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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente estudo de mercado do sector das Tecnologias de Informação,
Comunicação e Eletrónica – TICE está orientado para a operacionalidade e
funcionalidade da informação disponibilizada e procura dar resposta aos
principais problemas com que se deparam as empresas do setor quando se
pretendem internacionalizar para a Colômbia. Pretende ainda servir de apoio às
empresas na elaboração das suas estratégias de Marketing e no desenho dos seus
planos de ação para a internacionalização para este mercado.
Numa abordagem geral o setor das TICE na Colômbia apresenta um
dinamismo crescente acompanhando a tendência mundial de virtualização da
informação num mercado que apresenta níveis de crescimento anual do PIB nos
últimos anos acima de 4% ao ano. Esta evolução, a par do anunciado investimento
público no setor, que foi considerado pelo governo como um dos pilares
estratégicos para o desenvolvimento do país, deixam antever importantes
oportunidades para a internacionalização das empresas portuguesas do setor para
aquele mercado. Dos dados recolhidos verifica-se que a Colômbia apresenta ainda
valores de investimento em TI relativamente baixos quando comparados com os
países com melhores desempenhos na América Latina e que reconhece a
insuficiência de Know-how no setor para dar resposta às solicitações do mercado,
o que poderá oferecer inúmeras oportunidades de negócio também nesta área do
investimento em capital tecnológico.
Ao nível do ambiente de mercado para as empresas estrangeiras, e neste
caso para as empresas portuguesas, a Colômbia apresenta excelentes indicadores
de proteção ao investimento estrangeiro e não tem barreiras à importação de
serviços tecnológicos. Verifica-se contudo, de acordo com os resultados das
entrevistas realizadas, um relativo desconhecimento das potencialidades do setor
TICE português pelo que a internacionalização para aquele mercado deve sempre
contemplar um investimento em Marketing que ajude a colmatar esta lacuna.
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2. IDENTIFICAÇÃO DO SECTOR
Atualmente, é inegável o papel preponderante das tecnologias da
informação e da comunicação na geração de competitividade de qualquer
indústria, e é ainda mais inegável que o uso adequado das TIC tem uma profunda
influencia no potencial que um sector ou região necessite alcançar para o seu
crescimento económico. A adoção das TIC durante os últimos anos por parte das
empresas e pelas pessoas transformou o mundo, mostrando o seu potencial para
mitigar a pobreza e impulsionar os países para um rápido crescimento, como por
exemplo através da formação de clusters empresariais que são locais onde um
conjunto de empresas se estabelecem e trabalham em conjunto com o objetivo de
gerar inovações científicas e tecnológicas (o caso mais conhecido mundialmente é
o de Silicon Valley, na Califórnia, Estados Unidos). Segundo John Chambers1 o uso
destas tecnologias aliado aos avanços na eletrónica, contribuíram notavelmente
para a melhoria da prestação de serviços públicos e privados, influenciado
significativamente a produtividade e reforçando as ligações entre as pessoas e os
lugares, desempenhando assim um importante papel a nível global, regional e
nacional, com um amplo potencial para o futuro.
Por outro lado, de acordo com Prasada Reddy2, o sector do Software e das
TIC é considerado como um dos sectores estratégicos e determinantes para o
desenvolvimento económico de países com economias emergentes, devido a
características como: ser gerador de um alto valor agregado, propiciar um
ambiente de investigação e desenvolvimento e aumentar os níveis de
conhecimento. Além disso, a globalização dos mercados é uma realidade que
coloca a este sector das TIC enormes e permanentes desafios entre os quais a
necessidade de aceder a novos nichos de mercado, de aumentar a sua
produtividade e competitividade, de se adaptar a novas estratégias de
comercialização e, sobretudo, de competir com base na qualidade dos produtos.
A nível mundial, apesar das condicionantes económicas que têm
prejudicado as regiões mais desenvolvidas, os investimentos com o setor das TI’s
têm mantido uma tendência constante de crescimento e como se verá mais adiante

1
2

Presidente e Chefe Executivo da Cisco Systems
Autor do livro “Global Innovation in Emerging Economies”
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neste documento. Este sector manteve, na Colômbia, taxas de crescimento de
produção e exportação superiores ao registado nas taxas globais de crescimento da
Colômbia.
Nos

últimos

anos,

este

sector

vem

proporcionando

mudanças

extremamente importantes em tecnologias e paradigmas, o que tem levado a que
países como a Colômbia procurem identificar áreas de especialização dentro do
setor que favoreçam uma posição competitiva no mercado global.

3. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O SETOR
O sector do software e das tecnologias da informação consolida-se como
uma indústria global com valores interessantes para todos os continentes, que
surgem de medidas económicas de diferentes naturezas e de diversas fontes, bem
como de diferentes necessidades.
Em primeiro lugar, destaca-se o "Information Economy Report 2011: ICTs
as an Enabler for Private Sector Development",3 um relatório da Conferencia das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) que estuda a
economia da informação e onde se examinam os acontecimentos, tendências e
processos no campo das tecnologias da informação e da comunicação e se
assinalam as consequências sob as perspetivas económicas e sociais para os países
em desenvolvimento.
No relatório são identificados os principais obstáculos para a produtividade
do sector privado na América Latina e no Caribe que travam o investimento, o
desenvolvimento das empresas, a criação de emprego e o desenvolvimento
sustentável, a saber:
1) Défice de infraestruturas;
2) Instabilidade de regras institucionais, direitos de propriedade mal
definidos com mecanismos pouco confiáveis de aplicação e regimes fiscais não
equitativos;

3 O "Information Economy Report" é uma publicação anual da UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development) que analisa as tendências atuais e as principais questões da política internacional em relação a tecnologias de
informação e comunicação, a sua utilização e os seus efeitos no comércio e no desenvolvimento. Os relatórios podem ser
consultados em http://unctad.org/
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3) Falhas na implementação de leis por escassez de financiamento e
assimetrias de informação.
Afirma-se neste relatório que a existência de um sector informal importante
(como o existente na Colômbia) diminui também a produtividade. As atividades da
economia informal afetam a rentabilidade de empresas formais. Em termos da
adoção de novas TI4, as empresas da região têm tendência a diminuir a marcha em
relação a outras latitudes, pela existência de uma cobertura limitada de
infraestruturas de comunicações, com problemas de regulamentação que
aumentam os custos de conexão das tecnologias da informação e pela ausência de
instrumentos financeiros que incentivem as pequenas empresas a adotar as novas
tecnologias. Outros obstáculos, de acordo com o citado relatório, têm a ver com o
baixo nível de qualificação dos trabalhadores e gerentes, infraestruturas
inadequadas para a produtividade e para o comércio (especialmente transporte e
eletricidade).
Por outro lado são apontados fatores facilitadores do desenvolvimento
económico relacionados com o setor das TI’s, nomeadamente o melhoramento dos
procedimentos no registo de empresas e concessões de licenças, que podem ser
otimizados graças às TI, através da implementação de processos automatizados
que irão permitir uma redução da corrupção a nível nacional e regional.
Por outro lado, o "International Strategy & Investment-ISI" no documento
de "Prespectiva Estratégica de Tecnologia 2012"5, define como temas importantes
a nuvem informática, a mobilidade, a TV por internet, a segurança das tecnologias
da informação e comunicação, o crescimento do consumo de serviços digitais e o
armazenamento de grandes volumes de dados abrindo novas janelas de
oportunidade no setor.
A nuvem informática tem dominado as tecnologias da informação
corporativas no último ano. As nuvens privadas estão a absorver os custos, mas há
6uma

