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1. Sumário Executivo

Os estudos de inteligência comercial editados 
pela Secretaria de Comércio e Serviços (SCS) 
do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) almejam propiciar um 
maior nível de informação relativa ao comércio 
exterior de serviços do Brasil ao setor privado 
e a demais atores interessados. Ademais, 
este estudo em particular objetiva mapear 
oportunidades de negócios em mercados-alvo 
com dinamismo econômico para as empresas 
brasileiras do terceiro setor.

Na América do Sul, região na qual o Brasil 
apresenta condições satisfatórias para expandir 
as suas exportações de serviços, a Colômbia 
desponta com destaque em virtude do seu 
amplo mercado interno e seu crescimento 
econômico sustentado nos últimos anos. Esse 
cenário foi determinante para a escolha do país 
como mercado-alvo piloto.

Dentre os aspectos mais relevantes da 
Colômbia elencados neste estudo, tem-se que 
sua cultura de negócios apresenta similaridades 
com os hábitos adotados no ambiente 
empresarial brasileiro, o que proporciona o 
estabelecimento de relações interpessoais 
amistosas entre os atuantes nas esferas privada 
e pública. 

Observa-se que a exportação de serviços 
para a Colômbia pode atualmente ocorrer, 
dentre outras formas, com a instalação de uma 
filial ou sucursal no país. Nesse sentido, sugere-
se que um empresário que almeje ter presença 
comercial na Colômbia crie uma sucursal 
de sociedade estrangeira ou uma sociedade 
comercial.

Cabe ainda destacar que a Colômbia tem 
um tratamento diferenciado para a proteção 
à propriedade intelectual e aos direitos de 
propriedade industrial, que só são obtidos por 
meio de registro no órgão competente, com 
exceção de nomes e insígnias comerciais, 
cujo uso contínuo, público e devidamente 
comprovado por seu titular outorga um direito 
exclusivo. Além disso, como regra geral, todas 
as entidades estatais devem seguir a legislação 
que regula as contratações públicas no país, 
com exceção daquelas que possuem legislação 

específica. Em princípio, entende-se por 
contratação estatal sempre que ao menos uma 
das partes envolvidas seja entidade pública.

No cenário econômico, nos últimos anos, 
a Colômbia apresentou elevadas taxas de 
crescimento, destacando-se entre as mais 
dinâmicas economias da América Latina. A 
recuperação do crescimento iniciou-se em 2004, 
quando o país registrou expansão de 5,3% do 
Produto Interno Bruto (PIB). Entre 2004 e 2014, 
a taxa de crescimento média do PIB foi de 4,8% 
a.a.

A partir de 2010, observou-se uma 
intensificação nas exportações de serviços 
do Brasil para a Colômbia, além da existência 
de elevada complementaridade entre a pauta 
importadora de serviços da Colômbia e a pauta 
exportadora de serviços do Brasil.

O país é considerado um mercado-alvo das 
exportações brasileiras tanto de bens quanto 
de serviços, segundo o Plano Nacional de 
Exportação, lançado pelo Governo Brasileiro 
em julho de 2015.

Na conclusão deste trabalho, é exposto 
um mapeamento de diversos setores que 
dispõem de vantagem comparativa, no intuito 
de identificar oportunidades de negócios para 
empresas brasileiras do setor de serviços. 
Em virtude das características favoráveis no 
comércio de serviços, a Colômbia pode ser 
retratada como um país atrativo para empresas 
com modelos de negócio ou estratégias 
empresariais que direcionem suas ações no 
caminho da internacionalização e obtenção de 
novos mercados no exterior.
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2. Informação Geral

A Colômbia fica geograficamente localizada 
no noroeste da América do Sul, partilhando 
fronteiras com Venezuela, Brasil, Peru, Equador, 
e uma pequena parte com o Panamá, tendo ainda 
saídas para o oceano Atlântico entre o Panamá 
e a Venezuela, e saídas para o Pacífico entre o 
Panamá e o Equador. O território colombiano tem 
uma área total de 1.138.910 km², consideradas 
suas áreas continental, marítima e insular.

O país é dividido em 32 províncias, além do 
Distrito Capital (Bogotá D.C.), e tem por idioma 
oficial o castelhano. Sua forma de governo é 
a republicana, e seu sistema de governo é o 
presidencialista.

 

Com uma população de 47 milhões de 
habitantes1, o país andino é o terceiro mais 
populoso da América Latina, sendo que 
75,3% de sua população está concentrada em 
cidades. Aproximadamente 30 de suas cidades 
são consideradas polos de desenvolvimento 
urbano, com mais de 100 mil habitantes. A 
população colombiana é composta por uma 
grande quantidade de jovens, sendo que 42% 
dos cidadãos estão na faixa etária entre 25 e 54 
anos.

 Sua capital é Bogotá D.C., com 8,7 milhões 
de habitantes2, contribuindo com 25% do PIB 
1 https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-
demografia/series-de-poblacion
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/co.html

do país. Outra importante cidade colombina 
é Medellín, capital da província de Antioquia, 
com uma região metropolitana de 3,7 milhões 
de habitantes, responsável por 8,4% do PIB do 
país. 

No que diz respeito à infraestrutura de 
transportes3, o modal predominante é o 
rodoviário, com mais de 141 mil quilômetros 
de estradas. A Colômbia apresenta, ainda, 817 
quilômetros de ferrovias, aproximadamente 
120 aeroportos, além de 24 mil quilômetros de 
hidrovias que ampliam os vetores de transporte 
do país. Seus principais portos são banhados 
pelo oceano Atlântico, sendo o principal deles 
localizado na cidade de Cartagena. 

3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/co.html

Bogotá

https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/series-de-poblacion
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html
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3. Cultura de Negócios

No ambiente corporativo, brasileiros e 
colombianos são propensos a percepções 
e atitudes semelhantes. De acordo com o 
estudo de Hofestede1, as duas nacionalidades 
têm comportamento análogo em situações de 
negócio. Em ambas as culturas empresariais, o 
conhecimento interpessoal é considerado uma 
etapa muito importante para a constituição de 
um clima de confiança que conduza à realização 
de negócios. 

A seguir, são apresentadas algumas 
recomendações concernentes a reuniões de 
negócio e ao protocolo a ser utilizado nessas 
ocasiões:

• É conveniente não começar a falar de 
negócios diretamente, sendo importante 
antes criar um clima cordial e amistoso. As 
apresentações não devem ser apressadas, 
de modo a demonstrar descortesia;

• Não é considerado positivo apressar a 
tomada de decisão;

• É comum a utilização de anglicismos na 
linguagem comercial, e seu uso pode dar 
destaque a empresas;

• É preferível não mudar os membros de uma 
equipe, de modo a não perder a relação 
interpessoal já estabelecida durante as 
rodadas de negociação; 

• Existem diferenças regionais de protocolo: 
em Bogotá, deve-se ser mais formal, com 
a utilização de “usted” no tratamento e o 
uso de paletó e gravata como vestimenta; 
na costa, em cidades como Medellin, 
Barranquilla e Cali, a vestimenta é mais 
informal, por ser mais quente, assim como 
o modo de tratamento (se usa “tú”).

De fato, no ambiente de trabalho, brasileiros 
e colombianos têm percepções e atitudes mais 
próximas entre si do que aquelas observadas nas 
tratativas empresariais usualmente praticadas 

1 Geert Hofestede é um influente cientista social 
especializado na interação entre culturas nacionais ou 
regionais e culturas organizacionais, que tende a se 
conformar segundo padrões bastante persistentes no tempo. 
Hofestede formulou o chamado Modelo das Cinco Dimensões  
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-
dimensions/

em outros países vizinhos. Portanto, sob esse 
aspecto particular, as empresas brasileiras que 
venham a estabelecer presença comercial na 
Colômbia (ou vice-versa) não precisam fazer 
grandes adaptações para evitar problemas de 
comunicação intercultural.

