
Câmara de Comércio Luso-Colombiana 

Plano de Ação –Tipo Internacionalização Colômbia 1 

 

 



Câmara de Comércio Luso-Colombiana 

Plano de Ação –Tipo Internacionalização Colômbia 2 

 

ÍNDICE 

 

1. Introdução ................................................................................................................................. 3 

2. O Plano de Internacionalização Para a Colômbia em 10 Passos ............................................... 4 

2.1. Análise Estratégica da Empresa: Pilares Estratégicos e Objetivos ................................. 5 

2.2. Análise do Ambiente de Negócios na Colômbia ............................................................. 7 

2.3. Seleção da Região, Departamento, Localidade ............................................................ 11 

2.4.Estudo dos Produtos e Concorrência ............................................................................. 13 

2.5. Análise SWOT................................................................................................................ 15 

2.6 Identificação dos Riscos Previsíveis na Colômbia .......................................................... 17 

2.7 Definição da Estratégia e Forma de Internacionalização .............................................. 19 

2.8. Definição dos Recursos Necessários e Viabilidade do Projeto ...................................... 23 

2.9. Criação de Plano de Ação e sua Calendarização .......................................................... 24 

2.10. Definição de Sistema de Controlo e avaliação ........................................................... 25 

3. Bibliografia .............................................................................................................................. 26 

4. Anexos ..................................................................................................................................... 27 

3.1. Dicas úteis ..................................................................................................................... 27 

Regras de etiqueta para realizar negócios com empresas de Colômbia ............................. 27 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
FIGURA 1 - QUESTÕES DE REFLEXÃO ..................................................................................................................... 3 
FIGURA 2 - ESTRUTURA DE UMA ANÁLISE PEST ...................................................................................................... 8 
FIGURA 3 - MAPA DEPARTAMENTAL DA COLÔMBIA ................................................................................................ 11 
FIGURA 4 - OPORTUNIDADES DE NEGOCIO POR SECTOR/DEPARTAMENTO .................................................................. 12 
FIGURA 5 - ESTRUTURA DE UMA MATRIZ SWOT ................................................................................................... 16 
FIGURA 6 - MODOS DE OPERAÇÃO E CONHECIMENTO DOS MERCADOS ..................................................................... 19 
FIGURA 7 - EXEMPLO DE DIAGRAMA DE GANTT ..................................................................................................... 24 
FIGURA 8 - EXEMPLO DE UM MAPA DE CONTROLO ................................................................................................ 25 

  

file:///C:/Users/Anabela/Dropbox/Clientes%20AP%20(2)/CCILC/Trabalhos%20MJC/Plano%20ação%20tipo/Plano%20de%20Ação-Tipo%20Internacionalização20-12.docx%23_Toc410925400


Câmara de Comércio Luso-Colombiana 

Plano de Ação –Tipo Internacionalização Colômbia 3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente guia apresenta-se como uma ferramenta de apoio para o processo de 

internacionalização das empresas para a Colômbia e que não dispensa apoio local de 

internacionalização.  

Organizado por passos ou etapas o Plano de ação-tipo para internacionalização para a 

Colômbia contém um conjunto organizado de processos que ajudam o empresário a estruturar 

o caminho que a empresa e o negócio devem percorrer para suportar um processo de 

internacionalização de sucesso. Inclui técnicas de abordagem aos vários temas e ferramentas 

práticas de aplicação ao negócio. Por ser um guia de natureza multissetorial apresenta 

informação geral do mercado sem particularizar questões específicas de cada setor.   

 

Antes de começar sugerem-se algumas questões de reflexão: 

 
FIGURA 1 - QUESTÕES DE REFLEXÃO 

 

O presente plano sugere-lhe uma reflexão orientada para um processo de 

internacionalização bem sucedido para a Colômbia. A sugestão que se faz é que comece por 

avaliar a motivação e capacidade da sua empresa e do seu negócio para se internacionalizar 

para a Colômbia. Se precisa de mais informação sobre o país, cultura de negócios, ambiente 

1. 

•A sua empresa tem perfil para iniciar um processo de internacionalização para a 

Colômbia (capacidade financeira, recursos humanos, capacidade produtiva,…)? 

2. 

•O seu negócio tem potencial de internacionalização para a Colômbia (inovação, 

diferenciação, vantagens competitivas)? 

3. 

•A sua empresa tem capacidade para suportar financeiramente o projeto (com e/ou sem 

incentivos à internacionalização)? 

4. 

•Por qual região ou departamento vai iniciar o processo de internacionalização para a 

Colômbia? 

5. 

•Qual o modelo de internacionalização mais adequado à sua empresa (exportação 

direta, exportação indireta, joint venture,...) ? 

6.  

•Que apoios financeiros, diplomáticos ou logísticos pode obter na internacionalização 

para a Colômbia (incentivos do Portugal 2020, embaixada da Colômbia, Câmaras de Comércio,...)? 