tendência para a consolidação de nuvens públicas e um menor peso de SaaS

(Software as a Service).
As redes de comunicação móvel são a mudança mais dominante e o maior
consumidor de tecnologias de informação com aplicações móveis, vídeos, serviços
Segundo dados do Information “Economy Report 2011: ICTs as an Enabler for Private Sector Development”
Publicação da International Strategy & Investment – ISI em 2012
6 Segundo dados do International Strategy & Investment – ISI em 2012
4
5
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baseados na localização e no comércio móvel nos últimos anos. Consolidam-se as
plataformas da Apple, Google e Microsoft. Em 2012 registaram-se valores de venda
de Smarphones e Tablets superiores aos valores de vendas de portáteis e
equipamentos de escritório. Isto indica que o maior volume de investimento e as
estratégias das empresas deram prioridade ao canal móvel.
A tendência7 indica que em 2016, quatro em cada cinco ligações à internet
se façam através de um telefone móvel. O consumo de serviços on-line de produtos
digitais está em rápido crescimento, à medida que os meios de comunicação online aumentam os seus investimentos em contraste com a lentidão de vendas de
eletrónica de consumo. Os jogos estão na vanguarda nas principais plataformas
como a Apple, o Facebook, o Google a Amazon e a Microsoft.

4. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O MERCADO
4.1. MERCADO DO SOFTWARE E DAS TI NA COLÔMBIA

Com o crescimento e desenvolvimento deste sector e da importância que
poderá ter quando aplicado a todos os sectores produtivos e económicos têm
surgido dados muito interessantes que são essenciais para compreender a situação
em que se encontra atualmente o mercado do Software e das Tecnologias da
Informação na Colômbia. Entre todos esses dados que têm surgido é importante
destacar uma série de aspetos de interesse, revelados pela Proexport Colômbia
num relatório publicado no final de 2012, para este mercado:


O investimento per capita no sector das TI na Colômbia em 2011 situou-se nos
132,90 dólares, bastante abaixo de países como o Chile com 303,96 dólares, o
Brasil com 267,13 dólares e mais próximo da Argentina com 184,95 dólares, o
México com 172,21 dólares ou a Venezuela com 168,93 dólares. Neste sentido,
e apesar do esforço de investimento do país neste sector nos últimos anos,
pode considerar-se que ainda existe um caminho longo a percorrer, que podem
ser sinónimos de boas oportunidades para os investidores.

7 Segundo o documento “Libro blanco de comercio electrónico: Guía práctica de comercio electrónico para Pymes”
da Asociación Española de la Economía Digital, disponível para consulta em: http://libroblanco.adigital.org/

INTERNACIONALIZAR PARA A COLÔMBIA – TICE



Em relação ao investimento em tecnologia, a Colômbia também se encontra
abaixo desses 5 países, o que indica, por um lado, que o país está longe de ser
tecnologicamente competitivo, mas por outro lado poderá oferecer inúmeras
oportunidades de negócio também nesta área do investimento tecnológico.



Se dividirmos o mercado das TI em 3 grupos: Hardware, IT Services e Package
Software, em 2011 o Hardware deteve 58% do mercado, o IT Services
correspondeu a 30% e os restantes 12% para o Packaged Software. O que
indica claramente que o mercado das TI é dominado pelos produtos de
Hardware.



Se nos centrarmos exclusivamente no sector do software e dividindo o mesmo
em 3 grandes grupos, a repartição do mercado mostra que 43% do volume de
negócios total se concentrou em aplicações informáticas, seguida das
ferramentas informáticas com 31% do mercado e deixando em último as
infraestruturas a nível de software, conforme se indica na figura 1.

SW infraestructura
26%
Aplicações
43%

Ferramentas
31%

FIGURA 1: REPARTIÇÃO DO MERCADO DO SOFTWARE
FONTE: PROEXPORT COLÔMBIA, 2012
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Aplicações: 43%
- Enterprise Resource Management (ERM): 25%
- Content Applications: 20%
- Operações e manufacturas: 19%
- Customer Relationship Management (CRM): 15%
- Collaborative Applications: 9%
- Outros: 12%

Ferramentas de implementação e desenvolvimento: 31%
- Structured Data Management: 61%
- Application Server Middleware: 12%
- Integration & Process Automation Middleware: 11%
- Data Access, Analysis, and delivery: 9%
- Outros: 7%

SW infraestructura: 26%
- System Software: 53%
- Security Software: 18%
- System and Network Management : 18%
- Storage software: 11%



O principal impulsionador de Mercado do Software por volume de negócio são
as aplicações, no entanto, no que respeita ao crescimento do volume de negócio
entre 2006 e 2011 as ferramentas cresceram 82%, as infraestruturas 65% e as
aplicações cerca de 45%.



Tudo aponta que o Cloud Computing, a Virtualização, Data Center e as
aplicações para equipamentos móveis venham a ser a base do crescimento
deste mercado na Colômbia nos próximos anos.
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Quanto aos serviços profissionais, a Colômbia é o país com maior crescimento
deste mercado na América Latina, com um crescimento no período 2008-2011:
com 20,1% em 2008, 9,4% em 2009, 23,6% em 2010 e 13,5% em 2011. O que
mostra que o país tem um grande potencial neste segmento dos serviços
profissionais para poder vender estes mesmos serviços ao exterior. As maisvalias deste segmento são, portanto: uma elevada capacidade de crescimento,
mão-de-obra qualificada e muito competitiva, uma grande abertura ao
investimento estrangeiro e os bons resultados económicos que vêm sendo
obtidos.



Se dividirmos os serviços profissionais em 5 grandes grupos, as
movimentações de mercado em 2010 mostram a seguinte repartição:

Outsourcing: 41%
Deploy and support: 26%
Integration and development: 21%
Consulting: 11%
Education and Training: 1%

Tudo aponta também a que tudo o que seja relativo à virtualização irá
desempenhar um papel importante no mercado dos serviços profissionais nos
próximos anos. Vão igualmente ser importantes os Data Center que veem
crescendo rapidamente nos últimos anos e o Cloud Computing que está cada vez
mais consolidado. A consultoria não tem perdido o seu ritmo de crescimento.