Grande parte dos executivos e quadros 
técnicos colombianos tem formação no exterior 
e estão plenamente familiarizados com as 
praxes negociais correntes na Europa e nos 
Estados Unidos (EUA). O conhecimento de 
línguas estrangeiras é bastante difundido e a 
maioria dos empresários colombianos está apta 
a se comunicar em inglês; porém, é fortemente 
recomendável que o material de apresentação 
esteja em espanhol.

http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/
Geert Hofestede � um influente cientista social especializado na intera��o entre culturas nacionais ou regionais e culturas organizacionais, que tende a se conformar segundo padr�es bastante persistentes no tempo. Hofestede formulou o chamado Modelo das Cinco Dimens�es http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/
Geert Hofestede � um influente cientista social especializado na intera��o entre culturas nacionais ou regionais e culturas organizacionais, que tende a se conformar segundo padr�es bastante persistentes no tempo. Hofestede formulou o chamado Modelo das Cinco Dimens�es http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/
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4. Formas Societárias 
Empresariais

Na Colômbia, o ordenamento jurídico 
constitucional respalda elementos de equilíbrio 
no que concerne ao investimento nacional e 
estrangeiro, sustentando princípios como o direito 
à associação e à iniciativa privada. 

Em muitos casos, a exportação de serviços 
só pode ocorrer com a instalação de uma filial ou 
sucursal no país. Portanto, para o empresário que 
almeja ter presença comercial na Colômbia, há 
dois modos principais de atuação: a criação de uma 
sucursal de sociedade estrangeira, ou a criação 
de uma sociedade comercial. De acordo com a 
legislação colombiana, é a Superintendência das 
Sociedades1, do Ministério do Comércio, Indústria 
e Turismo, que exerce a inspeção, a vigilância e o 
controle dessas entidades.

As sociedades comerciais e suas 
características, direitos e deveres estão no 
Código de Comércio da Colômbia. As formas 
mais utilizadas são: 

• Sociedade por ações simplificada (S.A.S 
em espanhol), que pode ser formada por 
uma ou mais pessoas; 

• Sociedade com responsabilidade limitada, 
constituída por 2 a 25 pessoas físicas – 
que respondem pelos seus respectivos 
aportes financeiros; e 

• Sociedade anônima, que é criada com no 
mínimo 5 pessoas.

Para o exportador de serviços, é importante 
saber a diferença entre filial, subsidiária e 
sucursal. A decisão de estabelecer uma ou outra 
depende da influência de fatores como maior 
ou menor flexibilidade para o funcionamento da 
entidade a ser criada, a disposição da matriz 
de se responsabilizar pelas obrigações locais 
e a necessidade de se usar a experiência da 
matriz. O modo como a empresa é classificada, 
de acordo com a legislação colombiana, irá 
interferir em vários âmbitos, inclusive em como 
a empresa será considerada em uma licitação 
pública.

Sociedades nacionais subordinadas 
possuem personalidade jurídica diferente da 

1 http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx

matriz. Existem dois tipos: a filial e a subsidiária. 
A diferença entre as duas consiste no modo em 
que a matriz controla sua subordinada. Na filial, 
o controle é direto; na subsidiária, o controle é 
indireto, por meio de uma outra subordinada. 
É interessante salientar que a legislação 
reconhece que pode haver controle sem que 
haja participação no capital social da empresa 
controlada. Os critérios de subordinação estão 
no artigo 261 do Código de Comércio.

Em se tratando da sucursal, de acordo com 
a legislação colombiana, esse tipo de entidade 
tem personalidade jurídica igual à da sociedade 
estrangeira, ou seja, é somente uma extensão 
física de sua matriz, embora esteja localizada 
na Colômbia. As sucursais são criadas para 
que uma sociedade estrangeira possa exercer 
negócios de modo permanente na Colômbia. 
Nesse contexto, é interessante saber o que 
pode ser entendido como atividades de caráter 
permanente. As inúmeras atividades que podem 
ser consideradas permanentes estão arroladas 
no artigo 474 do Código de Comércio2.

As distinções legais existentes entre a figura 
jurídica das filiais e das sucursais são relevantes 
e têm como consequência diversas implicações. 
Em uma filial, os acionistas são considerados 
financeiramente responsáveis somente até 
o valor do patrimônio aportado na empresa, 
diferentemente da responsabilidade que abarca 
as sucursais, cuja matriz compromete seu 
patrimônio nas operações e será considerada 
responsável localmente. Nos processos de 
compras públicas, uma sucursal pode fazer uso 
da experiência e capacidade técnica da matriz, o 
que não é possível em se tratando de uma filial. 
Ademais, sucursais têm algumas vantagens, 
dentre elas: contam com a “conta patrimonial 
de investimento suplementar ao capital alocado” 
– que funciona como uma espécie de conta 
corrente entre a sucursal e a matriz; e, as 
sucursais com regime cambial especial têm a 
possibilidade de manterem no exterior as divisas 
provenientes das vendas, em moeda estrangeira, 
que realizem sob o cumprimento de seu objeto 
social. Contudo, uma sucursal não pode obter 
recursos diferentes dos aportes financeiros da 
matriz, nem pode adquirir participação em outras 
sociedades, o que pode ser feito por filiais.

2 http://www.camaradorada.org.co/documentos/Codigo%20
Comercio.pdf

http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.camaradorada.org.co/documentos/Codigo%20Comercio.pdf
http://www.camaradorada.org.co/documentos/Codigo%20Comercio.pdf
http://www.camaradorada.org.co/documentos/Codigo%20Comercio.pdf
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Qualquer aporte da matriz no capital 
da sucursal será considerado investimento 
estrangeiro, e deve, portanto, seguir os trâmites 
normais para o registro da transação no Banco 
da República – o banco central da Colômbia. As 
normas, os formulários, e as instruções sobre 
registro de transações podem ser encontrados 
no site oficial do banco central colombiano3.

Mais informações sobre as características 
das sociedades e sucursais, assim como o 
trâmite para criar, alterar e dissolver essas 
entidades, podem ser encontradas no “Guia 
legal para fazer negócios na Colômbia”4, nos 
sites da Câmara de Comércio de Bogotá5 e da 
Superintendência de Sociedades. Ademais, 
segue abaixo a legislação pertinente para o 
tema.

Normativa Assunto

Código de Comércio Regulação geral e especial 
das sociedades especiais 
e da sucursal de sociedade 
estrangeira

Lei 222 de 1995 Modifica o Código de 
Comércio em temas de 
sociedades

Lei 1014 de 2006 Estabelece a possibilidade 
e os requisitos para 
que sociedades de 
empreendimento possam 
ser constituídas mediante 
documento privado

Lei 1258 de 2008 Estabelece a normatividade 
das S.A.S

Circular regulamentar 
DCIN 83 do Banco da 
República da Colômbia

Investimento estrangeiro

Lei 1429 de 2010 Lei de formalização e 
geração de emprego

Decreto 19 de 2012 Regulação por meio da qual 
normas, procedimentos ou 
tramites existentes, que 
são desnecessários para a 
Administração pública, são 
reformadas ou suprimidas

Lei 1607 de 2012 Regulação pela qual são 
expedidas normas em 
matéria tributária

Circular Externa 
001 de 2007 da 
Superintendência de 
Sociedades

Estabelece o regime de 
autorização geral de fusões 
e desmembramentos

3 http://www.banrep.gov.co/
4 http://www.investincolombia.com.co/images/Adjuntos/Le-
gal_Guide_to_Do_Business_in_Colombia.pdf
5 http://www.ccb.org.co/

http://www.banrep.gov.co/
http://www.investincolombia.com.co/images/Adjuntos/Legal_Guide_to_Do_Business_in_Colombia.pdf
http://www.investincolombia.com.co/images/Adjuntos/Legal_Guide_to_Do_Business_in_Colombia.pdf
http://www.ccb.org.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.investincolombia.com.co/images/Adjuntos/Legal_Guide_to_Do_Business_in_Colombia.pdf
http://www.investincolombia.com.co/images/Adjuntos/Legal_Guide_to_Do_Business_in_Colombia.pdf
http://www.ccb.org.co/


11

S e t o r  d e  S e r v i ç o s

C o l ô m b i a

5. Propriedade Intelectual e 
Propriedade Industrial

A Direção Nacional de Direitos de Autor - 
DNDA, vinculada ao Ministério do Interior da 
Colômbia, é o órgão específico no país para 
registro e proteção de propriedade intelectual. 
Essa proteção é dada às criações artísticas, 
literárias, de software, entre outras.

