
 

 

 

Pequenas e Médias Empresas na Colômbia 
 
Pequenos Negócios – Conceito e Principais instituições de Apoio aos Pequenos Negócios 

 
A definição legal de PME na Colômbia é baseada no número de empregados e nos ativos de 

uma empresas. Assim, de acordo com a Lei Mipyme (Lei n.º 590/2000), alterada pela Lei n.º 
905/2004, as pequenas empresas são definidas como aquelas com ativos de 501 a 5.000 salários 
mínimos legais mensais (cerca de US $ 144.000 a 1.400.000) e possuem de 1 a 50 funcionários, 
enquanto as empresas de médio porte são aquelas com ativos de 5.001 a 30.000 salários mínimos 
mensais (cerca de US $ 1.400.00 a 8.600.000) e 51 a 200 empregados. Como discutido acima, esta 
definição não corresponde à prática real do mercado bancário, que é baseado no volume de 
negócios de uma empresa, um indicador que representa muitas vezes uma melhor proporção do 
nível de negócio de uma PME, de suas atividades e de suas perspectivas. No entanto, de acordo 
com o artigo 84 do Plano de Desenvolvimento Nacional, o governo tem autoridade para introduzir 
as vendas como um critério adicional de classificação e para alterar as gamas de tamanho 
relevantes na medida do necessário. 

 
Na Colômbia há muitas políticas que apoiam empreendedores em cada fase do projeto 

empreendedor. A lei de empreendedorismo, de 2006, definiu um extenso sistema de apoio ao 
empreendedorismo, incluindo a orientação educacional e sistemas de apoio financeiro.  As leis das 
PMEs definem sistemas de apoio às pequenas e médias empresas. Essas leis têm possibilitado o 
desenvolvimento de muitos programas de apoio à atividade empresarial. 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem (Sena) é uma instituição pública de ordem nacional 

com personalidade jurídica e vinculada ao Ministério do Trabalho da Colômbia. O Sena proporciona 
uma formação técnica para o empregado, treinamento adicional para os adultos e ajuda os 
empregadores e os trabalhadores a estabelecerem um sistema nacional de aprendizagem. A 
instituição tem uma estrutura tripartite, em que os trabalhadores, empregadores e Governo 
participam. O Sena tem por objetivo fornecer às empresas mão de obra qualificada usando 
métodos modernos e, assim, alcançar uma mudança de paradigma em cada um dos processos de 
produtividade. 

 
O Innpulsa foi criado em fevereiro de 2012 para apoiar e promover a inovação empresarial 

com foco especial sobre as empresas de alto crescimento. 
 
O Fondo Empreender apoia projetos de empreendedorismo que permitem a transferência 

de conhecimentos e experiências de empresários para quem está começando novos negócios. Ele 
fornece acesso ao capital inicial, facilitando a implementação de novas unidades de produção. 

 
A Apps.co é uma iniciativa do Ministério da Tecnologia da Informação e das Comunicações 

(MINTIC), e o Vive Digital visam promover e valorizar a construção do negócio por meio da 
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), com foco no desenvolvimento de 
aplicações móveis, software e conteúdo. 

 
 



 

 

 
O Centro de Desenvolvimento Empresarial da Universidade ICESI foi criado em 1985 e é um 

think tank empreendedorismo, centrado principalmente na educação empreendedora. 

 
Atividade empreendedora e ambiente de negócios 

O empreendedorismo é uma opção de desenvolvimento para muitos colombianos, onde o 
país ostenta um projeto empresarial robusto. A Colômbia, com a finalidade de conceber o 
desenvolvimento de um empresário e sua empresa como um processo, com os pontos de início e 
fim, dividiu o “projeto empresarial” em fases: 

1. O indivíduo tem uma visão positiva do empreendedorismo. 
2: Eles consideram ter as habilidades e as capacidades para iniciar um negócio (tornar-se um 

potencial empreendedor). 
3. Eles decidem iniciar um novo negócio (Intenção de empreender). 
4. Eles se envolvem em processos necessários para iniciar um negócio (Empreendedor 

Nascente). 
5. Eles estão em estágios iniciais de execução do negócio (Novo empreendedor). 
6. Eles já estabeleceram seus negócios (Empreendedor Estabelecido). 
 
Com base nesse modelo acima apresentado, podemos ver que a pessoa e a empresa vão se 

movendo de estágio para estágio durante um período de tempo. Em alguns casos, eles fogem 
inteiramente desse processo. Nesse caso, considera-se uma fuga do processo empresarial. 