Os Tratados de Livre Comercio terão um papel bastante importante para
este sector no país, porque a abertura comercial para com outros mercados irá
permitir aumentar as qualificações e tornar o mercado mais competitivo.
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4.2. ESTATÍSTICAS DE IMPORTAÇÕES

No sector do Software e das TI existe um défice grande de informação oficial
relacionada com as importações e exportações nacionais nos últimos anos na
Colômbia. De acordo com os números avançados pelo DANE através da Muestra
Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, a Colômbia registou em 2010 cerca de
211 milhões de dólares em importações no sector do Software e das TI, que
passaram a 378 milhões de dólares em 2013, o que comprova a aposta no
crescimento deste sector.

Importações Sector Software e TI
(milhoes de dolares)
378
337
288
211

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2: IMPORTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INFORMATICA E INFORMAÇÃO
FONTE: DANE - MUESTRA TRIMESTRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS

Um estudo realizado pela FEDESOFT 8 sobre a caracterização das
importações, indicava que os principais fornecedores de serviços informáticos da
Colômbia eram os Estados Unidos da América, Israel, México, Alemanha e Canadá.

8

FEDESOFT – Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informaticas Relacionadas
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4.3. TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES DE MERCADO

Produto / Sistema Produtivo

Devido à rápida dinâmica de mudança do sector a nível internacional,
existem focos de especialização tecnológica que são negligenciados a nível
mundial, isto permite que ainda que a Colômbia não tenha uma tradição produtiva
sectorial ao nível dos líderes de mercado, aproveitando estas debilidades poderá
posicionar-se internacionalmente focalizando a sua oferta. Assim o governo
colombiano criou o Programa de Transformación Productiva9 com o apoio do
Colciencias que tem por missão o desenvolvimento da economia colombiana e que
identificou como linhas potências de desenvolvimento do sector de software o
outsourcinng de aplicações, a consultoria de aplicações e a segurança informática.
Mercado / Cliente

Existe um crescimento económico de mercados internacionais específicos,
estratégicos e de pouca cobertura atual. A nível mundial a procura de software e de
serviços associados em sectores como os transportes, saúde, moda, governo, banca
e agro industria tem vindo a aumentar.
Nos mercados internos destacam-se aqueles em que se prevê um
crescimento importante nos próximos anos, como o turismo, a saúde e a moda que
estão dentro dos sectores selecionados como de classe mundial no âmbito do
Programa de Transformação Produtiva do Ministério de Comercio, Industria e
Turismo. A banca é também um sector altamente dependente de tecnologia, ainda
que normalmente adquira as grandes soluções a fornecedores internacionais, essas
são sempre complementadas com algumas soluções e serviços de fornecedores
nacionais, que devem ser inovadores e sofisticados para poderem ser competitivos.

9 PTP - Programa de Transformação Produtiva, é um programa do Governo Nacional para transformar a indústria
colombiana e impulsionar o desenvolvimento das empresas em 20 sectores estratégicos da economia nacional, para que
compitam e cresçam. Este motor da política industrial faz parte do Ministério de Comercio, Industria y Turismo.
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A Colômbia conta com Tratados de Livre comercio10, que podem significar
uma sequência de investimento no sector, acesso preferencial a mercados e
formação especializada de profissionais, sempre e quando exista um adequado
aproveitamento dos mecanismos que estes tratados podem oferecer.
Existe uma procura crescente de todos os sectores produtivos do país que
requerem produtos de software e/ou serviços associados para aumentar a sua
competitividade, o que permite melhorar as condições para o crescimento das
pequenas e medias empresas do sector e a procura de melhores conhecimentos
para atingir um alto nível de especialização.
Para a indústria do software e das TI, dentro destes acordos destaca-se o
subscrito com os Estados Unidos da América, que entrou em vigência em 2012 e
que, de acordo com o PTP, indica que os serviços e sectores que podem beneficiar
de maiores possibilidades de crescimento com este tratado são a saúde, a
terciarização de serviços, as tecnologias de informação, o software, a animação
digital, o audiovisual, comunicação gráfica e a engenharia e serviços de construção.
No entanto existem acordos com outros países que se podem revelar igualmente
importantes para este sector como os casos da Suíça, Reino Unido, México, Chile,
Peru e União Europeia.
Tecnologia

A Colômbia tem acompanhado a tendência global para o rápido crescimento
do número de dispositivos eletrónicos de consumo e redes de comunicação a nível
mundial que tem feito o mercado crescer para os produtos deste sector, o que
significa um grande número de potenciais clientes, tanto para aplicações de
entretenimento como para aplicações destinadas à produtividade.

Mais informações sobre este tema encontram-se no ponto 5 do corpo central do estudo,
denominado “Caraterização Socioeconómica do Mercado Colombiano”
10
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Quadro Normativo

Existe na Colômbia um novo fundo governamental de benefícios para a
Ciência e Tecnologia11 que promove entre outros o fortalecimento do sector das
TI´s devido à sua transversalidade e ao impacto sobre a competitividade de outros
sectores produtivos que utilizam estas tecnologias, o que se pode traduzir num
aumento da procura interna e ao mesmo tempo num incentivo para melhorar as
atividades de I+D+I (Investigação, Desenvolvimento e Inovação). Está disponível
um quadro normativo para incentivos fiscais que representam uma oportunidade
para os empresários que realizem investimentos em I+D+I para atingir novos
produtos de escala mundial.12
Atualmente está a ser criada a Lei do Software, na Colômbia, que ainda que
não tenha sido disponibilizada para discussão pública, é esperado que estabeleça
as pautas de regulamentação económica e jurídica para as atividades deste sector.

As assinaturas de serviços de telefone móvel e as subscrições de ligações de
internet têm crescido ao longo dos anos, com o caso da internet a revelar-se como
um dos principais impulsionadores das tecnologias da informação na Colômbia, à
imagem do que acontece a nível mundial.

11 O Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación é um fundo dirigido ao financiamento de programas e projetos
regionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao qual se destina, por mandato constitucional, 10% dos recursos que o estado
colombiano recebe pela exploração dos recursos naturais renováveis. Faz parte do Sistema General de Regalías (SGR) e
entrou em vigor em 2012.
12 Este quadro normativo pode ser consultado on-line através do link: http://www.colciencias.gov.co/blog/regalpara-la-cienciatecnolog-e-innovaci-n
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Algumas tendências em números:

Nº Subscrições de Serviços de Internet
Subscrições de Banda Larga

Subscrições de outras ligações

845 542

631 155

8 215 780

8 883 004

4T - 2013

1T - 2014

898 153
6 633 758

1T - 2013

FIGURA 3: NÚMERO DE SUBSCRIÇÕES DE SERVIÇOS DE INTERNET
FONTE: COLOMBIATIC - MINTIC

No primeiro trimestre de 2014 verificou-se um crescimento de cerca de
26,3% de subscrições de serviços de internet em relação ao mesmo período do ano
anterior. Dentro dos vários tipos de subscrição, verificou-se um grande aumento
nas subscrições de banda larga e uma diminuição das subscrições de outras
ligações. Estes dados são significativos e representam uma clara melhoria da
qualidade de serviços de internet, com novas e melhores ligações e uma maior
cobertura, que poderão potencializar o crescimento do sector das tecnologias da
informação.