A Colômbia tem um sistema de proteção 
baseado no sistema droit d’auteur (direito do 
autor), a partir da tradição de direito civil do 
país, em contraste com o regime de copyright 
encontrado nos países do common law.  
Assim, a legislação protege o autor de uma 
obra, reconhecendo seus direitos morais e 
patrimoniais.

O registro de obras protegidas sob direitos 
autorais tem efeitos declaratórios. Por isso, 
nenhum registro constitui qualquer direito para 
o proprietário, mas serve para tornar pública a 
sua criação, facilitar sua oponibilidade contra 
terceiros e é um meio idôneo de prova da 
titularidade, originalidade e momento de criação 
de uma obra. O prazo de proteção dos direitos 
patrimoniais é igual à vida do autor mais 80 anos 
após a sua morte. Quando o detentor dos direitos 
é uma pessoa jurídica, o prazo de proteção é de 
50 anos contados a partir da data de divulgação.

Já a propriedade industrial na Colômbia 
refere-se a marcas, invenções, desenhos 
industriais, modelos de utilidade, entre outros, 
e está sob a jurisdição da Superintendência da 
Indústria e Comércio – SIC, do Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo da Colômbia. 
Diferentemente do direito de propriedade 
intelectual, a proteção e os direitos de 
propriedade industrial só são obtidos por meio 
do registro na SIC, com exceção de nomes e 
insígnias comerciais, cujo uso contínuo, público 
e devidamente comprovado por seu titular 
outorga um direito exclusivo.

O registro de um sinal distintivo assegura ao 
seu proprietário o uso exclusivo e a prerrogativa 
de impedir seu uso por terceiros ou mesmo o 
registro de sinais idênticos ou similares. Maiores 
detalhes sobre os sinais distintivos, assim como 
patentes e novas criações, e seu registro na 
Colômbia encontram-se no site da SIC.

Na tabela abaixo estão listadas as principais 
normas colombianas sobre propriedade 
intelectual e industrial

Normativa Assunto

Convenção de Paris 
1883

Proteção da Propriedade 
Industrial

Convenção de Roma 
1961

Proteção dos artistas, 
intérpretes ou executores, os 
produtores de fonogramas e 
órgãos de radiodifusão

Convenção Geral 
Interamericana de 
Proteção de Marcas 
de Fabrica e Proteção 
Comercial

Proteção de marcas e 
proteção comercial

Acordo de Locarno 1968 Classificação internacional 
para desenhos industriais

Acordo de Nice 1979 Classificação internacional 
de bens e serviços para o 
registro de marcas

Convenção de Berna 
1979

Proteção das obras literárias 
e artísticas

Lei 23 de 1982 Direitos de autor

Lei 26 de 1992 Tratado sobre o registro 
internacional de obras 
audiovisuais

Lei 44 de 1993 Reforma a Lei 23 de 1982

Acordo de Estrasburgo 
1994

Classificação internacional 
de patentes

Tratado OMPI 1996 Sobre direito de autor

Tratado OMPI 1996 Sobre prestações e 
fonogramas

Lei 463 de 1998 Tratado de cooperação em 
matéria de patentes

Decisão 486 de 2000 da 
CAN

Regime comum sobre 
propriedade industrial

PCT de 2001 Tratado de cooperação em 
matéria de patentes

Decisão 689 de 2008 da 
CAN

Adequação da Decisão 486 
de 2000

Lei 1199 de 2008 TRIPS

Lei 1343 de 2009 Tratado sobre direitos de 
marcas e seus regulamentos

Lei 1403 de 2010 Sobre direitos de autor

Lei 1450 de 2011 Plano Nacional de 
Desenvolvimento

Lei 1455 de 2011 Protocolo de Madri
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6. Legislação em Contratações 
Públicas

Como regra geral, todas as entidades 
estatais devem seguir a legislação que regula 
as contratações públicas no país, com exceção 
daquelas que possuam legislação específica. 
Em princípio, entende-se que existe uma 
contratação estatal sempre que ao menos uma 
das partes envolvidas seja uma entidade pública. 
No entanto, há exceções, como contratos 
envolvendo instituições financeiras ou empresas 
de serviços públicos cuja finalidade seja prestar 
determinado tipo de serviço ao Estado (Servicios 
Públicos Domiciliarios – SPD), conforme previsão 
na Lei 142 de 1994.

Qualquer prestador que queira participar de 
uma licitação pública na Colômbia (seja nacional 
ou estrangeiro) deve obter o Registro Único de 
Proponentes (RUP) na Câmara de Comércio 
do seu domicílio principal. O RUP atesta a 
capacidade de contratação de um fornecedor 
para participar de um processo de licitação 
a partir do atendimento a requisitos mínimos 
de ordem financeira e organizacional, além de 
apresentar sua experiência prévia em outros 
processos licitatórios. 

A legislação colombiana estabelece quatro 
tipos de modalidades de contratação pública:

1. Licitação pública – regra geral;

2. Seleção abreviada;

3. Contratação direta;

4. Mínima quantia.

Maiores informações sobre cada modalidade 
e as fases de planejamento, licitação e execução 
de uma contratação pública encontram-se em um 
Guia resumido elaborado pelo Colômbia Compra 
Eficiente, órgão estabelecido em novembro de 
2011, visando à criação e à gestão de políticas 
unificadas em contratações públicas.

Na Colômbia, as Parcerias Público-Privadas 
(denominadas Asociaciones Público-Privadas – 
APP) podem ser utilizadas em contratos em que 
entidades governamentais deleguem o projeto e/
ou a construção de uma obra de infraestrutura e 
seus serviços associados, sempre que o valor 

do investimento for superior a 6 mil salários 
mínimos mensais. Estes contratos têm um prazo 
máximo de 30 anos, incluindo sua prorrogação. 
Mais informações podem ser obtidas no site do 
DNP (Departamento Nacional de Planeación), 
órgão responsável pela aprovação de projetos 
das APPs.

A Colômbia, por meio do Art. 150 do Decreto 
1510 de 2013, estabelece as condições para 
que empresas estrangeiras recebam tratamento 
nacional nas licitações públicas. A entidade 
licitante deve conceder tratamento nacional em 
se tratando de:

 a. Prestadores de serviços originários de 
países com os quais a Colômbia tenha Acordo 
Comercial vigente em compras governamentais;

 b. Prestadores originários de determinado 
país com o qual não exista um Acordo Comercial, 
mas que o Governo de Colômbia tenha outorgado 
Certificado a partir da análise e comparação do 
marco normativo de compras governamentais 
do País em questão;

 c. Prestadores originários de países 
membros da Comunidade Andina de Nações.

