
 

Pequenas e Médias Empresas na Colômbia 
 

1. Classificação 
 

A definição legal de PME na Colômbia é baseada no número de empregados e nos ativos de 
uma empresa. 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. Porém, 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. 
 
2. Contexto 

 
As PMEs representam 99,9% do total de empresas na Colômbia, cerca de 1,6 milhão de 

unidades de negócios. As PMEs da Colômbia contribuem com cerca de 38% do PIB total, um 
número consideravelmente baixo, considerando que em algumas economias desenvolvidas elas 
podem participar de até 50% ou 60% da produção nacional. 

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). 

 
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. 

Em 2015, 18,5% da população adulta na Colômbia estava engajada em empreendedorismo, 
enquanto 5% já possuía ou gerenciava um negócio estabelecido. 

Na Colômbia, o crédito bancário é a principal fonte de financiamento para as PMEs. Em 
2014, os empréstimos bancários representaram, em média, 55% do financiamento total recebido, 
seguido pelo financiamento de fornecedores (que representa 15% para o setor industrial de PMEs, 
19% para o setor comercial de PMEs e 11% para o setor de serviços), seguido por leasing (que 
representa 6% para o setor de PME industrial, 5% para o setor de PME comercial e 5% para o setor 
de PME de serviços), recursos próprios ou financiamento interno (que representa 20% para o setor 
de PME industrial, 14% para o setor de PME industrial) PME comercial e 18% para o setor de PME 
de serviços) e fatoração representando 2% para todos os setores.  

Segundo o Ministério do Comércio, Indústria e Turismo, as MPMEs respondem por 80,8% de 
todo o emprego no país, sendo que as  microempresas sozinhas representam mais da metade. Por 
outro lado, as microempresas representam apenas 6,3% do PIB, enquanto 38,7% é gerado pelas 
PMEs. Entre janeiro e julho de 2016, as PMEs exportaram um total de US $ 1,4 bilhão, uma queda 
de 5,7% em relação aos US $ 1,5 bilhão exportados no mesmo período de 2015. Os EUA foram o 
principal destino dessas exportações, seguido pelo Equador.  

No setor manufatureiro, as MPMEs representam 90,6% de todas as empresas, respondem 
por 43,5% de todo o emprego e 32,6% de toda a produção, mas geram apenas 27% do valor 
adicionado. Isso indica que a produtividade é muito menor nas empresas menores. 

 

Facilitadores e restrições 
  
 Para impulsionar o crescimento desses negócios, o governo projetou diferentes mecanismos 
de suporte que só podem ser concedidos a empresas que atendem aos critérios estabelecidos pela 
Lei Mipyme. Entre os mais importantes estão: linhas de crédito preferenciais para capital de giro, 
aquisição de ativos produtivos e investimentos; garantias para facilitar o acesso aos créditos (Fundo 
Nacional de Garantias); Programas de apoio ao crescimento e inovação (iNNpulsa Colombia e 
Programa de Transformação Produtiva - PTP) 
 Por outro lado, embora no país exista uma grande atmosfera e atitude comercial (quarto lugar 
no mundo em atitude positiva em relação ao empreendedorismo, de acordo com a Universidade de 
Munique), apenas 50% das MPME colombianas sobrevivem no primeiro ano e apenas 20% no 
terceiro. 

 
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 
 
 Quando pequenos e médios empresários foram questionados sobre os desafios mais urgentes 
em que o governo deveria trabalhar para aumentar as exportações, cerca de metade fala em 
fornecer mais informações sobre novos mercados e benefícios de acordos comerciais. O segundo 
ponto é um maior financiamento para investir em novas tecnologias, automatizar processos e 
melhorar a qualidade, juntamente com melhorias na infraestrutura rodoviária e logística do país para 
reduzir os custos de transação pré-exportação. 

Essas questões estão pesando na competitividade colombiana. As empresas chinesas, 
chilenas e brasileiras agora formam uma forte barreira competitiva para as PMEs nacionais.  

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.  

 

3. Instituições de apoio 
 
Serviço Nacional de Aprendizagem (Sena)  
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. 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. 

 

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. 

 
Apps.co 
É uma iniciativa do Ministério da Tecnologia da Informação e das Comunicações (MINTIC) 

que visa 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 

 
Bancoldex 

O Bancoldex é o banco de desenvolvimento de negócios e comércio exterior. Financia 
todas as necessidades de crédito que as empresas possuem, com destinos de capital de giro, 
investimento fixo, consolidação de passivos e capitalização de negócios. Esses financiamentos 
estão disponíveis para micro, pequenas, médias e grandes empresas de todos os setores 
econômicos. 

 
                Innpulsa 
                É a instituição do Governo Nacional que apoia e promove iniciativas de negócios que podem 
crescer rapidamente, com lucro e sustentabilidade. Eles se concentram em detectar e superar os  
 
 
 
 
 



obstáculos que impedem o crescimento das empresas, em trabalhar as barreiras mentais que 
impedem o processo criativo e em incentivar o desenvolvimento das empresas nas regiões. 
 