Assinantes de Serviços de Telefone
Movel
51 594 619
50 295 114
46 375 923

1T - 2013

4T - 2013

1T - 2014

FIGURA 4: NÚMERO DE ASSINANTES DE SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL
FONTE: COLOMBIATIC - MINTIC
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O numero de assinaturas de serviços de telefone móvel no primeiro
trimestre de 2014 também verificou um crescimento na ordem dos 11,2% em
relação mesmo período do ano anterior. Este aumento poderá estar relacionado
com o crescimento do mercado dos SmartPhones que aliado à melhoria e
crescimento das redes de internet, nomeadamente internet móvel, representam
também um aumento das oportunidades de mercado do sector do software e das
tecnologias da informação, principalmente na área das aplicações móveis.

Oportunidades a nível departamental13:

O mercado colombiano é muito vasto pelo que, e para efeitos de análise de
territórios potencialmente mais atrativos para o setor das TICE, foi feita uma
análise por departamento destacando os departamentos com maior potencial para
o setor da TICE. Desta análise, baseada nas informações da PROEXPORT para este
sector, destacam-se:
Barranquilla e Cartagena

Barranquilla e Cartagena têm altos níveis de redundância e menores custos
de serviços de internet ao estarem conectadas a 5 cabos submersos (cabo
submerso é um meio de transmissão de eletricidade, voz, dados, ou outro sinal
utilizando um cabo especialmente construído para ser instalado sob ou sobre o
leito oceânico). Muitas oportunidades de desenvolvimento de software em
Management Empresarial, entre outros.
Antioquia

Oportunidades para o desenvolvimento e integração de serviços e
aplicações TI, para M&A e fábricas de software e criação de Data Centers, cluster de
tecnologias da informação e comunicações, que permite o desenvolvimento de

13 Mais informações sobre todos os departamentos e respetivas oportunidades podem ser encontradas no corpo
central do estudo, denominado “Caraterização Socioeconómica do Mercado Colombiano”
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software para microelectrónica, nano tecnologia, biotecnologia, agroecologia e
aplicações móveis.

Eje Cafetero

Criação de centros compartilhados e companhias de outsourcing,
oportunidades no software e serviços de TI, no desenvolvimento e integração de
serviços e aplicações TI, M&A e fábricas de software e criação de Data Centers.
Bogotá

Bogotá tem a oportunidade para a criação de centros de serviços
compartilhados para toda a América Latina, companhias de outsourcing que
prestem serviços de Costumer Care, ESO, FAO, HRO e I+D, desenvolvimento e
integração de serviços e aplicações TI e desenvolvimento de software e Data
Centers.
Em Bogotá existe uma população de mais de 40 mil estudantes de
engenharias relacionadas com o sector das Tecnologias da Informação e
Comunicações, o que significa que há uma constante alimentação do mercado
laboral nesta área, o que potencia o desenvolvimento deste sector nesta região.
Em Bogotá estão presentes todos os grandes fornecedores necessários para
iniciar uma operação de desenvolvimento de software rapidamente ou de serviços
relacionados com as tecnologias da informação.
Tem também sido feito um esforço para consolidar o projeto de criação de
um parque tecnológico que irá funcionar como um incentivo para as empresas que
se queiram instalar na capital colombiana.
Medellín

Medellín conta com a “Medellín Ciudad Cluster”, um projeto criado pela
“Alcaldia de Medellín” (Governo local) em conjunto com a Câmara Comércio de
Medellín para promover o desenvolvimento de iniciativas tecnológicas para
negócios, a fim de melhorar a competitividade da cidade e da região. Divide-se em
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várias áreas entre elas esta o “Cluster Tecnología, Información y Comunicación –
TIC”, que tem como objetivo incrementar o crescimento e a competitividade do
sector TIC nos segmentos da terciarização de serviços de alto valor agregado
(Smart Services Outsourcing – SSO) e Creative Transmedia a nível nacional e
internacional, envolvendo empresas, governo, comunidade educativa e outras
instituições de colaboração.
No Cluster TIC, podem participar empresas e instituições especializadas e
complementares nas atividades de consultoria TIC, Contact Center, conteúdos
digitais, Data Center, desenvolvimento de infraestruturas, desenvolvimento de
software, meios audiovisuais e empresas de sectores que implementem as
Tecnologias de Informação e Comunicação nos seus serviços.
As empresas podem envolver-se como empresas de produtos e serviços
finais; fornecedores de produtos e serviços relacionados; instituições financeiras;
instituições educativas, de investigação e formação; e empresas de sectores
complementares.

Risaralda (Pereira)
Oportunidades em BPO (Business Process Outsourcing): centros de serviços
partilhados para a América Latina, companhias de outsourcing que fornecem
serviços de Costumer Care, ESO (Engineering Services Outsourcing), FAO (Finance
and Accounting Outsourcing), HRO (Human Resource Outsourcing), telemedicina e
I+D.
Oportunidades em software e serviços de tecnologias da informação:
desenvolvimento e integração de serviços e aplicações TI, M&A e fábricas de
software, montagem de data centres.
Existe também um grande Cluster de tecnologias da informação e
comunicações que permite o desenvolvimento de software para microelectrónica,
nanotecnología, biotecnologia, agrotecnologia e aplicações móveis.
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Santander (Bucaramanga)

Bucaramanga, é uma das cidades colombianas mais atrativas para as
atividades de BPO (Business Process Outsourcing), principalmente BPO de voz,
como por exemplo Call Centers ou serviços personalizados de atendimento ao
cliente.
Oportunidades de negocio também em KPO (Knowledge process
outsourcing): telemedicina e terciarização de serviços de engenharia.
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5. VISÃO DE NEGOCIO PARA O SECTOR
5.1. VISÃO DE NEGÓCIO NA COLÔMBIA

