
204.800
empregados em TIC

INDICADORES

BILDPLATZHALTER

Fontes: ICTswitzerland; IMD, 2018

4,5
% do 

setor de TIC no PIB

30
bilhões de CHF 

de valor agregado

5º
Lugar no World Digital 

Competitiveness Ranking 
(IMD)

LOCAL DE TIC DA SUÍÇA
EM DESTAQUE
A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) constitui uma tecnologia-chave para 
a economia suíça. As aplicações de TIC permeiam a economia e a sociedade e são um 
motor importante para o aumento da produtividade em muitos outros setores.  Graças à 
capacidade de adaptação das empresas às novas soluções de TIC e à alta competência 
dos profissionais de TIC, a Suíça encontra-se em uma ótima posição de partida.  Além 
disso, os laboratórios de talentos dos departamentos de ciência da computação do ETHZ 
e da EPFL estão capacitando excelentes especialistas, podendo gerar o desenvolvimento 
de start-ups e de cenários spin-off.
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Áreas de especialização
Profi ssionais de TIC por área (Total: 210.800) em 2015

Fonte: Instituto Federal de Estatística, 2017

Área profi ssional %

Desenvolvedor de software  30
Analista de sistemas  8
Programador de aplicações  2
Desenvolvedor de web e multimídia  2
Especialistas em banco de dados e redes  3
Técnicos gerais de TI  17
Designer gráfi co e de multimídia  8
Gerentes de TIC  13

Área profi ssional %
Engenheiros de telecomunicação /                              
eletrônica  2
Técnicos de infraestrutura de                                               
telecomunicação  4
Técnico de operações de infraestrutura                      
de TI   4
Técnico de suporte ao usuário  5
Outros profi ssionais da área de TIC  2

AdNovum
Adobe
Avaloq
Cisco
Elca
Genedata
Google
HP
IBM

Logitech
Magnolia
Microsoft
Netcetera
Noser Gruppe
SAP
Swisscom
Temenos
Walt Disney Research

Empresas de TIC
Seleção de empresas de TIC atuantes na Suíça
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)
• Graças às Faculdades de Ciências Computacionais da ETH 

Zurique (ETHZ) e da EPF Lausanne (EPFL), que são entre as 
melhores do mundo, a Suíça dispõe de um banco de talentos 
considerável (ETHZ na posição 9, EPFL na posição 18, de acor-
do com os QS World University Rankings 2018). Agora, a ETHZ 
oferece também um curso de mestrado em Ciência de Dados. 
Há, ainda, outras universidades e escolas técnicas superiores 
que oferecem cursos nas áreas de infor mática, sistema de infor-
mação e bioinformática.

• Na Suíça, cerca de 35 % da população possui curso superior.  No 
setor de TIC, o percentual de graduados é bastante elevado 
(43 %).

• Entre as cerca de 230 faculda des, a faculdade de informática 
figura como um a das mais populares na Suíça.   Existe ainda a 
possibilidade de dar continuidade aos estudos, por exemplo, 
como desenvolvedor de aplicativos de TIC, engenheiro de sis-
temas TIC, técnico de gestão de TIC e técnico em multimídia.  
A base do sistema de mão de obra qualificada é o aprendizado 
profissional; cerca de 70% dos diplomas superiores em TIC 
vêm de cursos profissionalizantes. Na competição WorldSkills 
2017, os jovens profissionais de TIC da Suíça ganharam duas 
medalhas de ouro.

• O ETH de Zurique mantém colaboração de pesquisa intensa 
com agentes globais de TI, em que os principais focos de pes-
quisa são diretamente abordados durante o curso.  Além disso, 
a Suíça é a anfitriã de centros de pesquisa particulares como 
o IBM Research Laboratory, ganhador do Prêmio Nobel por 
várias vezes, o centro de pesquisa europeu do Google (o maior 
centro fora dos EUA), e o Disney Research Lab.

• O Human Brain Project é um grande projeto da Comissão Eu-
ropeia de dez anos que deverá ter um custo total de 1,2 bilhão 
de euros. Esse projeto, sediado no campus de biotecnologia, 
foi projetado para reunir todo o conhecimento sobre o cérebro 
humano e para reproduzir simulações e modelos computadori-
zados por meio da pesquisa interdisciplinar. A EPF de Lausana 
possui uma posição de liderança nesse projeto.

• O Parque de Inovação da EPFL em Lausana oferece, nos seus 
55.000 m², mais de 2.000 postos de trabalho para empresas e 
pesquisadores de vários setores. Entre eles estão mais de 120 
start-ups, 23 grandes empresas e cerca de 20 prestadores de 
serviços. O Parque de Inovação possibilita uma aproximação 
entre a pesquisa e a indústria, promovendo um enriquecimento 
mútuo.