Os Certificados de Reciprocidade são 
emitidos pelo Departamento de Assuntos 
Jurídicos Internacionais do Ministério de 
Relações Exteriores da Colômbia, após análise 
da Agência Nacional de Contratação Públicas – 
Colômbia Compra Eficiente, para países com os 
quais a Colômbia não possua Acordo Comercial 
sobre o tema. Os certificados de reciprocidade 
são publicados no Sistema Eletrônico de 
Contratação Pública – SECOP – e atualizados 
em coordenação com a Colômbia Compre 
Eficiente.

Atualmente, a Colômbia não outorga o 
certificado de reciprocidade aos prestadores 
brasileiros. Ainda assim, essa situação não 
impede a participação de empresas brasileiras 
em licitações públicas colombianas, mas as 
entidades licitantes podem estabelecer critérios 
de avaliação nas licitações que desfavoreçam 
prestadores sem direito reconhecido a um 
tratamento nacional especial.

Seguem, na tabela, as principais normativas 
colombianas para o tema de contratações 
públicas:
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Normativa Assunto

Código Civil Regime jurídico aplicado aos 
particulares

Código de Comércio Regime jurídico aplicado aos 
particulares

Lei 80/1993 Lei de Contratação Estatal

Lei 142/1994 Lei de Serviços Públicos 
Domiciliários (SPD)

Lei 143/1994 Regime para a 
geração, interconexão, 
transmissão, distribuição e 
comercialização de energia 
elétrica

Lei 1150/2007 Modificação da Lei 80/1993

Lei 1450/2011 Plano Nacional de 
Desenvolvimento

Lei 1474/2011 Estatuto Anticorrupção

Lei 1508/2012 Regime das Parcerias 
Público-Privadas

Decreto 2474/2008 Modalidades de seleção, 
publicidade e seleção 
objetiva

Decreto-Lei 019/2012 Antitrâmites

Decreto 1467/2012 Regulamentação da Lei 
1508/2012

Decreto 1510/2013 Regulamentação do sistema 
de compras e contratações 
públicas

7. Conjuntura Econômica

7.1. Panorama Macroeconômico

Nos últimos anos, a economia colombiana 
obteve elevadas taxas de crescimento, figurando 
entre as mais dinâmicas da América Latina. 
Com crescimento de 4,6% em 2014, a Colômbia 
sustentou o robusto crescimento experimentado 
pelo país nos anos anteriores.

A recuperação do dinamismo da economia 
colombiana teve início em 2004, quando o país 
registrou expansão do PIB da ordem de 5,3%. 
Entre 2004 e 2014, o crescimento médio anual 
do PIB foi de 4,8% a.a.

A partir de 2007, com a eclosão da 
crise financeira global, os países em geral 
enfrentaram uma trajetória de baixo crescimento, 
de elevação dos níveis de desemprego e de 
aumento do endividamento público. A Colômbia 
escapou a esse quadro geral. A  economia do 
país apresentou notável resiliência frente às 
turbulências originadas nos principais centros 
financeiros globais – EUA e União Europeia, 
e obteve crescimento significativo quando 
comparado ao desempenho dos países 
desenvolvidos. 

O crescimento econômico recente é 
sustentado pela expansão do consumo, pela 
ampliação da produção e da exportação do setor 
de mineração e petróleo, e pela recuperação dos 
investimentos, com especial destaque para a 
produção e escoamento de carvão. Com relação 
ao nível de emprego colombiano, medido pelo 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estatísticas (DANE), a taxa de desemprego em 
janeiro de 2015 atingiu 10,8%. Esse importante 
indicador evidencia que o modelo de crescimento 
colombiano atual consegue aliar o crescimento 
da riqueza nacional com a redução dos níveis 
de desemprego e a ampliação da massa salarial, 
fortalecendo o ciclo de expansão da economia.

Ao longo de 2014, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) cresceu 3,66% quando 
comparado ao mesmo período de 2013. Em 
relação à trajetória inflacionária, observa-se uma 
elevação do nível geral dos preços, com uma 
resistência à queda dos componentes alimentos, 
transportes, educação, e saúde, o que, todavia, 
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não representa evidência de perda de controle 
da dinâmica inflacionária por parte da autoridade 
monetária. 

O quadro geral do setor externo, amparado 
nos dados do Balanço de Pagamentos (BP), 
indica crescimento das reservas internacionais 
de US$ 43,6 bilhões em dezembro de 2013 para 
o nível de US$ 47,3 bilhões em dezembro de 
2014. Esse nível de reservas oferece cobertura 
das importações para 6 (seis) meses, um grau de 
proteção capaz de permitir à economia absorver 
choques externos, acomodando eventual 
volatilidade da taxa de câmbio. Mesmo com a 
expansão recente das reservas internacionais, 
caso não ocorra alteração do atual cenário 
externo, com consequente recuperação das 
exportações, no médio prazo, o setor externo 
pode tornar-se um vetor de restrição ao 
crescimento, uma vez que o país apresenta 
dependência de capitais estrangeiros para obter 
equilíbrio no BP.

A redução do preço do petróleo nos mercados 
internacionais, que se consolidou entre o final de 
2014 e o início de 2015, tende a gerar impacto 
na economia colombiana nos próximos anos. A 
redução dos preços condiciona o setor de óleo 
e gás de diversas formas. Um ponto importante 
é que, comparado a outras zonas produtoras 
concorrentes no mundo, o custo de produção e 
exploração colombiano é demasiado elevado, o 
que condiciona os investimentos. Com o preço 
do Brent em janeiro de 2015 se estabilizando 
na casa de US$ 60 dólares o barril, várias 
iniciativas de investimento, novos campos, 
refinarias e expansão da escala de produção de 
novos poços poderão ser excluídas do portfólio 
de investimentos da indústria. Em linhas gerais, 
a queda dos preços do petróleo e a estabilização 
no platô de US$ 60 dólares afetam a economia 
da Colômbia através de três vetores principais, 
de acordo com estimativa do estudo divulgado 
em 2014 pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD)1. 

O primeiro – e mais direto – é a rentabilidade 
das exportações colombianas. Petróleo e 
derivados representam, aproximadamente, 
55% das exportações do país. A redução direta 
dos preços afeta o desempenho exportador 
colombiano, deteriorando as transações 
1 Colombia frente a una destorcida de los precios del 
petróleo. PNUD, 2014

correntes e transformando o setor externo em 
um possível canal de vulnerabilidade.

O segundo vetor de impacto são os 
investimentos estrangeiros diretos (IED) ligados 
ao petróleo e, em grau mais amplo, ao setor 
de mineração e energia. Ainda de acordo com 
estimativa do PNUD  sobre o impacto da queda do 
preço do petróleo sobre a Colômbia, 35% do IED 
recebido pelo país nos últimos anos foi investido 
no setor de mineração e energia, sendo o setor 
de petróleo e gás um dos principais destinos. O 
ingresso desses investimentos é diretamente 
afetado pela não viabilidade econômica de 
diversos projetos afetados pela redução do preço 
do petróleo e pelos elevados custos relativos de 
produção do petróleo colombiano.

O terceiro vetor advém da perda de 
arrecadação fiscal com a retração do setor, uma 
vez que mineração (com destaque para o carvão) 
e energia respondem por aproximadamente 20% 
da receita fiscal do governo central colombiano. 
Isso evidencia o impacto que a perda de 
dinamismo do setor de petróleo gera para as 
receitas do governo. Esse constrangimento 
fiscal afeta um rol amplo de ações e, até mesmo, 
a capacidade do governo colombiano de 
desencadear ações contracíclicas para enfrentar 
a provável redução do crescimento econômico 
no curto e médio prazo sem alcançar níveis 
perigosos de endividamento do setor público 
(alta relação dívida/PIB).