Para transformar a indústria colombiana e impulsionar o desenvolvimento
da economia nacional foi criado pelo governo colombiano o PTP - Programa de
Transformação Produtiva que tem por objetivo impulsionar o desenvolvimento das
empresas em 20 sectores estratégicos da economia nacional, para que compitam e
cresçam. Este motor da política industrial faz parte do Ministério de Comercio,
Industria y Turismo. Para alguns dos sectores o PTP elaborou um Plano de
Negócios com dados e diretivas específicas como o caminho a tomar para o sucesso
e crescimento do sector. Entre estes setores encontra-se o setor do Software e das
TIC.
Neste Plano de Negócios para os próximos anos o governo colombiano
traçou como objetivos atingir um aumento no valor agregado dos serviços
relacionados com o Software e as Tecnologias de Informação e promover uma
especialização em vértices específicos, a fim de focalizar os esforços na educação,
investigação e desenvolvimento, política pública e infraestruturas do estado. O
sector do Software e das TI na Colômbia terá lucros à volta dos 4500 milhões de
dólares em 2019, onde 3300 milhões corresponderam a exportações. Quanto à
meta de criação de empregos diretos para 2019 poderá ultrapassar os 70 mil.
Entre os desafios mais importantes deste sector, e ainda segundo o mesmo
Plano de Negócios, encontra-se a falta de capital humano qualificado para poder
responder às necessidades da indústria ou seja, a falta de profissionais e/ou
técnicos com formação e experiência que lhes permita trabalhar em toda a cadeia e
impulsionar o desenvolvimento das empresas nacionais. Esta lacuna representa
uma grande oportunidade para empresas especializadas em TI, já que a Colômbia
tem características que a tornam muito atrativa para ser a fornecedora de serviços
de tecnologias de informação para muitos países em todo o mundo, com especial
destaque para os países nas zonas envolventes.
As oportunidades e a progressão do sector também proporcionam as
ligações produtivas com outros sectores no que diz respeito à transformação
produtiva, para os quais é possível desenvolver ferramentas que facilitem a
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comercialização de produtos, a comunicação entre empresas do sector, o
levantamento de dados para estudos de produto, entre outras utilidades.
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6. ACESSO AO MERCADO: REGULAMENTAÇÃO
A Colômbia acompanha a crescente tendência mundial de virtualização da
informação que aliada à constante melhoria dos serviços de internet e dos
dispositivos de suporte como os computadores portáteis e os smartphones
obrigam também a uma atualização do quadro legal aplicável ao sector. Nesse
sentido foi publicada em 2009 a principal lei de suporte às TIC, a Lei das TIC.
Lei das TIC:
“Ley 1341 de 2009”
"Pela qual se definem os princípios e conceitos sobre a sociedade da informação e a
organização das Tecnologias da Informação e das Telecomunicações – TIC -, cria-se
a Agencia Nacional del Espectro e ditam-se outras disposições.”

Outras leis de interesse:
“Ley 1273 de 2009”
"Através do qual se modifica o Código Penal, se cria um novo bem jurídico tutelado
- denominado de "a proteção da informação e dos dados" - e se preservam
integralmente os sistemas que utilizem as novas tecnologias da informação e as
comunicações, entre outras disposições".

“Ley 527 de 1999”
"Através da qual se define e regulamenta o acesso e uso de mensagens de dados, do
comercio electrónico e das assinaturas digitais, e são estabelecidas as entidade de
certificação e se ditam outras disposições".

“Ley 23 de 1982”
"Sobre direitos de autor".
Em relação ao software, o governo colombiano tem vindo a trabalhar na
elaboração de uma lei de suporte, mais atualizada e de acordo com o nível de
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desenvolvimento e especialização que está área tem vindo a alcançar e que deverá
ser publicada a curto prazo.

Outras leis, normativas, decretos, jurisprudências, etc., poderão ser
consultadas na página web do Ministerio de Tecnologias de la Información y las
Comunicaciones em:

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyname-510.html
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7. AMBIENTE DE MERCADO
No âmbito da análise do ambiente de mercado ao nível do sector das TIC na
Colômbia, foram inquiridas 15 empresas colombianas que desenvolvem as suas
atividades no sector, sendo que 10 estão sediadas em Bogotá, 1 no departamento
de Santander, 2 no departamento do Atlántico, 1 em Cali e outra que está presente
em Cali, Medellín e Bogotá. Como resultado destes inquéritos obtiveram-se os
seguintes dados:

Do total de empresas inquiridas, 13% têm até 9 funcionários, 54% têm
entre 10 a 49 funcionários, 20% entre 50 a 99 e 13% mais de 100 funcionários.

Dimensão - Trabalhadores
Até 9

De 10 a 49
13%

De 50 a 99

Mais de 100

13%

20%

54%

FIGURA 5 - FUNCIONARIOS POR EMPRESA

Da totalidade de respostas obtidas, 38% indicam que prestam serviços de
Formação Profissional e Educação a Jovens, 18% prestam Serviços Associados de
Internet, 9% prestam serviços de Consultoria e Desenvolvimento de Software, 6%
prestam serviços de Mobilidade Business, 3% presta serviços de Plataformas
Electrónicas e 26% das respostas indicam prestar ainda outros serviços.
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Principais Serviços/Produtos
Formação Profissional e Educação
Jovens
Mobilidade Business

26%
38%

Serviços Associados Internet
Plataformas Eletrónicas
9%
Consultoria Desenv. Software
3%

Outros

6%

18%

FIGURA 6 - PRINCIPAIS SERVIÇOS/PRODUTOS

Em relação aos fatores mais valorizados pelos clientes, 42% das respostas
apontam o Preço como principal referencia, 15% referem a Qualidade
Reconhecida, 35% a Segurança e Fiabilidade, 4% apontam também o prestígio da
marca e 4% indicam que os clientes valorizam bastante o serviço pós-venda.

Fatores Mais Valorizados para os
Clientes
4%

Qualidade Reconhecida

15%
4%

Prestigio da Marca
Segurança e Fiabilidade

42%

Preço
Serviço pós-venda

35%

FIGURA 7 - FATORES MAIS VALORIZADOS PELOS CLIENTES SEGUNDO AS EMPRESAS INQUIRIDAS

Os principais meios de divulgação das empresas inquiridas são a
Publicidade em Jornais e Revistas, Outdoors e outros meios fixos, campanhas nas
redes sociais e a publicidade na televisão.
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Meios de Divulgação/Promoção
Publicidade na Televisão

8%

17%

12%

Campanhas nas Redes Sociais
Outdoors e Outros Meios Fixos

17%

Publicidade em Jornais/Revistas
Outros

46%

FIGURA 8 - PRINCIPAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO

Em relação à visibilidade de Portugal na Colômbia neste sector, 67% dos
inquiridos referiram que não reconhecem Portugal como uma referencia de
inovação neste sector, 27% indicaram que “sim, mas pouco” e 6% indicaram que
“sim, perfeitamente”.

Reconhecimento de Portugal como
Referência de Inovação
Sim, Perfeitamente

Sim, Pouco

Não

6%
27%
67%

FIGURA 9 - RECONHECIMENTO DE PORTUGAL COMO REFERENCIA DE INOVAÇÃO

Em relação à contratação, as 15 empresas indicaram que são os
administradores e gerentes que efetuam os contactos comerciais. Um dos
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inquiridos indicou ainda os diretores de produção. No que diz respeito aos
critérios a ter em conta pelos clientes no momento da decisão da contratação, 61%
das respostas apontam a importância das Recomendações de Construtores TI, 22%
indicam o Preço, 11% indicam as Recomendações de Amigos e Familiares e 6%
referem que as Campanhas de Promoção nos Media também podem ser vantajosas.
Foi referido pela maioria dos inqueridos que a segurança e a fiabilidade são um
dos aspetos que os clientes mais valorizam para permanecerem ligados à empresa.