• Em 2015, a Suíça fez 25,7 registros de patentes de TIC por 
milhão de habitantes e se posicionou em décimo lugar entre os 
países da OECD.  
 
 
 
 
 
 
 

• Em comparação com outros países, as empresas suíças são 
mais receptivas a tecnologia, uma vez que são introduzidas 
com relativa rapidez.  No World Digital Competitiveness 
Ranking (IMD), a Suíça ocupa no momento a quinta posição. A 
Suíça se destaca principalmente na área de talentos e na cola-
boração entre a os setores da indústria e da pesquisa.

• Apenas um terço da mão de obra de TIC trabalha em empresas 
tradicionais de tecnologia da informação e da comunicação. O 
restante trabalha em outras indústrias, entre outras nas ciências 
da vida, bens de precisão e no setor financeiro.  

CUSTOS E FINANCIAMENTO
• Na Suíça há uma boa disponibilidade de capital de risco e fun-

dos de participações.  O setor de TIC (inclusive Fintech) obteve 
no ano de 2017 um total de CHF 306 milhões em capital de 
risco, um aumento de 10% em comparação com o ano anterior. 

• O panorama da área de TIC na Suíça destaca-se ainda por 
PME altamente especializadas, gerenciadas por proprietários 
e financiadas pelo fluxo de caixa, como Abacus, Opacc, Elca e 
Netcetera.

• A Agência Suíça de Promoção da Inovação Innosuisse fomenta 
- com projetos de inovação, trabalho em rede, formação e coa-
ching - a colaboração entre a ciência e o mercado. A Innosuisse 
possui um orçamento de apoio anual de cerca de 200 milhões 
de francos suíços. A maior parte da verba é destinada ao fomen-
to de projetos de inovação. Em 2017, o setor de TIC recebeu 
25,8 milhões de francos suíços em contribuições federais. 
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Investimentos em TIC na Suíça, desenvolvimento
em milhões de CHF

 Software e bancos de dados
 Equipamentos de informática
 Instrumentos de medição e   

 controle

Fonte: Instituto Federal de Estatística, 2017
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• Existe uma grande disposição para investir em software e 
centro de dados. Entre 1995 e 2016, os investimentos nesta área 
mais que triplicaram. 

• Na esfera cantonal, as start-ups e os novos estabelecimentos de 
empresas estrangeiras recebem até dez anos de isenção total 
ou parcial de imposto de renda para pessoas jurídicas e de 
sobre o capital.

• A tecnologia de digitalização é um dos motores mais impor-
tantes do crescimento em vários setores econômicos.   Na 
indústria de produtos de precisão, já é responsável por mais de 
55 % do processo de produção.  

• De acordo com as estimativas da OECD, em junho de 2017 ha-
via na Suíça 46 conexões de banda larga fixas por 100 habitan-
tes. Dessa forma, a Suíça encontra-se claramente à frente dos 
países da OECD (31), ficando em primeiro lugar na frente da 
Dinamarca e dos Países Baixos.

CONDIÇÕES GERAIS E ACESSO AO MERCADO
• Existe um bom acesso aos profissionais especializados de fora 

da Europa. Se dentro da Suíça e da UE/EFTA não houver profis-
sionais adequados, é possível recrutar técnicos em informática 
por meio de cotas de fora da UE (p. ex., Ásia ou América).   

• A Suíça dispõe de uma cobertura abrangente de banda larga 
e telefonia móvel. Além disso, o funcionamento seguro da 
infraestrutura de TIC é garantido pelo fornecimento de energia 
estável no país. No Network Readiness Index, o índice de dis-
ponibilidade da rede, a Suíça encontra-se com frequência nas 
posições mais elevadas. 

• Graças a tratados de livre comércio com a UE/AELC e 40 outros 
países, entre eles a China e o Japão, a Suíça tem acesso aos mais 
importantes mercados de exportação. Além disso, a Suíça tem, 
ficando apenas atrás da Alemanha e da China, a terceira rede 
mais densa de tratados bilaterais de proteção ao investimento.

• O volume de exportações de produtos e serviços de TIC aumen-
tou de cerca de 14 bilhões de francos suíços em 2000 para 19,5 
bilhões em 2015 – doze vezes mais que as exportações de queijo 
e chocolate juntas. A área de prestação de serviços de TIC está 
crescendo continuamente e representa o quinto mais impor-
tante grupo de exportação de serviços da Suíça.

• A Suíça é considerada um ímã para as empresas de TI in-
ternacionais. Na competição internacional por profissionais 
altamente qualificados, a Suíça exerce uma forte atração entre 
as empresas pela alta qualidade de vida. 

