
Pequenas e Médias Empresas na Costa Rica 
 
Pequenos Negócios – Classificação, Contexto e Principais Instituições de Apoio aos 
Pequenos Negócios 

 

1. Classificação 

 
O marco normativo que define as PMEs na Costa Rica é dado pela Lei de 

Fortalecimento para as Pequenas e Médias Empresas - Lei nº 8262 e sua regulamentação, 
o Decreto Executivo nº 37121. A Lei nº 8262 e o decreto executivo fornecem critérios 
qualitativos e quantitativos para a definição PMEs. 

 
Entre os critérios qualitativos, uma PME deve ser uma unidade produtiva de caráter 

permanente e que participe de pelo menos dois dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais 
no país. 

 
O Instituto Costarriquense de Seguro Social (CCSS) classifica as empresas de  

acordo com o número de trabalhadores: 

• Microempresa: 1-5 trabalhadores; 
• Pequenas Empresas: 6-30 dos trabalhadores; 

• Medias: 31-100 trabalhadores; 
• Grande: mais de 100 trabalhadores. 

2. Contexto 

 

A Costa Rica é um dos melhores países da América Central para empreender. A 
população local tem uma alta taxa de alfabetização, o que proporciona uma força de 
trabalho educada. Além disso, o governo democrático é considerado o mais estável da 
América Central. As duas principais indústrias no país são o turismo e a agricultura. No 
entanto, pelo fato da Costa Rica ser um pequeno país, está se tornando cada vez mais  caro 
empreender. Assim, empreendedores na Costa Rica precisam definir seus conjuntos em um 

mercado (internacional ou outro) latino-americano maior, uma vez que o país não é grande  
o suficiente para fornecer uma base de clientes capaz de sustentar o tipo de crescimento 
que interessaria a investidores de capital. Por esse motivo, a Costa Rica precisa encontrar 
uma forma de diferenciar-se do resto da região, a fim de justificar os custos adicionais de 
uma criação de um negócio local, em comparação com alguns dos outros países, menos 
caros. 

Segundo um estudo do Ministério da Indústria, Economia e do Comércio, em 2017, as 
PMEs representavam 97,5% de todas as empresas e geraram 33,3% do emprego formal do 
país. O número de PMEs aumentou de 125.198, em 2012, para 133.765, em 2017 e a 
representação das PMEs no PIB teve uma queda de 36,9%, em 2012, para 35,7% em 2017, 
o que representa uma diminuição da produtividade das PMEs durante esse período. A 
distribuição de PMEs por setor de atuação pode ser vista no gráfico a seguir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Em relação às exportações, a participação das PMEs está em queda desde de 2012, 

quando representavam 7,52% das exportações. Em 2017 esse percentual foi de 5,89. Um 
dos maiores desafios que as PMEs exportadoras enfrentam é permanecer nos mercados em 
que vendem, o que é ainda mais difícil do que entrar, uma vez que deve haver uma revisão 
constante dos preços da concorrência deve-se estar ciente das condições econômicas do 

país comprador. 
Na Costa Rica, a taxa de Atividade de Empreendedorismo (TEA), que mostra a taxa 

de indivíduos da população que estão ativamente envolvidos na criação de empresas em 
empresas de até 3,5 anos ou estão iniciando um negócio, era de 15% em 2012. Além   
disso, em 2012, 76% dos indivíduos acreditavam ter habilidades necessárias para ser um 
empreendedor e 35% foram desencorajados de abrir um negócio por medo do fracasso. 

Ademais, em 2012, 48% dos empresários costarriquenhos abriram um negócio 
motivados pela oportunidade ou para aumentar a renda. Por outro lado, 20% deles  
iniciaram um negócio por necessidade, por não ter outra opção. 

Na Costa Rica, estima-se que 72% da população adulta acredita que as pessoas   
que conseguem abrir um negócio possuem prestígio social e 68% disse que ser um 
empreendedor era uma opção de carreira desejável. Na mesma linha, 33% da população 
adulta na Costa Rica acredita que há uma boa chance delas começarem um novo negócio 
nos próximos seis meses. 