Fatores que Influenciam a
Contratação
11%
Recomendação de Amigos e
Familiares
Preço

22%

Campanhas de Promoção nos Media
61%
Recomendação de Construtores TI

6%

FIGURA 10 - FACTORES QUE INFLUENCIAM A CONTRATAÇÃO

Quando questionados sobre que tipo de oportunidades o sector das TICE
poderia oferecer aos investidores portugueses, a grande maioria dos inquiridos
identificaram o sector publico como o principal fonte de oportunidades. Num
segundo plano foram identificados também o E-Learning, a formação especializada
e aplicações para serviços móveis como oportunidades igualmente interessantes
para os investidores portugueses. Um dos inquiridos referiu que seria interessante
a aposta em call-centers na língua portuguesa, como suporte às várias ligações
comerciais com o Brasil.
Fazendo uma avaliação à evolução do mercado do sector das TICE, os
inquiridos indicam que o sector está a passar por uma fase de rápido crescimento
devido a instalação de banda larga por todo o país que funciona como
impulsionador do sector, o sector público continuará a ser uma oportunidade de
investimento nos próximos anos e que o crescimento do mercado de tablets e
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smartphones proporcionam inúmeras oportunidades na criação de aplicações
móveis. O estado e as empresas enfrentam um processo de informatização, que
poderá igualmente ser aproveitado pelos investidores neste sector.
Com este crescimento de mercado e dos sectores afetos ao mesmo, abremse também oportunidades na área da certificação e formações especializadas, pois
serão cada vez mais uma exigência no mercado laboral e que poderão ser
aproveitadas pelas empresas portuguesas.
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8. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO AO CONSUMIDOR FINAL
De acordo com um estudo14 sobre o software e as tecnologias da informação
ao mercado colombiano, elaborado e publicado em 2010 pela

Confederacion

Empresarial de Madrid o Software e Serviços TI podem classificar-se, de acordo
com a função, em programas de base e em programas de aplicação e o tipo de
aplicação às necessidades do cliente.
Existe o PC Business Software and Services: São programas pré-instalados
que orientam o funcionamento do computador ou outro produto electrónico, como
por exemplo os sistemas operativos e os programas de aplicações específicas que
correm no computador ou nos telemóveis. O Software empacotado: software que
é vendido em formato standard a todo o tipo de clientes de forma massiva e
distribuído através de canais de venda tradicionais. Como por exemplo os
Antivírus, o Microsoft Office, etc. E por fim, o Custom Software and Services:
Software e serviços personalizados, desenvolvidos especificamente de acordo com
os requerimentos do usuário final.
Os canais de distribuição pelos quais o software e serviços TI chegam aos
consumidores na Colômbia estão organizados da seguinte forma:
Software Empacotado:

Existem duas formas principais para que os pacotes de software cheguem
aos clientes: venda direta e venda indireta.

Venda e distribuição direta:

Ocorre quando os fabricantes e fornecedores de software e serviços vendem ou
concedem licenças dos seus produtos ao usuário final de forma direta, de acordo
com as condições da licença standard ou negociando-as uma a uma. A distribuição
direta pode fazer-se mediante vendas corporativas, pedidos por correio ou vendas
on-line (na Internet). Os produtos são entregues em formato físico (pacotes com
Segundo o estudo “EL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIA” elaborado por José Luis
López-Vilas Lutz e publicado em Maio de 2010.
14
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discos, cartões de registo, manuais de utilização, etc.), ou em formato electrónico
através da Internet onde os códigos do programa, os ficheiros para instalar, os
manuais e o resto da documentação são enviados em formato digital ao cliente ou
disponibilizados para download.

Venda e distribuição indireta:

Envolve uma ou mais terceiras partes na cadeia entre o fabricante e o usuário final.
Estes podem oferecer uma amplitude de mercado e uma presença nas vendas a
retalho que os fabricantes de software não podem conseguir ou não estão
interessados em adquirir. Dentro dos canais de venda indireta intervêm vários
participantes:
-

Os OEM (Original Equipment Manufacturer), estão autorizados para reproduzir
o combinar de produtos de fabricantes de software com os seus próprios
produtos de hardware. Um exemplo típico são os fabricantes de computadores
pessoais e os fabricantes de smartphones que vendem sistemas operativos ou
aplicativos de escritório integrados nos seus equipamentos, que são essenciais
para o seu normal funcionamento.

-

Os distribuidores, autorizados pelos fabricantes para comprar, armazenar ou
vender pacotes de software e atribuir licenças aos vendedores a retalho ou
diretamente aos usuários finais. Alguns distribuidores controlam as suas
próprias operações de venda a retalho ou atuam como VAR (Value-Added
Reseller).

-

Os VAR são vendedores especializados ou de valor agregado que compram o
software diretamente ao fabricante ou ao distribuidor. Oferecem ao usuário
final uma panóplia de serviços adicionais, como a instalação e integração de
hardware e outros produtos de software, formação, manutenção e
desenvolvimento de aplicações personalizadas baseadas nos pacotes standard.
As formas de entrega são as mesmas que para a venda direta e indireta, isto é,
em formato electrónico (ainda que no caso de hardware de OEM combinado
com produtos de software, a opção mais lógica é a entrega física do software
juntamente com o hardware, sobretudo quando se trata da combinação de
sistemas operativos e aplicações) e em formato físico.
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Há pacotes de software que se vendem regularmente através de grandes
distribuidores ou grandes estabelecimentos de venda de computadores pessoais,
que podem comprar o software diretamente ao fabricante. O modelo de
distribuição direta tem sido cada vez mais adotado entre os grandes usuários,
como empresas importantes ou instituições governamentais ou educativas. A
grande variedade de VAR, oferece desde serviços de instalação até programação
personalizada em larga escala.
Estreitamente ligadas aos VAR, encontram-se as empresas independentes
de consultoria que oferecem uma variada gama de serviços que são adquiridos
juntamente com os pacotes de software. Entre esses prestadores de serviços
encontram-se os integradores de sistemas e técnicos de instalação, especialistas
em formação, prestadores de serviços de subcontratação de TI e técnicos de
manutenção de sistemas.
O canal de distribuição é importante não só por fazer chegar o produto aos
utilizadores finais mas também como incubadora para novos desenvolvedores e
fabricantes de software, porque os fabricantes de software, os editores, os VAR e os
técnicos costumam oferecer produtos e serviços combinados. Uma empresa pode
vender pacotes de software de terceiros e prestar serviços de consultoria
relacionados com a sua instalação e utilização e também fornecer códigos
personalizados para soluções específicas. Esta forma de trabalho conduz
naturalmente à criação de novos produtos de pacotes de software que reúnem
num só produto as necessidades similares de vários clientes. Isto favorece os
clientes, já que obtêm produtos mais analisados e desenvolvidos com custos
reduzidos, e favorece a empresa de software que se encontra em condições de
impulsionar o seu potencial de lucros e aumentar a sua dimensão.