Contribuições federais na área de promoção de “enabling sciences”
em milhões de CHF em 2017

 Tecnologia da informação e   
 comunicação (TIC)

 Gestão de empresas e 
 fi nanceira

 Produção integrada, logística
 Design, arte, arquitetura
 Economia, ciências sociais,   

 saúde

*Parcela de contribuições suplemen-
tares: 4,2 milhões de francos suíços

25,8

1,31,8
1,6

3,2

33,7*

1640 77
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Requerimentos avaliados e aprovados de projetos de P&D da área TIC

 Total de requerimentos
 Total de aprovados

Fonte: Innosuisse, Relatório de atividades da KTI, 2017

 Taxa de aprovação (em %)

Parcela de especialistas em TIC
Ranking internacional, em % dos empregos em 2016

País %
 Finlândia 6,2

 Suécia 5,6

 Suíça 5,0

 Reino Unido 5,0

 Holanda 4,5

 Dinamarca 4,4

 Irlanda 4,3

 Luxemburgo 4,1

 EUA 4,1

 Áustria 3,8
 OCDE 3,7

 Alemanha 3,6

 França 3,1

 Itália 2,8

Fonte: Instituto Federal de Estatística, OCDE, 2017



DESENVOLVIMENTOS ATUAIS
• O projeto de um Fundo para o Futuro Suíço (www.zukunfts-

fonds.ch) prevê a criação de um fundo por meio do qual os fun-
dos de pensão privados possam disponibilizar voluntariamente 
uma parte de seus recursos a empresas start-ups na Suíça como 
capital de risco.   O objetivo é contribuir para o estabelecimento 
de novas empresas e para a geração de novos empregos em 
áreas de negócios promissoras. Isso também beneficiaria o 
setor de TIC.

• No momento, a Suíça está em processo de modernização de 
seu sistema tributário. O objetivo é oferecer um ambiente 
tributário atrativo para empresas e garantir que as modalidades 
de tributação estejam em conformidade com as práticas de 
tributação internacionais em uso. O Departamento Federal de 
Finanças (EFD) já preparou a proposta de imposto 17 (SV17). 
A reforma deve entrar em vigor somente a partir de 2020. Até 
lá, serão mantidas as atuais regras tributárias atrativas em todo 
território nacional.

• O fomentador de start-ups MassChallenge atua desde o início 
de 2016 no Lago Léman. Aqui, start-ups suíças e novas em-
presas no mundo todo podem se inscrever para obter ajuda e 
financiamento. 

• A iniciativa Digitalswitzerland deseja incentivar também as 
start-ups por meio de diversas medidas e tornar a Suíça um 
local mais atrativo para empresas novas e inovadoras no longo 
prazo.

CONTATOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

Autoridades e Reguladoras
Departamento Federal de 
Comunicação
www.bakom.admin.ch

Departamento Federal de 
Telecomunicações e Informática
www.bit.admin.ch

Órgão de Direção de Informática 
Confederação
www.isb.admin.ch

Secretário de Estado de Ensino, 
Pesquisa e Inovação
www.sbfi.admin.ch

Agência Suíça de  
Promoção da Inovação Innosuisse 
www.innosuisse.ch

Conferência Suíça de Informática
www.sik.ch

Incentivos à Inovação e Startups
www.baselarea.swiss 
www.investiere.ch 
www.masschallenge.org/programs-
-switzerland

Publicações
ICT foreign trade study
www.ictswitzerland.ch  

Swiss Venture Capital Report 2018
www.startupticker.ch

Outros links
www.breitbandatlas.ch
www.digitaleconomyaward.ch
www.humanbrainproject.eu
www.swissdigitalhealth.com

Associações e Redes
www.alpict.com
www.asut.ch
www.ated.ch
www.baselarea.swiss
www.biometrics-center.ch
www.digitalswitzerland.com 
www.ech.ch
www.epfl-innovationpark.ch
www.fintechfusion.ch
www.ictswitzerland.ch
www.idiap.ch
www.sgda.ch
www.swico.ch
www.swissfinte.ch
www.swissict.ch
www.swissmadesoftware.org
www.tcbe.ch
www.theark.ch

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

“Como empresa de tecnologia, para nós é uma 
questão central o acesso a um mercado de talentos 
interno e externo.     Para isso, as ETH em Lausanne 
e Zurique dão uma contribuição muito valiosa por 
meio da oferta de cursos reconhecidos no mundo 
todo.   A livre circulação de pessoas também é 
importante, o que nos permite ter acesso à mão 

de obra especializada no espaço da UE.  Além disso, beneficiamo-
-nos com as grandes empresas internacionais sediadas na Suíça 
que também contribuem para a alta qualidade da mão de obra 
local.” 

MARIANNE JANIK 
Gerente da Microsoft na Suíça 
www.microsoft.ch
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