 
3. Instituições de Apoio 

 
Ministério da Indústria e Economia do Comércio (MEIC)  
É o órgão de governança das políticas públicas de apoio às micro, pequenas e médias 
empresas na Costa Rica. Na reitoria de suas funções, o MEIC deve promover ações 
políticas que incentivam o desenvolvimento de negócios e a iniciativa privada desses 
empreendedores. Para tal, conta com a parceria com uma rede de apoio. 
 
Rede de Apoio às PMEs (Red de Apoyo PYME) 
É um grupo de instituições e entidades, públicas e privadas, cujo denominador comum é seu 
interesse em responder às necessidades das micro, pequenas e médias empresas do país,  
 
 
 
 
 
 



por meio da prestação de serviços. É uma organização aberta, flexível e ágil, cujos 
benefícios para as entidades que a compõem derivam da comunicação e da sinergia de 
atividades e esforços nos diferentes serviços oferecidos às PME. 
Para saber quais instituições compõem a rede, acesse o link: 
https://www.meic.go.cr/meic/web/130/pymes/rgano-colegiado/red-de-apoyo-pyme.php 
 
Instituto Nacional de Apredizagem (Instituo Nacional de Aprendizaje) 
Através de sua Plataforma Virtual de apoio às micro, pequenas e médias empresas, é a 
ferramenta tecnológica que fica a disposição das PMEs, a fim de prestar aconselhamento 
virtual gratuito e de qualidade, do local de negócios ou da casa do microempresário. Para 
atingir esse objetivo, oferece conselhos sobre os principais problemas sensíveis aos 
empreendedores, bem como os seguintes serviços: Desenvolvimento de planos de negócios 
online, Projeções financeiras, Reconciliações bancárias, Faturas digitais, Desenvolvimento 
do plano SWOT e Plano de Marketing. Esse instituo faz parte da Rede de Apoio às PMEs. 
 

4. Políticas Públicas 
 
Artigo 10 do Decreto Executivo nº 37121-MEIC, de 24 de abril de 2012 
“Reforma Completa do Regulamento Geral da Lei de Fortalecimento das Pequenas e 
Médias Empresas” cria a Rede Institucional de Apoio às PMEs e Empreendedores (Red de 
Apoyo PYME); como mecanismo de coordenação interinstitucional com as instituições ou 
organizações representadas no Conselho Consultivo Conjunto das PME e por todas as 
instituições públicas e organizações privadas que desenvolvem ou podem desenvolver 
ações, programas e projetos destinados a melhorar os níveis de competitividade. 
 
DIGEPYME 
Fundada em 2004, no âmbito da Lei nº 8262, de Fortalecimento de Pequenas e Médias 
Empresas de 17 de maio de 2002, é um escritório de serviços governamentais, anexo ao 
MEIC, que busca fortalecimento competitivo e sustentável das PMEs da Costa Rica através 
da coordenação interinstitucional. Seu objetivo é formular políticas de promoção, 
desenvolvimento e fortalecimento das PME do país. Com esse objetivo, busca-se reforçar a 
competitividade das PME através do incentivo, promoção e apoio 
para modernização. 
 
PYME.go.cr  
É um projeto conjunto do Ministério da Economia, Indústria e Comércio (MEIC), e do 
Instituto Nacional de Formação (INA), em colaboração com as instituições que fazem parte 
da Rede de Apoio às PMEs. O objetivo deste site é ser um balcão único para facilitar o 
acesso aos programas, ferramentas, serviços e procedimentos costarriquenhos das PMEs, 

com o objetivo de reforçar o seu crescimento e desenvolvimento, bem como reforçar a 
competitividade dos mesmos e promover a cultura  de negócios na Costa Rica. 
 
Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronamype) 
A instituição responsável pelo programa é o Ministério do Trabalho e da Segurança Social 
(MTSS) e o objetivo geral é de promover processos de produção para empreendedores com 
microrregulação e gerar empregabilidade, facilitando a mobilidade social e melhorando a 
qualidade de vida para aqueles setores da sociedade em risco de exclusão social, em 
conformidade com as estratégias do governo para reduzir a pobreza. 
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