Software e Serviços Associados personalizados:
O Software personalizado na Colômbia, segundo o mesmo estudo da
Confederacion Empresarial de Madrid, é distribuído principalmente pelos seguintes
canais: Parceiros comerciais; Formato Electrónico - Via Internet; Distribuidores
Autorizados; Prestadores de Serviços; Movimento transfronteiriço de serviços: O
serviço atravessa a fronteira sem deslocamento de pessoas, o fornecedor do
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serviço não se desloca nem estabelece presença no país em que se destina o
serviço; Circulação temporária de pessoas físicas a outro país para ali prestar os
serviços: um fornecedor de serviços, estrangeiro ou não residente num
determinado país desloca-se fisicamente a esse país para prestar o serviço.
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9. PROMOÇÃO

9.1. PUBLICAÇÕES SECTORIAIS

As principais publicações informativas sobre o sector do Software e das
Tecnologias da Informação na Colômbia, são elaboradas e publicadas por
entidades nacionais colombianas, entre as quais:
CCILC - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colombiana: é uma associação
portuguesa de direito privado, sem fins lucrativos, que visa fomentar as relações
comerciais, as parcerias de investimento, as oportunidades de negócio, o turismo e
o intercâmbio cultural entre os dois países, no interesse de ambos e de acordo com
os princípios da igualdade, respeito mútuo e reciprocidade de tratamento.
http://portugalcolombia.com/

Departamento Nacional de Estadística – DANE: Tem a responsabilidade do
planeamento, levantamento, processamento, analise e difusão das estatísticas
únicas oficiais que se distribuem a nível nacional e para organismos internacionais.
Estão também ao acesso do público em geral. http://www.dane.gov.co
Siex: É o “Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia”. O Siex oferece as estatísticas de importações,
exportações e balança comercial, para facilitar a consulta da informação e brindar
os usuários com a possibilidade de a utilizar oportunamente nas suas análises.
http://websiex.dian.gov.co
Proexport: É a entidade encarregada da promoção comercial das exportações
tradicionais colombianas. Oferecem apoio e acessória integral aos empresários
nacionais, nas suas atividades de mercado internacional. Fornecem também
informações e apoios a empresários internacionais que queiram investir no país.
http://www.proexport.com.co
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI: é uma organização
sem fins lucrativos que tem como objectivo difundir os princípios políticos,
económicos e sociais de um sistema saudável de livre empresa. Publica
regularmente vários estudos e dados sobre os variados sectores económicos e
produtivos da Colômbia. http://www.andi.com.co/
Business Software Alliance (BSA): Organização dedicada à promoção de um
mundo digital seguro e legal. Fundada em 1988, a BSA conta com presença direta
em 60 países. www.bsa.org

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –
Colciencias: É uma instituição pública nacional, ligada ao “Departamento Nacional
de Planeación – DNP”, com pessoa jurídica, autonomia administrativa e património
independente, estabelecida em 1968. É a entidade oficial líder no fomento e
desenvolvimento das atividades científicas e tecnológicas na Colombia,
inicialmente como “Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos
Especiales "Francisco José de Caldas, Colciencias"” e desde 1991 como Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de
Caldas, "Colciencias". www.colciencias.gov.co
Cámara

Colombiana

de

Informática

y

Telecomunicaciones

(CCIT):

Organização sectorial que agrupa as mais importantes empresas privadas do
sector das telecomunicações e informática na Colômbia. Fundada em 1993 como
órgão autorizado do sector privado, nas suas relações com o estado e com a
opinião pública. www.ccit.org.co.
Centro de Apoyo de la Tecnología Informática (Centro de Desarrollo
Tecnológico - CDT): é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, foi criado como
entidade sem fins lucrativos com objectivos de servir como suporte a fins
tecnológicos, científicos e de investigação nos sectores da informática e das
tecnologias relacionadas. Http://www.cati.org.co
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Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas: organização sem fins
lucrativos que agrupa mais de 1500 profissionais na área de sistemas. A ACIS foi
criada em 1975 agrupando na altura um número pequeno de profissionais em
sistemas que tem vindo a crescer, conquistando um lugar cada vez mais
importante no desenvolvimento nacional. http://www.acis.org.co
Ministerio de Comunicaciones: ministério ao qual corresponde exercer as
funções de planeamento, regulamentação e controle dos serviços do sector das
telecomunicações, dos serviços informáticos e de telemática, dos serviços
especializados de telecomunicações ou serviços de valor acrescentado, dos
serviços

postais,

etc.,

de

acordo

com

o

1º

de

lei

72

de

1989.

http://www.mincomunicaciones.gov.co

9.2. FEIRAS COMERCIAIS
TecnoMultimedia 2014:

A feira TecnoMultimédia InfoComm é realizada atualmente na Colômbia.
Estão presentes diversas empresas envolvidas no desenvolvimento do mercado
das novas tecnologias na América Latina, apresentando produtos, serviços e
tecnologia de vanguarda.
Para além da mostra comercial, a TecnoMultimedia InfoComm conta
também com um programa académico com seminários sobre vários temas dentro
da área das novas tecnologias, orientados para os profissionais da região.
Web: http://www.tecnomultimedia.com/201306048340/inicio-colombia.html
Local: Centro de Exposições Corferias
Entrada Principal Carrera 37 No 24 - 67 (Cámara de Comercio)
Bogotá, Colômbia
Tel. +57 1 381 0000
Tel.: +57 [4] 448 8864 - Medellín, Colombia
Tel.: +57 [1] 381 9215 - Bogotá, Colombia
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Representante Europeu: Ms. Annette Denys
Tel.: +33 [0] 320 98 1710
Tel.: +33 611 73 7524
E-mail: adenys@nordnet.fr

ANDICOM 2014:
ANDICOM é o principal e o maior evento sobre Tecnologias de Informação e
Comunicação na Colômbia (também se realiza no México e no Brasil), e tem como
objetivo fazer a ligação entre a oferta e a procura.
O congresso acontece anualmente e é o ponto de encontro entre a indústria
das tecnologias de informação na Colômbia, onde se criam oportunidades de
negócio através do contacto entre empresários e das atividades comerciais e
académicas.
ANDICOM tem apresentado nos últimos anos uma série de recomendações e
conclusões relacionadas com os modelos de negócio, tecnologia e infraestruturas
disponíveis e não disponíveis para criar e desenvolver negócios com uma alta
componente de tecnologias de informação.
A sua 29ª edição foi realizada nos dias 3, 4 e 5 de Setembro de 2014, com a
proposta de aprofundar os modelos de negócio, tendo como ponto de vista o
cliente e a criatividade como ferramentas para o êxito.
Web: http://andicom.org.co/
Local: Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Las Américas
Anillo Vial, Sector Cielo Mar
Cartagena de Indias, Colombia
Tel. 57 (5) 672 3344

