
 

Pequenas e Médias Empresas no Sri Lanka 

Pequenos negócios – Conceito e Principais instituições de Apoio aos 
Pequenos Negócios 

No Sri Lanka, não existe uma definição única para as Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs). Agências governamentais e outras organizações utilizam critérios diferentes para 

identificá-las. Entre esses critérios são o número de empregados, o tamanho do 

investimento imobilizado,  bem como a natureza do negócio e do setor em que a indústria 

opera. 

A maioria das organizações tem definido pequenas empresas com referência ao 

número de empregados e quantidade de capital imobilizado. Segundo as definições, o 

limite máximo em matéria de emprego e de capital fixo utilizados são, respectivamente, 50 

trabalhadores e Rs 20 milhões, excluindo terrenos e edifícios e capital de giro permanente. 

As PMEs abrangem estabelecimentos que operam na agricultura, mineração, indústria, 

construção e setores de serviços. 

 

Instituição 
 

Definição 
 

Conselho Industrial de 
Desenvolvimento (IDB) 

(a) Os ativos imobilizados com exceção das terrenos e 
edifícios e capital de giro permanente não superior a 
Rs. 4.000.000. 
(b) Número de empregados inferior a 50 

O Departamento de 
Pequenas Industrias 
(DSI) 
 

(a) O investimento de capital inferior a Rs. 5.000.000 
(b) Número de empregados inferior a 50 

Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
 

Capital de investimento menor que de Rs. 20 milhões 
excluindo (NDB) terrenos e edifícios. 

 

A Autoridade Nacional de Desenvolvimento Empresarial (Neda) foi criada por lei, em 

2006, para promover, apoiar, incentivar e facilitar o desenvolvimento empresarial dentro do 

Sri Lanka, com especial ênfase para o setor de pequenas e médias empresas do país. A 

Neda opera sob supervisão do Ministério da Empresa de Desenvolvimento e Promoção do 

Investimento. 

O portal SME.lk é alimentado pelo Ministério da Indústria e Comércio e Autoridade 

Nacional de Desenvolvimento Empresarial, que trazem informações para um empresário 

que quer começar um negócio. 



 

Objetivos da Neda: 

• Estimular o crescimento, expansão e desenvolvimento da economia do Sri Lanka, 

encorajando, promovendo e facilitando o desenvolvimento das pequenas e médias 

empresas dentro de Sri Lanka. 

• Formulação de políticas, planos, incentivos promocionais adequadamente 

concebidos e efetivamente conceder apoio e promover o comércio e o 

desenvolvimento na indústria e na agricultura. 

• Empoderamento das pessoas de desenvolvimento do capital humano com 

habilidades técnicas como um componente integral do desenvolvimento das 

empresas. 

• Desenvolver infraestruturas necessárias para cumprir as necessidades de 

desenvolvimento. 

• Facilitar o acesso de empresários às finanças necessárias para o desenvolvimento 

empresarial e operação das empresas. 

• Estabelecer um Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia para promover a 

pesquisa e o desenvolvimento em conjunto com o desenvolvimento de produtos, 

melhoria tecnológica e comercialização de patentes. 

• Facilitar o desenvolvimento econômico regional. 

 

Atividade empreendedora e ambiente de negócios 

O empreendedorismo desempenha um papel importante no desenvolvimento 

econômico do Sri Lanka. Mas os empreendedores em Sri Lanka enfrentam grandes 

desafios no moderno ambiente de negócios, sob a dura concorrência, a rápida mudança de 

novas tecnologias e sob a globalização de produtos e serviços. 

Uma grande porcentagem da população do Sri Lanka vive em áreas rurais, que 

consistem em mais de 75% da população da ilha. Pequenas indústrias desempenham um 

papel importante nas áreas rurais para a criação de um ambiente econômico em que as 

grandes empresas florescem e contribuem para as receitas de exportação. Então, é 

importante incentivar os empresários em áreas rurais do Sri Lanka para contribuírem para 

o crescimento econômico global e criação de empregos.  



 

A inovação é um obstáculo enfrentado pelos empresários no país. Eles não estão 

inovando nem promovendo a utilização da tecnologia em seus produtos e serviços. Como 

resultado, eles enfrentam maior concorrência e preços menores para os seus produtos.   

Outra restrição encontrada no país é a falta de apoio para empreendedores com 

novas ideias. No Sri Lanka praticamente não existem instituições que oferecem apoio aos 

empresários que têm ideias inovadoras e novos planos de negócios. 

Destaca-se que o Sri Lanka tem jovens empreendedores talentosos com ideias que 

não são desenvolvidas em potencial. Entretanto, se houvesse um pouco de apoio, 

principalmente em termos de financiamento, eles poderiam monetizar suas ideias e 

alavancar um negócio. 

O setor das PMEs é considerado o núcleo de desenvolvimento econômico no país.  

Em 2011, havia mais de 18.000 empresas operando no Sri Lanka, das quais cerca de 91% 

são pequenas e médias empresas. A contribuição das PMEs para o total do Produto 

Interno Bruto (PIB) do país foi de 52% em 2011. 
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