 
O modelo empresarial para a Colômbia em 2015 mostrou que: 
 

 71% dos colombianos adultos visualizam o empreendedorismo de forma positiva; 

 60% são empreendedores em potencial; 

 52% são intencionais empreendedores; 

 16% são nascentes empreendedores; 

 8% são novos empresários; e 

 5% são empresários estabelecidos. 
 
A economia do país melhorou e agora é a terceira maior da América Latina. O 

empreendedorismo é uma disciplina aceita nos estabelecimentos de ensino em uma ampla gama 
de instituições que oferecem apoio a quem está começando novos negócios. 

 
Em 2015, 58% dos empresários na Colômbia iniciaram um negócio para perseguir uma 

oportunidade ou aumentar sua renda ou a independência; 18% o fizeram porque não têm outra 
opção para o trabalho. 
 

Os colombianos são positivos quando se trata de empreendedorismo. Além disso, o país 
também possui um elevado número de empresários que pretendem iniciar um negócio nos 
próximos três anos. 

 
Em 2015, 18,5% da população adulta na Colômbia estava engajada em empreendedorismo, 

enquanto 5% já possuía ou gerenciava um negócio estabelecido. 
 



 

 

 
 
 
 

A média do empresário colombiano é do sexo masculino, possui entre 25 e 34 anos de 
idade, possuem ensino superior e são motivados tanto pela oportunidade quanto pela necessidade. 
O negócio deles é predominantemente no setor de serviços ao consumidor, cria menos de cinco 
postos de trabalho, e usa a tecnologia com mais de cinco anos de idade. 
 
Facilitadores e restrições 

No país, existem diversas políticas que apoiam os empreendedores nos estágios iniciais do 
caminho empreendedor. Em 2006, foi promulgada a lei 1014/06 que define um sistema extensivo 
de apoio para o empreendedorismo, incluindo orientação educativa e sistema de apoio financeiro. 
Além disso, as leis 590/00 e 905/04 definem sistemas de auxílio às pequenas e médias empresas. 
Dentre as iniciativas criadas, destacam-se a Innpulsa Colombia, criada em 2012 e o Fondo 
Emprender.  

 
A Innpulsa Colombia é uma organização governamental instituída para apoiar e promover 

crescimento empresarial rápido, de forma rentável e sustentável. O foco da organização é fomentar 
a inovação e empreendedorismo de alto impacto. Já o Fondo Emprender é um fundo de capital 
criado pelo governo colombiano, a fim de apoiar a criação de empregos e ampliar a proteção social, 
por meio de financiamento a iniciativas empresariais desenvolvidas por aprendizes ou 
universitários.  
 

Por um lado, em 2015, 58% dos adultos na Colômbia viam boas oportunidades para iniciar 
um negócio; 38% deles seriam impedidos de fazê-lo por medo do fracasso. Por outro lado, a 
Colômbia tem normas sociais e culturais positivas para o empreendedorismo e infraestrutura. Além 
disso, uma política nacional de desenvolvimento do empreendedorismo e uma ampla gama de 
instituições (dentro e fora do governo) assistem essas empresas em criação. 

 
Tendências ao longo do tempo 

A taxa TEA para a Colômbia tem sido bastante estável ao longo de oito anos de coleta de 
dados. No entanto, nos últimos anos, a taxa de propriedade de empresas estabelecidas tem estado 
em declínio. 

 
Desafios para o futuro 

Os grandes desafios para o empreendedorismo na Colômbia são: a redução da disparidade 
entre os gêneros em todas as fases empresariais, o aumento da capacidade de inovação, orientação 
para a exportação, uso de novas tecnologias em todos os níveis e o desenvolvimento de empresas 
com elevado potencial de crescimento. 

 
Apesar da Ley Mipyme e da existência de programas governamentais de apoio a este 

segmento, não existem dados periódicos suficientes sobre as características das PME, sua evolução 
ou contribuição global para a economia colombiana. Na maioria dos casos, as PME tendem a ser 
agrupadas com microempresas nas estatísticas oficiais. Estima-se que na Colômbia existam 1,6 
milhões de PME, responsáveis por 37% do PIB. No entanto, elas não são tão produtivas, uma vez 



 

 

que o acesso ao sistema financeiro é limitado e a mão de obra não é qualificada. Além disso, 50% 
das empresas de exportação na Colômbia pertencem à categoria das PME. 
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