Em virtude do cenário delineado, as 
iniciativas empresariais direcionadas para o 
mercado colombiano devem considerar o quadro 
geral de desafios no curto prazo. Entretanto, 
a despeito dos eventos recentes, a economia 
colombiana vem apresentando resiliência e 
dinamismo, o que credencia o país a ser um 
polo para investimentos, e um mercado capaz 
de absorver exportações do Brasil, com diversas 
oportunidades de negócios para as empresas 
brasileiras.



15

S e t o r  d e  S e r v i ç o s

C o l ô m b i a

7.2. Evolução dos Setores 
Econômicos2 

De acordo com dados divulgados pelo 
DANE, o setor de serviços apresentou expansão 
consistente entre os anos de 2004 e 2014. No 
ano de 2014, tem-se que:

• O ramo da construção, apontado como 
principal vetor de sustentação do crescimento 
em 2015, avançou 9,9%. O ritmo de expansão 
do setor, que era bem acentuado no segundo 
semestre de 2013, apresentou redução, com 
destaque para o último trimestre de 2014, no 
qual o crescimento do setor foi de 5,9% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. O 
desempenho desse setor é fundamental tanto 
para a sustentação do nível de emprego geral, 
quanto para que o ritmo do crescimento seja 
sustentado pelo investimento, com expansão da 
formação bruta de capital fixo;

• O setor de comércio, reparação, 
restaurantes e hotéis expandiu 4,6%. No 
desagregado, os serviços de reparação de 
automóveis cresceram 6,1%; comércio 5,1%; e, 
serviços de hotéis, restaurantes e bares, 3,1%;

• O setor de agricultura, pecuária e pesca 
avançou 2,3%. Seu crescimento foi determinado 
pelo avanço de 10,0% na produção de café e 
também pela expansão de 2,6% na pecuária;

• O setor de exploração de minas e 
pedreiras encolheu 0,2%, em virtude da queda 
de 8,4% na extração de minerais metálicos. A 
extração de petróleo e gás natural recrudesceu 
1,4%. Todavia, o setor experimentou elevação 
de 3,6% na produção de carvão e 10,6% na 
extração de minerais não metálicos; 

2 Os dados aqui apresentados foram extraídos da divulgação 
realizada pelo DANE com data de referência 17 de março de 
2015

• O valor agregado especificamente do 
setor de petróleo e gás retraiu-se em 1,7%, com 
perspectiva de que esse declínio provavelmente 
se consolide quando da divulgação das 
estatísticas setoriais completas do ano de 2014;

• Em decorrência da perda de dinamismo 
do setor de petróleo e os efeitos encadeados, a 
indústria manufatureira obteve expansão tímida 
de 0,2% em 2014.

Analisando o comportamento do PIB em 
2014 pela ótica da demanda, observa-se uma 
expansão de 9,2% das importações, muito em 
virtude do crescimento dos ganhos salariais e 
expansão recente da economia; as exportações 
apresentaram redução da ordem de 1,7% em 
comparação com 2013. Esse movimento de 
deterioração da balança comercial é determinado 
em parte pela apreciação relativa do peso 
colombiano. Segundo indicador elaborado pelo 
Banco da República, a taxa de câmbio real 
apresentou tendência de apreciação em 2014. 
Todavia, em virtude do impacto do choque do 
petróleo na economia do país, a expectativa é 
de que ocorra um realinhamento do câmbio no 
sentido de uma sensível desvalorização do peso 
colombiano em relação ao dólar nos próximos 
meses.

Em se tratando dos demais componentes, 
a formação bruta de capital (FBCF) avançou 
10,9% e o consumo das famílias avançou 4,4% 
em 2014. Os principais setores que sustentaram 
a expansão da FBCF foram máquinas e 
equipamentos (12,2%), equipamentos de 
transporte (12,1%) e construção e edificações 
(7,8%). Ao se efetuar a decomposição de 
consumo final das famílias, pode-se observar 
que o consumo foi mais acentuado em bens 
duráveis (7,6%), semiduráveis (4,6%) e serviços 
(4,3%).

O ambiente econômico colombiano atual 
evidencia condições atraentes para empresas 
brasileiras prestadoras de serviços. Serviços 
de construção civil, franquias, serviços 
empresariais e técnicos são segmentos 
que revelaram dinamismo consolidado, e a 
expansão consistente do mercado consumidor 
nos últimos anos demonstrou atraentes opções 
de investimento.
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8. Oportunidades para o Setor 
de Serviços1 

8.1. Perfil do Comércio Bilateral de 
Serviços

Na última década, o comércio exterior de 
serviços da Colômbia teve uma trajetória de 
ampliação do déficit na balança de serviços. 
Dessa forma, o país consolidou seu perfil 
de importador líquido de serviços. Essa 
característica é compartilhada por países em 
desenvolvimento com ciclos sustentados de 
crescimento.

Analisando-se o período de 2004 a 2014, 
horizonte temporal que contempla o momento 
de recuperação da economia, verifica-se que 
o saldo superavitário de US$ 1,35 bilhão da 
balança comercial em 2004 converteu-se em 
déficit de US$ 4,69 bilhões em 2014. Em 2004, 
a balança de serviços contabilizou déficit de 
US$ 1,79 bilhão, e, em 2014, a balança fechou 
deficitária em US$ 6,58 bilhões.

Os componentes determinantes para os 
recorrentes déficits da balança de serviços 
foram os serviços empresariais, transporte, 
serviços de seguro e previdência, serviços 
financeiros e encargos por uso de propriedade 
intelectual. Conjuntamente, esses subsetores 
representaram 81,6% do saldo deficitário da 
balança de serviços colombiana em 2014. 

A partir dos dados obtidos por meio do 
Siscoserv2, é possível analisar com maior detalhe 
o comércio exterior de serviços do Brasil. No ano 
de 2014, o país realizou vendas de serviços no 
montante de US$ 20,8 bilhões, e adquiriu US$ 
48,5 bilhões em serviços, o que representou um 
déficit de US$ 27,7 bilhões.

Analisando o comércio de serviços pelo 
nível de posição da Nomenclatura Brasileira 
1 Os dados utilizados nesta seção foram obtidos por meio 
do Siscoserv, da Muestra Trimestral do Comercio Exterior de 
Servicios (DANE),do Statistics Database of Trade in Services 
– WTO, e da UN Service Trade Database.
2 Siscoserv - Sistema Integrado de Comércio Exterior de 
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam 
Variação no Patrimônio. O Siscoserv é um sistema 
informatizado, desenvolvido para o aprimoramento das 
ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição 
das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis 
bem como para a orientação de estratégias empresariais de 
comércio exterior de serviços e intangíveis. Esse Sistema 
guarda conformidade com as diretrizes do Acordo Geral 
sobre Comércio de Serviços (GATS) da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), aprovado pelo Decreto 
Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado 
pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Maiores 
informações: http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.
php?area=4&menu=3407

de Serviços e Intangíveis (NBS)3, observa-se 
que o comércio brasileiro de serviços apresenta 
alto nível de concentração, tanto nas vendas 
como nas aquisições de serviços. Assim, os 
dez principais serviços vendidos pelo Brasil, 
classificados em grau de posição, representam 
61,2% do montante total; nas aquisições, as dez 
primeiras posições respondem por 77,5%.

