades e órgãos reguladores
Unidade Federal de Coordenação 
de TI (Federal IT Steering Unit, 
FITSU)
www.isb.admin.ch

MELANI, Centro de Relatórios 
e Análises para a Segurança da 
Informação 
www.melani.admin.ch

FDFA, Departamento Federal de 
Assuntos Estrangeiros, Divisão de 
Política de Segurança (DSP)
www.eda.admin.ch 

DDPS, Departamento Federal de 
Defesa, Proteção Civil e Esporte 
www.vbs.admin.ch

FINMA, Autoridade Federal da 
Suíça de Supervisão do Mercado 
Financeiro
www.finma.ch/en

Apoio à inovação e start-ups
www.ifj.ch
www.innosuisse.ch
www.kickstart-accelerator.com
www.risingstaraccelerator.ch
www.startupticker.ch
www.zisc.ethz.ch

Associações e redes
www.asisonline.ch
www.digitalswitzerland.com
www.diplomacy.edu
www.gcsp.ch
www.giplatform.org
www.ict4peace.org
www.internetsociety.org
www.intgovforum.org
www.isss.ch
www.itu.int
www.sig-switzerland.ch
www.swiss-cyber-experts.ch
www.swisssecurity.org
www.weforum.org/centre-for-
-cybersecurity

Publicações
Swiss Venture Capital Report (Rela-
tório Suíço de Capital de Risco, em 
tradução livre) 2018
www.startupticker.ch

Recursos S-GE
Informativo sobre datacenters  
na Suíça
www.s-ge.com/data-centers

Manual para investidores
www.s-ge.com/ 
handbookforinvestors

Com o apoio de  
Open Systems AG.

09/2018

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

DEPOIMENTO

“Somos líder global no mercado na área de segu-
rança de dados e serviços de backup e atendemos 
todas as necessidades de proteção cibernética. Em 
2008 inauguramos a nossa sede internacional em 
Schaffhausen, na Suíça. Estamos trabalhando no 
lançamento da Singularity City, um centro de tec-
nologia e inovação. A partir da nossa base, aqui na 

Suíça, temos fácil acesso ao resto da Europa e ao mundo. Outros 
benefícios da localização são a neutralidade e a estabilidade po-
lítica e econômica, o apoio à educação e às ciências e a presença 
de inúmeros centros tecnológicos e empresariais internacionais”.

JOHN ZANNI, 
Presidente da Acronis 
www.acronis.ch
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