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73 
centros de processamentos 

de dados, chamados de 
Colocations, usados 

conjuntamente 
por várias empresas

INDICADORES

Fontes: Instituto Federal de Estatística; 
datacentermap, 2018
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CENTROS DE DADOS NA SUÍÇA
EM DESTAQUE
As empresas enfrentam volumes de dados cada vez maiores que precisam ser arma-
zenados de modo seguro e condizente com a modernidade. A Suíça reconheceu essa 
transição logo no início e transformou-se em um centro de armazenamento de dados 
sigilosos. Os altos padrões na área de proteção de dados e a estabilidade política e eco-
nômica no país oferecem as condições ideais. Somam-se a isso a boa disponibilidade de 
centros de computação com excelente infraestrutura de servidores, a rapidez da conexão 
à internet, a estabilidade e baixo custo do fornecimento de energia elétrica e a presença 
de especialistas em TIC com boas qualificações.

Centros de computação na Europa Ocidental
Classifi cação conforme quantidade

Fonte: datacentermap, 2018

País   Quantidade

 Reino Unido  249

 Alemanha  190

 França  147

 Holanda  95

 Suíça  73

País         Quantidade

 Itália  69

 Espanha  58

 Suécia  51

 Bélgica  32
 Dinamarca  29

BrainServe
CKW LuZ
Colt
Datahub
Equinix
e-shelter

EveryWare
Green DC
Interxion
IWB
Swisscom
SafeHost

Uma escolha dos operadores do centro de dados de colocação na Suíça

Fonte: asut, 2018
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
• Os Suíços são muito inovadores na comparação internacional. 

Quando se considera o número de registros de patentes euro-
peias em relação ao número de habitantes, a Suíça ocupou, em 
2017, novamente o primeiro lugar com 884 registros de patente 
por milhão de habitantes.

• A Suíça tem grande know-how na área de criptografia. Empre-
sas suíças, como Crypto, Omnisec, Qnective e Adeya estão entre 
as líderes na área da segurança da informação.

• A Suíça conta com uma mão de obra altamente qualificada e 
interessada em tecnologias e internet. A Suíça ocupa regular-
mente, nas áreas correspondentes, a liderança na comparação 
internacional, seja no Networked Readiness Index (WEF), no 
Digital Competitiveness Index (IMD) ou no Global Innovation 
Index (INSEAD).

• O Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETHZ) forma es-
pecialistas nas áreas de segurança da informação, segurança 
de sistemas e segurança de redes. O instituto integra o Zurich 
Information Security and Privacy Center (ZISC), por meio do 
qual mantém estreita colaboração com empresas como a arma-
-suisse, Credit Suisse e Kaba para oferecer opções modernas de 
segurança da informação nas áreas de pesquisa e ensino.

CUSTOS E FINANCIAMENTO
• O preço da energia na Suíça é razoável e constante. Além disso, 

a Suíça tem um alto grau de autossuficiência energética, e de-
pende menos da importação de energia do que outros países.

• Em média, a construção de um novo centro de dados custa entre 
10.000 e 20.000 francos suíços por metro quadrado. Anualmente 
são investidos na Suíça cerca de 200 a 400 milhões de francos 
suíços na construção de centros de dados.

• A política de promoção do país como polo dessa área oferece 
diversos programas nas esferas federal e cantonal. Na esfera 
cantonal, por exemplo, as start-ups ou as novas instalações 
de empresas estrangeiras são isentas, total ou parcialmente, 
do imposto de pessoa jurídica ou do imposto sobre o capital 
durante um período de até dez anos.

CONDIÇÕES GERAIS E ACESSO AO MERCADO
• A crescente virtualização, a ascendente utilização de serviços 

em nuvem e a ampliação de terceirização/colocação levam a 
um crescimento da área útil de centros de informática. A área 
total dos centros de pesquisa de fornecedores comerciais (os 
chamados fornecedores terceiros) totalizam, na Suíça, cerca de 
200.000 metros quadrados, o que representa mais de 27 campos 
de futebol. Dentro da Europa, a Suíça encontra-se na primeira 
parte dos Top 10, em termos de quantidade de centros de infor-
mática de fornecedores terceiros.

• A nível europeu, a Suíça tem o quinto servidor de internet 
mais seguro por milhão de habitantes.
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Fonte: Swissmem «Panorama 2018», BFS, Eurostat

Preços da eletricidade industrial na Europa em 2017
em CHF/kWh, tensão média
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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



• Nos últimos anos, o crescimento da área total de centros de 
dados na Suíça manteve-se constante na faixa dos 10-15 %. 
Segundo estimativas, até 2020 o volume de dados será dez ve-
zes maior. Com seus ganhos de eficiência por meio da virtuali-
zação, a Suíça está bem preparada para se posicionar como país 
que oferece segurança e alto nível de qualidade para a instala-
ção de centros de armazenamento de dados.

• A Suíça possui uma excelente infraestrutura de armazena-
mento de dados. Existe no país um mercado em forte cresci-
mento de provedores de centros de dados que têm infraestrutu-
ra altamente sofisticada, oferecendo excelente proteção contra 
riscos ambientais e ameaças de ataques cibernéticos. Em 2018, 
existem, na Suíça, aproximadamente 73 centros de computa-
ção, chamados Colocations, utilizados por várias empresas e 
distribuídos em todo o território nacional. 

• A Suíça ocupa o primeiro lugar em nível mundial no que se 
refere à qualidade do fornecimento de energia elétrica. Os 
centros de dados dependem de alta segurança no fornecimento 
de energia, pois apesar de dispor de geradores emergenciais, 
eles apenas podem ficar sem energia por um tempo limitado.