Dois grupos de serviços aparecem em 
destaque ao se analisarem as posições com 
maior representatividade em vendas. O primeiro 
agrupamento pode ser definido como serviços 
empresariais intensivos em conhecimento. Esse 
grupo engloba, por exemplo, serviços gerenciais, 
serviços financeiros, e serviços de pesquisa e 
desenvolvimento, com peso em torno de 40% do 
montante exportado pelo país. Outro grupo com 
peso destacado são os serviços relacionados ao 
transporte de bens, com peso de 16% do total 
das exportações em 2014.

Atualmente, há um reconhecimento do 
grau crescente de incorporação de serviços às 
transações comerciais, seja em termos de valor 
agregado ao produto, seja em se tratando de 
cadeias de distribuição e na logística envolvida 
com o comércio e produção. As relações 
comerciais com a Colômbia representam um 
exemplo das possibilidades disponíveis para o 
Brasil expandir suas exportações de serviços, 
bem como ampliar o valor das mercadorias 
ao incorporar serviços a produtos. Sendo a 
economia mais diversificada da América do Sul, 
o Brasil dispõe da possibilidade de conectar 
setores e empresas nacionais junto aos países 
que apresentam desempenho econômico 
satisfatório, com destaque para aqueles que 
progressivamente se integraram às rotas globais 
de comércio e investimentos.

O relacionamento comercial entre Brasil e 
Colômbia se estreitou nos últimos anos. Segundo 
dados do DANE, a corrente de comércio de 
serviços em 2010 foi da ordem de US$ 162,7 
milhões, e atingiu o volume de US$ 912,8 milhões 
em 2014, o que representou um crescimento de 
461%. Atualmente, o Brasil figura como o quinto 
maior exportador de serviços para a Colômbia, 
com US$ 455,7 milhões em 2014. A Colômbia 
tem no Brasil o seu terceiro maior mercado para 
exportações de serviços. Em 2014, com base 
nos dados da Muestra de Comercio Exterior de 
Servicios, o Brasil importou US$ 457,1 milhões 
em serviços do país.

3 Maiores informações sobre a NBS: http://www.mdic.gov.
br//sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3412

Siscoserv - Sistema Integrado de Com�rcio Exterior de Servi�os, Intang�veis e Outras Opera��es que Produzam Varia��o no Patrim�nio. O Siscoserv � um sistema informatizado, desenvolvido para o aprimoramento das a��es de est�mulo, formula��o, acompanhamento e aferi��o das pol�ticas p�blicas relacionadas a servi�os e intang�veis bem como para a orienta��o de estrat�gias empresariais de com�rcio exterior de servi�os e intang�veis. Esse Sistema guarda conformidade com as diretrizes do Acordo Geral sobre Com�rcio de Servi�os (GATS) da Organiza��o Mundial do Com�rcio (OMC), aprovado pelo Decreto Legislativo n� 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Maiores informa��es: http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3407
Siscoserv - Sistema Integrado de Com�rcio Exterior de Servi�os, Intang�veis e Outras Opera��es que Produzam Varia��o no Patrim�nio. O Siscoserv � um sistema informatizado, desenvolvido para o aprimoramento das a��es de est�mulo, formula��o, acompanhamento e aferi��o das pol�ticas p�blicas relacionadas a servi�os e intang�veis bem como para a orienta��o de estrat�gias empresariais de com�rcio exterior de servi�os e intang�veis. Esse Sistema guarda conformidade com as diretrizes do Acordo Geral sobre Com�rcio de Servi�os (GATS) da Organiza��o Mundial do Com�rcio (OMC), aprovado pelo Decreto Legislativo n� 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Maiores informa��es: http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3407
http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3412
http://www.mdic.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3412
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Exportações de Serviços no Brasil

NBS US$ (Mil) Participação

1.1401 - Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de 
relações públicas e de comunicação social

 2.170.327,92 10,42%

1.1409 - Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não 
classificados em outra posição 

 2.079.867,01 9,99%

1.0905 - Serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os 
relacionados a seguros e previdência complementar

 1.954.186,81 9,38%

1.0502 - Serviços de transporte aquaviário de cargas  1.678.903,13 8,06%

1.2001 - Serviços de manutenção e reparação de produtos 
metálicos, maquinário e equipamentos 

 1.110.034,48 5,33%

1.0601 - Serviços de manuseio de cargas  890.154,01 4,27%

1.0605 - Serviços de apoio para transportes aquaviários  765.888,77 3,68%

1.0901 - Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, 
serviços de seguros e previdência complementar

 723.421,09 3,47%

1.1201 - Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências 
naturais, exatas e engenharia 

 712.272,24 3,42%

1.1501 - Serviços de consultoria, de segurança e de suporte em 
tecnologia da informação (TI)

 666.904,06 3,20%

Total  20.822.625,76 100,00%
Fonte: SISCOSERV – Dados consolidados referentes ao período 01/01/2014 a 31/12/2014. Extração em 01/04/2015

  
Importações de Serviços no Brasil

NBS US$ (Mil) Participação

1.1101 - Arrendamento mercantil operacional ou locação de 
máquinas e equipamentos, sem operador 

 20.222.806,32 41,69%

1.0502 - Serviços de transporte aquaviário de cargas  5.433.704,78 11,20%

1.1103 - Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos  3.620.495,35 7,46%

1.1804 - Serviços de planejamento de viagens e de operador de 
turismo, outros serviços relacionados 

 1.720.479,85 3,55%

1.0503 - Serviços de transportes aéreo de cargas  1.319.404,03 2,72%

1.1409 - Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não 
classificados em outra posição 

 1.180.605,50 2,43%

1.0901 - Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, 
serviços de seguros e previdência complementar

 1.135.182,73 2,34%

1.1110 - Contratos de transferência de tecnologia  1.090.088,13 2,25%

1.1105 - Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial  961.390,64 1,98%
1.1401 - Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de 
relações públicas e de comunicação social

 938.582,98 1,93%

Total  48.512.449,13 100,00%
  Fonte: SISCOSERV – Dados consolidados referentes ao período 01/01/2014 a 31/12/2014. Extração em 01/04/2015
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Os dados do Siscoserv4  indicam volume de 
vendas de serviços de US$ 352,9 milhões para 
Colômbia em 2014. Em termos globais, as vendas 
de serviços do Brasil para o mundo no mesmo 
período atingiram US$ 20,8 bilhões. Observa-
se, portanto, um espaço de aprofundamento no 
comércio de serviços entre o Brasil e a Colômbia, 
uma vez que esse mercado representa apenas 
1,7% de todo o volume de vendas do Brasil 
registrados no sistema. No mesmo período, o 
Brasil obteve superávit comercial de US$ 246,1 
milhões de dólares no comércio bilateral. As 
vendas de serviços de licenciamento de direitos 
sobre propriedade industrial, serviços de apoio5  
e serviços de transporte aquaviário de cargas 
foram os mais representativos, correspondendo 
a 63,8% do total de vendas para a Colômbia.

As aquisições de serviços da Colômbia 
contemplam principalmente serviços 
relacionados a logística de compra, venda e 
distribuição de mercadorias. Essa característica, 
também presente nas vendas de serviços, 
evidencia baixo grau de amadurecimento 
do intercâmbio comercial de serviços entre 
os dois países. Ademais, o Brasil também 
adquire serviços que são condizentes com seu 
perfil global de compras, tais como serviços 
gerenciais e de consultoria (US$ 5,6 milhões), 
arrendamento mercantil (US$ 6,5 milhões) 
e serviços técnicos e profissionais (US$ 7,1 
milhões). 

Com vistas a buscar novas oportunidades 
de negócios para empresas brasileiras e 
intensificar o comércio bilateral de serviços, a 
seguir apresenta-se uma análise com o objetivo 
de mapear serviços com competividade em 
relação ao país em tela.