 Câmaras de Comércio 
 As câmaras de comércio de cada cidade possuem programas de apoio, concursos e 
convocações destinadas a promover o empreendedorismo, o comércio e a criação de empresas de 
diferentes setores.  

 

4. Políticas Públicas 

 
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. 

A atual política colombiana inclui quatro pilares, cada um deles com ações específicas para 
PMEs com um objetivo central, para que as empresas colombianas possam competir e crescer, 
criando empregos e prosperidade econômica para o país. 

Primeiro Pilar: desenvolvimento da produtividade  

(1) Modernização dos negócios - com boas condições de crédito (baixo custo, garantias mais 
fáceis, bons cronogramas de pagamento) por meio do crédito do Bancóldex; diferimento de tarifas 
de importação para acesso competitivo a bens de capital; desenvolvimento de fornecedores para 
modernização através da iNNpulsa Mipyme; 

 (2) Inovação e empreendedorismo - com royalties pela inovação e capital inicial através da 
iNNpulsa; benefícios fiscais para empreendedorismo e inovação;  

(3) Capital humano - transformando a oferta de treinamento em aliança com o SENA e o 
Ministério da Educação, para ser relevante às necessidades dos setores produtivos, 
especificamente o Programa de Transformação da Produção;  

(4) Formalizar Negócios - com incentivos fiscais por meio da Lei de Geração e Formalização de 
Emprego e programas como as Brigadas de Formalização.  

 

Segundo pilar: transformação de setores e regiões de produção e promoção de vínculos de 
produção  

(1) O Programa de Transformação da Produção, que agora possui 20 setores;  

(2) Desenvolvimento de Clusters - com programas como rotas competitivas através da 
iNNpulsa, para apoiar regiões no desenvolvimento de seu potencial de produção; 

(3) Redes de Negócios - com programas como iNNpulsa Mipymes ou cadeias formais;  

(4) Promoção do mercado interno - com o programa Buy Colombian, que mantém parceria 
com a Propaís;  

(5) Compras públicas - em aliança com a Agência Colombiana a de Compras Eficientes (ACCE) 
para promover compras domésticas nos processos de compras dos governos central e local 

 

Terceiro pilar: internacionalização de empresas e consumidores  

(1) Acesso preferencial a mais consumidores - por meio de uma ampla rede de acordos 
comerciais; 

 

 

 

 



(2) Exploradores de mercados estrangeiros - com o apoio dos Centros de Aprovação e dos 
Acordos de Livre Comércio, tornando o negócio colombiano uma parte ativa das cadeias de valor 
regionais e globais;  

(3) promoção de exportação e gestão de investimentos - em apoio ao Proexport;  

(4) qualidade e proteção ao consumidor - fortalecendo o subsistema nacional de qualidade e 
superintendência da indústria e do comércio. 

 

Quarto pilar: competitividade nacional 

 (1) Obter condições macroeconômicas estáveis - inflação baixa e taxa de câmbio favorável 
para o desenvolvimento da produção;  

(2) Melhoria da conectividade e infraestrutura;  

(3) Continuação da redução dos custos de produção - energia e gás, impostos e custos 
trabalhistas;  

(4) Garantir justiça concorrência - evitando contrabando e dumping.  

 

Esta política industrial é coordenada ao mais alto nível, pelo National Sys Competitividade e 
Inovação (SNCeI) como uma estrutura que se integra formal e coerentemente, além de incorporar 
todos os esforços das instituições públicas e privadas e da academia, na formulação, 
implementação e monitoramento das políticas que afetam a competitividade. Com o 
desenvolvimento dessas ações, será possível impulsionar significativamente as PMEs em sua 
competitividade e, por meio dela, aumentar a contribuição da produção do país. Para alcançar 
essa ambição, o dinamismo precisará estar presente em todos os processos econômicos e sociais e 
dessa forma, melhorar os indicadores socioeconômicos do país 

 

Reforma Fiscal 

A reforma tributária de dezembro de 2016 continha uma série de medidas que devem 
contribuir para a competitividade do setor privado e das PMEs em particular. A reforma eliminou 
várias brechas fiscais que beneficiavam empresas maiores. Isso beneficiará PMEs que operam no 
setor formal e, portanto, estão sujeitas ao imposto de renda sobre seus lucros, mas não são grandes 
ou poderosas o suficiente para estarem em condições de se beneficiar das brechas. As pequenas e 
médias empresas que operam no setor informal se beneficiarão do novo imposto monotributo, ou 
simplificado. Isso deve incentivar as PMEs a formalizar, o que, por sua vez, deve ajudá-las a acessar 
o capital necessário para crescer e expandir a longo prazo. 

 

Programa de Transformação Produtiva (PTP) 

Presta assistência técnica às empresas que fazem parte de setores identificados como de classe 
mundial, a fim de melhorar sua produtividade e competitividade. Este trabalho inclui a visita às 
empresas, a análise de seus processos e o desenho de planos de melhoria que são desenvolvidos 
em conjunto com parceiros públicos e privados. 
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