E-mail: gfonseca@cintel.co
Tel.: 640 4410 ext: 143
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9.3. OUTROS MEIOS DE PROMOÇÃO
Outros meios de promoção importantes são as revistas e jornais
especializados no sector.
“Ciberplay”
CARRERA 17 N° 33A-31 - BOGOTA - DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA
Tel.: (571) 4820745-4820746
Fax: (571) 4820745
Correio electrónico: ciberplay@etb.net.co
Página Web: www.pwp.etb.net.co/ciberplay
“Computer World”
CARRERA 90 Nº 156-19 PISO 4 - BOGOTA D.C. - DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA
Tel.: (571) 6800399
Fax: (571) 6800399
Email: cvillate@computerworld.com.co
Página Web: www.computerworld.com.co
“Editorial medios digitales”
CALLE 22 N°43B-42 - BOGOTA - DISTRITO CAPITAL, COLOMBIA
Tel.: (571) 5621928 – 5606413
Fax: (571) 2452496
Email: info@emdigitales.com
Página Web: www.emdigitales.com
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10. CONCLUSÃO
Em termos de síntese foi feita, uma aplicação do Modelo de 5 forças de
Porter à indústria que abarca as principais caraterísticas do setor nas dimensões
avaliadas.
Descrição
Ameaça de novos concorrentes
- Economia de escala no setor

Avaliação qualitativa

- Diferenciação de produto

O produto/serviço no setor está globalizado.
Pequenas adaptações a nichos específicos do
mercado podem ser necessárias.
Dependendo da dimensão da operação, as
necessidades de capital não são elevadas. Há
que contar com um investimento em
marketing para entrar no setor.
Sem significado.
Na generalidade dos serviços não existe um
controlo dos canais de distribuição. Exceção
para a área das comunicações.
Protegida a propriedade intelectual e direitos
de autor mas ainda com algumas lacunas na
aplicação prática. A Colômbia é dos países
mais seguros do mundo em proteção do
investimento privado.
Existe um mercado de financiamento
emergente na Colômbia. Baixo risco.

- Capital necessário à entrada

- Custos de troca entre produtos
- O controlo dos canais de distribuição

- Direitos de propriedade

- Acesso a financiamento

Rivalidade entre concorrentes
- Número de concorrentes

O setor das TI's é caraterizado por uma
proliferação de pequenas empresas que
prestam sobretudo serviços de proximidade.
Existem também empresas de média
dimensão atuam ao nível do mercado
nacional e têm relações comerciais com os
países vizinhos. Neste setor há ainda que
contar com a presença de grandes empresas
internacionais que, através de filiais ou
representação direta, atuam no mercado.

Elevado número. Para além de um mercado
empresarial emergente conta ainda com a
participação de profissionais independentes
e de grandes multinacionais.
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- Diversidade de concorrentes

- Taxa de crescimento do mercado

- Custos fixos
- Diferenciação de produto

- Custos de troca entre produtos da
concorrência

- Barreiras à saída
Poder de negociação dos clientes
- A concentração dos compradores
face aos vendedores

- Volume de compra por comprador
- Diferenciação de produtos entre as
empresas do mercado

- Risco das empresas compradoras
comprarem as empresas fornecedoras
- Conhecimento dos clientes sobre a
estrutura das empresas fornecedoras

Grande diversidade de concorrentes. Inclui
empresas de diversas dimensões, de carácter
local, regional, nacional e internacional.
Inclui empresas bem estruturadas e
freelancers.
Mercado em crescimento acelerado. Apoiado
por políticas públicas favoráveis, prevê-se um
grande crescimento do mercado a curto e
médio prazo.
Dependente da dimensão da operação e da
localização selecionada.
Predomina o produto estandardizado. Existe
contudo muito espaço de crescimento para
soluções à medida para o setor público e
empresas de média e grande dimensão.
Baixos custos no produto estandardizado.
Nos produtos à medida a substituição tem
custos mais elevados e a troca menos
facilitada.
Sem barreiras específicas para o setor.

O mercado consumidor está muito disperso e
inclui os particulares, empresas e instituições
e o setor público. No caso do setor público
implica na maioria dos casos a necessidade
de concurso público para adjudicação do
serviço/produto.
Variável consoante o tipo de cliente e
natureza do produto/serviço
Para produto estandardizado a diferenciação
é feita sobretudo pelo serviço associado. A
Colômbia ainda não tem uma política de
garantias de produto generalizada. Nos
produtos à medida a diferenciação é
inerente
à
inovação
das
soluções
apresentadas.
Pouco aplicável. Mais usual a transferência
de tecnologia e a mobilidade dos técnicos
dos fornecedores para os clientes.
Com pouco impacto no setor
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- Margem de lucro do produto no
cliente
- Importância do fornecedor para a
qualidade do produto final

Poder de negociação dos
fornecedores
- A concentração dos fornecedores
face aos compradores

- Risco das empresas fornecedoras
comprarem as empresas compradoras

- Custos de troca do comprador
- Importância do fornecedor para o
comprador
- Disponibilidade de produtos
substitutos

Ameaça de produtos substitutos
- Capacidade de produtos substitutos
provocarem inovações tecnológicas

- Capacidade de redução de custos
sem impacto significativo na qualidade

Aplicável aos revendedores. Variável em
função do tipo de produto/serviço.
Importante sobretudo ao nível do serviço
associado (atualizações de software,
resolução de problemas, capacitação de
utilizadores finais)

Considerando que os fornecedores são, pelo
lado do software estandardizado, as grandes
empresas internacionais produtoras destas
soluções existe uma real concentração de
fornecedores para o setor das TI. Para o caso
do software à medida não existe
dependência face a fornecedores.
No caso de produtos estandardizados
comercializados
sob
licença
e/ou
representações o poder dos fornecedores é
elevado. O risco é mais ao nível do eventual
cancelamento de licença e/ou representação
do que de aquisição.
Dependendo da tecnologia utilizada os
custos podem variar.
Muito importante se se tratar de produtos
vendido por licença para revenda e/ou
representação.
As soluções do setor têm carácter universal.
Soluções à medida têm maior dificuldade de
substituição no curto prazo se inovadoras - a
médio prazo haverá sempre substitutos.

No caso dos produtos estandardizados o
poder das grandes marcas de software torna
a troca por produtos substitutos mais
dependente da imagem destas do que da
atuação do fornecedor direto. Em produtos à
medida existe sempre um elevado risco de
inovações tecnológicas externas tornarem o
produto rapidamente obsoleto.
Muito
variável.
Dependendo
da
complexidade do produto, da capacidade dos
operadores e das necessidades de
atualização/inovação.
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- Custos de troca pelo comprador do
produto

- Relação custo/benefício do produto
substituto

Muito
variável.
Dependendo
da
complexidade do produto, da capacidade dos
operadores e das necessidades de
atualização/inovação
Normalmente mudanças de tecnologia têm
custos elevados para as organizações
(incluindo o custo das novas soluções e o
custo de capacitação dos operadores). A
Colômbia dispõe contudo de técnicos
superiores muito jovens e mais abertos à
inovação e à mudança.
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