4 Salienta-se que, em virtude das distinções metodológicas 
na compilação dos dados, os dados referentes ao comércio 
de serviços disponibilizados pelo DANE e pela Secretaria 
de Comércio e Serviços do MDIC não são diretamente com-
paráveis.
5 São exemplos de serviços de apoio: serviços de cobrança, 
telemarketing e serviços de escritório.
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Exportações de Serviços para a Colômbia

NBS US$ (Mil) Participação

1.1105 - Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial  112.616,67 31,91%

1.1805 - Outros serviços de apoio  90.023,95 25,51%

1.0502 - Serviços de transporte aquaviário de cargas  22.642,48 6,42%

1.0605 - Serviços de apoio para transportes aquaviários  19.217,07 5,45%

1.1401 - Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de 
relações públicas e de comunicação social

 13.918,09 3,94%

1.1409 - Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não 
classificados em outra posição 

 11.865,27 3,36%

1.0901 - Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, 
serviços de seguros e previdência complementar

 9.300,48 2,64%

1.1501 - Serviços de consultoria, de segurança e de suporte em 
tecnologia da informação (TI)

 8.703,04 2,47%

1.0303 - Serviços de hospedagem para visitantes  6.887,76 1,95%
1.1403 - Serviços de engenharia  5.932,12 1,68%

Total  352.909,61 100,00%
Fonte: SISCOSERV – Dados consolidados referentes ao período 01/01/2014 a 31/12/2014. Extração em 01/04/2015

  
Importações de Serviços da Colômbia

NBS US$ (Mil) Participação

1.0605 - Serviços de apoio para transportes aquaviários  20.284,28 18,99%

1.1805 - Outros serviços de apoio  10.843,00 10,15%

1.0201 - Serviços de agentes de distribuição de mercadorias  8.105,50 7,59%

1.1409 - Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não 
classificados em outra posição 

 7.081,06 6,63%

1.1101 - Arrendamento mercantil operacional ou locação de 
máquinas e equipamentos, sem operador 

 6.525,01 6,11%

1.1401 - Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de 
relações públicas e de comunicação social

 5.640,80 5,28%

1.0502 - Serviços de transporte aquaviário de cargas  5.422,23 5,08%

1.0404 - Serviços de transporte aéreo de passageiros, inclusive 
por fretamento

 4.677,89 4,38%

1.0601 - Serviços de manuseio de cargas  4.364,47 4,09%
1.1501 - Serviços de consultoria, de segurança e de suporte em 
tecnologia da informação (TI)

 3.213,07 3,01%

Total  106.797,63 100,00%
  Fonte: SISCOSERV – Dados consolidados referentes ao período 01/01/2014 a 31/12/2014. Extração em 01/04/2015
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8.2. Oportunidades de Negócios 

Entre 2010 e 2014, pôde-se observar uma 
intensificação nas exportações de serviços do 
Brasil para a Colômbia. O Índice de Intensidade 
de Comércio, que mede essa relação, indica que 
o peso das exportações brasileiras de serviços 
para a Colômbia foi maior do que o peso das 
exportações de serviços do Brasil no comércio 
internacional como um todo. O indicador revela 
tendência em nível estrutural em relação ao 
intercâmbio bilateral de serviços, e traduz um 
movimento de crescimento do volume e da 
capacidade de penetração das empresas desse 
setor no mercado colombiano ao longo dos 
últimos anos. A tendência observada indica a 
crescente capacidade das empresas brasileiras 
de serviços para estabelecer negócios 
sustentáveis no mercado colombiano. 

Além do aumento da intensidade comercial 
brasileira, observa-se ainda a existência 
de alta complementaridade entre a pauta 
importadora de serviços da Colômbia e a 
pauta exportadora de serviços do Brasil, o que 
acentua a probabilidade de empresas brasileiras 
explorarem oportunidades potenciais, e estimula 
ações de promoção de setores que dispõem 
de competividade para ingressar no mercado 
colombiano.

No intuito de mapear oportunidades para 
intensificar a exportação de serviços que 
explorem a complementaridade das pautas, 
pode-se avaliar o mercado-alvo com base em 
dois elementos considerados fundamentais: (i) 
a competividade dos setores naquele mercado-
alvo, e (ii) o ritmo de expansão das importações 
do serviço em análise. A identificação de 
serviços com competividade em relação à 
Colômbia foi realizada por meio da utilização de 
indicador de vantagem comparativa revelada. 

O índice abarca valores positivos e negativos, 
sendo que valores positivos indicam existência 
de vantagem comparativa brasileira no comércio 
do setor analisado. Segue abaixo a lista de 
serviços, organizados por capítulos, com suas 
respectivas posições referenciadas na NBS, 
que possuem vantagem comparativa6, seguindo 
ordem numérica dos capítulos da Nomenclatura.

6 Como o prazo para registro de informações sobre a pre-
sença comercial de empresas brasileiras no exterior, relativo 
a 2014, é até o dia 30 de junho de 2015, e o setor de con-
strução civil tem por prática o estabelecimento de filiais no 
exterior, os serviços prestados por este setor estão pouco 
representados dentre os serviços apresentados neste es-
tudo. No entanto, o Setor de Construção Civil brasileiro é 
certamente um serviço competitivo na Colômbia

SERVIÇOS COMPETITIVOS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

1.0118 – Serviços de fundação e estaqueamento

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS E 
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

1.0301 – Fornecimento de alimentação, incluindo refeições

1.0303 – Serviços de hospedagem para visitantes

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS

1.0502 – Serviços de transporte aquaviário de cargas

SERVIÇOS DE APOIO AOS TRANSPORTES

1.0604 – Serviços de apoio para transportes rodoviários

1.0606 – Serviços de apoio ao transporte aéreo

1.0607 – Outros serviços de apoio aos transportes, exceto 
serviços de apoio ao transporte multimodal e intermodal de cargas

SERVIÇOS FINANCEIROS E RELACIONADOS; 
SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS E FOMENTO COMERCIAL
1.0901 - Serviços financeiros, exceto bancos de investimento, 
serviços de seguros e previdência complementar

1.0903 - Serviços de seguros e previdência complementar 
(excluídos os serviços de resseguros), exceto serviços de 
previdência social compulsória

1.0904 – Serviços de resseguros e de retrocessão

1.0905 – Serviços auxiliares aos serviços financeiros, exceto os 
relacionados a seguros e previdência complementar

ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL, 
PROPRIEDADE INTELECTUAL, FRANQUIAS EMPRESARIAIS 

E EXPLORAÇÃO DE OUTROS DIREITOS

1.1103 – Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos

1.1104 – Cessão temporária de direitos de autor e direitos conexos

1.1105 - Licenciamento de direitos sobre a propriedade industrial

1.1110 - Contratos de transferência de tecnologia

SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

1.1201 - Serviços de pesquisa e desenvolvimento em ciências 
naturais, exatas e engenharia

1.1203 – Serviços de pesquisa e desenvolvimento interdisciplinar

SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS
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A partir dos dados relativos ao comércio 
exterior de serviços colombiano, com base 
nos dados do DANE, foi possível identificar 
a especialização das exportações setoriais 
de ambos os países. A ponderação sobre a 
especialização dos serviços é uma dimensão 
adicional para identificar a competitividade das 
empresas brasileiras em comparação com suas 
congêneres no âmbito colombiano. Os setores 
do maior para o menor nível de especialização 
são elencados a seguir. Foram relacionados 
os serviços nos quais o Brasil obteve nível 
de especialização superior ao dos setores 
colombianos.