• Tradicionalmente, a proteção de dados e a privacidade é mui-
to importante na Suíça. Existem, por exemplo, grandes obstá-
culos para o Estado obter acesso a dados pessoais. Ao contrário 
de países como a Suécia e os EUA, na Suíça é obrigatório obter 
um mandado judicial para que órgãos públicos possam acessar 
dados pessoais.

• Em conformidade com a lei suíça da proteção de dados, o país 
tem um comissário para assuntos dessa área que, entre outras 
atribuições, é responsável pela fiscalização tanto dos órgãos 
federais como de pessoas físicas.

• Entre todos os países do mundo, a Suíça tem o maior núme-
ro de conexões de banda larga por habitante. Para cada 100 
habitantes há cerca de 52 conexões de banda larga. Em termos 
de velocidade da internet, a Suíça também está entre os países 
campeões. Em comparação com os países europeus, a Suíça 
tem a terceira conexão mais rápida à internet.

• Por meio do grupo de especialistas da Data Center Infrastruc-
ture, a Suíça conta com um centro de competências nacional 
voltado para temas como a promoção de localidades, eficiência 
energética, fornecimento de energia elétrica, serviços, bem 
como gestão e operação de instalações de centros de dados, o 
que traz benefícios para esse ramo industrial como um todo.

• O Data Center Risk Index atribui a cada país uma nota em 
relação à qualidade do país como local de estabelecimento de 
centros de dados. Nesse Índice, a Suíça ocupou, em 2016, o 3º 
lugar, dos 37 países pesquisados. A Suíça conquistou o primeiro 
lugar, segundo o critério de facilidade para fazer negócios (ease 
of doing business). O índice indica que a Suíça atesta um arma-
zenamento de dados duradouro e seguro.

Qualidade do fornecimento de energia elétrica
Energy Architecture Performance Index 2017

País Posição

 Suíça  1

 Noruega  2

 Suécia  3

 Dinamarca  4

 França  5

 Áustria  6

 Espanha  7

 Colômbia  8

 Nova Zelândia  9

 Uruguai  10

Fonte: FEM, 2017

SENO CH FI DK CZ UKRONL LV

Fonte: akamai, 2017

Velocidade da conexão à internet
Velocidade média em Mbps nas residências europeias, em 2017
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Atratividade a nível global das localidades para instalação de centros 
de dados
Classifi cação de 2016 do Data Center Risk Index

País Posição

 Islândia  1

 Noruega  2

 Suíça  3

 Finlândia  4

 Suécia  5

 Canadá  6

 Singapura 7

 Coreia do Sul  8

 Reino Unido  9

 EUA  10

Fonte: Cushman & Wakefi eld “Data Centre Risk Report 2016”



DESENVOLVIMENTO ATUAL
• O Conselho Federal aprovou, em 18 de abril de 2018, a Nova 

Estratégia Nacional desenvolvida para proteção dos riscos 
cibernéticos da Suíça (NSC) para os anos 2018 a 2022. Os 
principais componentes da estratégia são a construção de 
competência e conhecimento, promoção da cooperação inter-
nacional sobre o fortalecimento do gerenciamento de inciden-
tes e crises, bem como a cooperação na aplicação de leis no 
âmbito cibernético, incluindo medidas de defesa cibernética 
por parte do exército. 

• Devido ao rápido desenvolvimento tecnológico nos últimos 
anos, está em desenvolvimento uma atualização da Lei suíça 
de Proteção aos dados. Além disso, foi conduzida uma adequa-
ção da legislação suíça para a legislação de proteção de dados 
no nível europeu (DSGVO) para garantir a igualdade do nível 
de proteção de dados entre a Suíça e a UE.   

CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Autoridade e Reguladoras
Departamento Federal de 
Comunicação
www.bakom.admin.ch/ezv/en/
home.html

Departamento Federal de 
Telecomunicações e Informática
www.bit.admin.ch/ezv/en/
home.html

Responsável federal pela proteção 
de dados e pela transparência
www.edoeb.admin.ch/ezv/en/
home.html

Publicações e informações 
complementares
IWSB: Datentresor Schweiz
www.asut.ch

Campanha: menos energia, mais 
eficiência nas salas de servidores e 
nos centros de computação
www.energieschweiz.ch 

Data Center Map
www.datacentermap.com

Associações e Redes
www.asut.ch
www.biometrics-center.ch
http://greenit.s-i.ch
www.ictswitzerland.ch
www.idiap.ch
www.sik.ch
www.swissict.ch
www.theark.ch

Incentivos à Inovação e Startups
www.digitalswitzerland.com
www.fongit.ch
www.investiere.ch
www.masschallenge.org

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

Este documento foi elaborado com 
o gentil apoio de Asut (associação 
suíça das telecomunicações).
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DEPOIMENTO

“O setor de centros de processamento de dados 
continua crescendo e formando a base para todos 
os grandes assuntos sobre a transformação digital: 
big data, computação em nuvem, indústria 4.0 ou 
realidade virtual. Para chegar a esses desafios, não 
há caminho que não passe por centros de compu-
tação de escala, potentes, confiáveis e seguros. A 

Suíça faz parte da linha de frente e, futuramente, continuará ofe-
recendo excelentes condições gerais. A crescente sensibilidade 
para o consumo de energia na economia suíça também se reflete 
nos centros de computação gerenciados profissionalmente, con-
tribuindo de forma importante para a eficiência energética.”

FRANK BOLLER
CEO green.ch AG
www.greendatacenter.ch/ezv/en/home.html
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