Após efetuar o levantamento dos serviços 
competitivos, avaliou-se o ritmo de expansão 
das importações colombianas, de modo a 
ponderar o comportamento da demanda destas 
importações. A identificação dos setores nos 
quais o Brasil apresentou crescimento das 
suas exportações em ritmo superior ao de seus 
concorrentes internacionais no fornecimento de 
determinado serviço para o mercado colombiano 
foi efetuada a partir de um indicador de 
dinamismo7. O período de referência considera 

7 Os serviços dinâmicos podem ser identificados a partir 
de dois ângulos: a primeira possibilidade é quando a ex-
portação do serviço do Brasil para o mercado-alvo aumenta 
mais que a exportação dos países concorrentes para esse 
mercado. A segunda é quando a exportação de serviços do 
Brasil diminui em menor grau que a exportação de países 
concorrentes para o mesmo país diminui.

SERVIÇOS COMPETITIVOS
1.1302 - Serviços de auditoria, contabilidade e escrituração 
mercantil

OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

1.1401 - Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de 
relações públicas e de comunicação social

1.1403 - Serviços de engenharia

1.1404 - Serviços científicos e outros serviços técnicos

1.1406 – Serviços de propaganda e de alocação de espaço ou 
tempo para propaganda

1.1407 – Pesquisas de mercado e serviços de pesquisa de 
opinião pública

1.1409 - Outros serviços profissionais, técnicos e gerenciais não 
classificados em outra posição

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.1501 - Serviços de consultoria, de segurança e de suporte em 
tecnologia da informação (TI)

1.1502 - Serviços de projeto e desenvolvimento de aplicativos e 
programas em tecnologia da informação (TI)

1.1503 – Serviços de projeto e desenvolvimento de redes em 
tecnologia da informação (TI)

1.1507 - Serviços de gerenciamento de infraestrutura de 
tecnologia da informação (TI)

1.1508 - Serviços de manutenção de aplicativos e programas

1.1509 - Serviços auxiliares de processamento de dados

1.1590 - Outros serviços de tecnologia da informação (TI)

SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

1.1801 – Serviços de recrutamento e seleção de pessoal

1.1804 - Serviços de planejamento de viagens e de operador de 
turismo, outros serviços relacionados

1.1805 - Outros serviços de apoio

SERVIÇOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, 
SILVICULTURA, PESCA, AQUICULTURA, EXTRAÇÃO 

MINERAL, ELETRECIDADE, GÁS E ÁGUA
1.1901 – Serviços de apoio à agricultura, pecuária, produção 
florestal (silvicultura), pesca e aquicultura

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO 
(EXCETO CONSTRUÇÃO)

1.2001 - Serviços de manutenção e reparação de produtos 
metálicos, maquinário e equipamentos

1.2003 - Serviços de instalação, exceto os de construção

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

1.2290 - Outros serviços educacionais, incluindo de treinamento, 
e serviços de apoio aos serviços educacionais

SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS

1.2503 – Serviços de atuação artística e outros serviços artísticos

1.2505 - Serviços desportivos e recreacionais desportivos

CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.2701 - Cessão de direitos de autor e direitos conexos

ESPECIALIZAÇÃO EXPORTADORA
1 Licenças Sobre Direitos de P&D

2 Serviços de Construção

3 Serviços de Transporte Marítimo

4 Serviços de Consultoria Empresarial, Administração 
de Empresas e Relações Públicas

5 Manutenção e Reparação de Transporte Marítimo

6 Serviços Postais

7 Serviços de Apoio Auxliares dos Transportes

8 Serviços de Arquitetura, Engenharia e Outros 
Serviços Técnicos

9 Serviços de Informática

10 Manutenção e Reparação de Outros Equipamentos 
de Transporte

11 Serviços Relacionados ao Comércio

12 Licenças de Franquias

13 Serviços de Transporte Aéreo

14 Serviços Educacionais

15 Serviços de Publicidade, Estudos de Mercado e 
Pesquisa de Opinião
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o intervalo entre 2010 e 20138. O indicador 
objetiva mapear setores com oportunidades 
reais de negócios nos mercados com demanda 
aquecida. Segue abaixo a lista de setores que 
obtiverem desempenho exportador positivo 
quando referenciados pela média do crescimento 
das importações de serviços9 dos demais 
países concorrentes que são fornecedores de 
determinado serviço.

A Colômbia pode ser considerada, portanto, 
um mercado que revela diversas oportunidades 
comerciais para o setor de serviços. 

8 O ano de 2014 não foi incluído em virtude da descontinui-
dade da série dos dados desagregados relativos ao comé-
rcio de serviços da Colômbia com o Brasil, disponibilizados 
pelo DANE.
9 No cálculo do indicador de dinamismo optamos por manter 
a classificação original fornecida pelas estatísticas do DANE, 
cuja base é a classificação EBOPS (Extended Balance of 
Payments Services). Somente no caso de Outros serviços 
relacionados com o comércio efetuamos a demonstração 
com as posições da NBS correlacionadas ao código EBOPS 
que são comércio atacadista, comércio varejista e serviços 
de agentes e distribuição de mercadorias.

8.3. Considerações Finais

Nos últimos anos, o comércio bilateral de 
serviços intensificou-se com a Colômbia, e 
o Brasil teve a oportunidade de ampliar a sua 
participação no mercado daquele país. A pauta 
exportadora de serviços brasileira possui elevada 
complementaridade com a pauta importadora 
colombiana revelando, por conseguinte, 
capacidade de expansão das exportações de 
serviços do Brasil.  

É importante salientar, ainda, que 
diversos serviços dispõem de vantagem 
comparativa no comércio bilateral e também 
apresentaram maior nível de especialização, o 
que demonstra capacidade de se explorar as 
oportunidades evidenciadas pelo alto nível de 
complementaridade da pauta. Por fim, diversos 
serviços provenientes do Brasil obtiveram 
desempenho exportador superior aos de 
concorrentes internacionais, demonstrando 
assim que as empresas brasileiras de variados 
segmentos do setor já atuam no mercado 
colombiano com desempenho exportador 
relevante. Conclui-se, portanto, que empresas 
dos setores mapeados que ainda não exportam 
serviços para a Colômbia, ou que vislumbrem 
iniciar estratégias de internacionalização, têm 
no país um mercado atrativo, cuja economia 
está cada vez mais conectada ao circuito do 
comércio internacional, e que revela potencial 
para desenvolver negócios promissores.

SERVIÇOS DINÂMICOS
1 Franquias

2 Comércio Atacadista

3 Comércio Varejista

4 Serviços de Agentes e Distribuição de Mercadorias

5 Serviços Agrícolas e de Mineração

6 Serviços Educacionais

7 Serviços de Consultoria, Administração Empresarial 
e Relações Públicas

8 Serviços de Arquitetura e Engenharia

9 Outros Serviços de Transporte Aéreo

10 Serviços de Contabilidade e Auditoria

Cartagena



23

S e t o r  d e  S e r v i ç o s

C o l ô m b i a

Equipe Técnica

Renata Alves de Oliveira Carvalho 
(Coordenadora-Geral de Mercado Externo)

Davy Frederico Souza 
(Analista de Comércio Exterior)

Gabriel Lucena de Azevedo  
(Analista de Comércio Exterior)

Gabriela Silvestrin Pantoja 
(Analista de Comércio Exterior)

Luiz Maurício de Araújo Navarro 
(Analista de Comércio Exterior)

Fernanda Lobato Miguel 
(Analista Técnico-Administrativo)

Lupércio Coutinho Garcia Leão 
(Analista Técnico-Administrativo)

Esplanada dos Ministérios, Bloco J, sala 811. 

Brasília (DF), Brasil – CEP: 70053-900

E-mail: decos.scs@mdic.gov.br 

Os dados divulgados nesta publicação podem ser livremente 
reproduzidos, desde que citada a fonte.