7. 
•Qual a estratégia de promoção que vai utilizar para o mercado selecionado? 

8. 
•Já visitou a Colômbia? 
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económico ou outro tema recomenda-se que recorra a ajuda especializada junto das entidades 

públicas e privadas responsáveis pelas relações de negócios bilaterais ou de consultores em 

internacionalização. Este investimento inicial em conhecimento é decisivo para o sucesso do 

projeto de internacionalização. 

Antes de embarcar num processo de internacionalização é fundamental que decida 

exatamente o que pretende a sua empresa desse processo. Defina objetivos e metas, 

selecione estratégias, quantifique, monitorize, avalie. Faça um plano de internacionalização.  

2. O PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO PARA A COLÔMBIA 
EM 10 PASSOS 

 

1. Análise estratégica da empresa: Pilares estratégicos e Objetivos 

2. Análise do ambiente de negócios na Colômbia  

3. Seleção da região, departamento, localidade  

4. Estudo dos Produtos e Concorrência 

5. Análise SWOT 

6. Identificação dos Riscos Previsíveis na Colômbia 

7. Definição da Estratégia e Forma de Internacionalização 

8. Definição dos Recursos Necessários e Viabilidade do Projeto 

9. Criação de Plano de Ação e sua Calendarização 

10. Definição de sistema de Controlo e avaliação 
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2.1. ANÁLISE ESTRATÉGICA DA EMPRESA: PILARES ESTRATÉGICOS E 
OBJETIVOS 

 

Internacionalizar uma empresa ou um negócio é uma decisão estratégica para qualquer 

organização. Isto não quer dizer que seja a melhor opção para todas elas. Existem empresas 

de grande sucesso, sustentáveis e lucrativas que desenvolvem a sua atividade no mercado 

doméstico, porque é essa a melhor opção para o seu modelo organizacional ou de negócio.  

Se pondera iniciar um processo de internacionalização para a Colômbia, o primeiro 

passo que sugerimos é que analise os pilares estratégicos da sua empresa para, em face 

destes, aferir se a Colômbia, com as suas caraterísticas específicas, é o mercado de destino 

adequado e se a sua empresa tem, na sua visão, motivação para abarcar este tipo de 

processo. 

Os pilares estratégicos são os princípios orientadores, comuns a todos os colaboradores 

da organização, que permitam responder a três questões fundamentais: 

 

 Porque fazemos? Ou Porque existimos? 

 Como fazemos? Ou quais os nossos princípios de atuação? 

 Que objetivos prosseguimos? Como representamos o nosso futuro? 

 

Estes princípios orientadores são respetivamente: a Missão, os Valores e a Visão: 

 

Missão - A missão é tida como o detalhamento da razão de ser da organização, ou seja, é o 

porquê da empresa. 

  

 

 

 

 

Visão – A visão pode ser definida como a direção desejada, o caminho que se pretende 

percorrer, uma proposta do que a empresa deseja ser a médio e longo prazo e, ainda, de como 

ela espera ser vista por todos.   

 

      

 

Valores – Os valores organizacionais podem ser definidos como princípios que guiam a vida da 

organização, tendo um papel tanto de atender seus objetivos quanto de atender às 

necessidades de todos aqueles a sua volta. 

 

 

 

Exemplo: Missão da CCILC - Estabelecer uma rede de contactos entre Portugal e a Colômbia e uma rede de 

informação sobre os sectores mais relevantes do mercado colombiano, com o objetivo de facilitar a identificação de 

potenciais parceiros de negócio e possibilitar a troca de experiências e relações económicas, comerciais, industriais e 

turísticas e ainda promover a amizade entre os dois países.   

Exemplo:  

Valores da CCILC                                             Confidencialidade                                  Qualidade 

Amizade                                                            Rigor                                                      Partilha 

Igualdade e não discriminação                         Transparência                                        Inovação e Melhoria Contínua 

Exemplo: Visão da CCILC - Ser um parceiro privilegiado enquanto facilitador das relações económicas e sociais 

bilaterais entre Portugal e a Colômbia contribuindo efetivamente para a sua intensificação. 
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Esta reflexão estratégica sobre a organização permite perspetivar o futuro da 

organização e identificar claramente o que diferencia a empresa das restantes que operam no 

mercado. Numa economia cada vez mais competitiva em que os produtos e serviços 

competem à escala mundial, todos os mercados atrativos são complexos e exigentes. Preparar 

a empresa para atuar de forma eficaz no mercado é condição indispensável ao sucesso num 

processo de internacionalização.  

Depois de consolidar os pilares estratégicos da organização há que definir Objetivos 

estratégicos. A definição de objetivos estratégicos permite identificar metas da organização a 

médio e longo prazo e criar planos de monitorização indispensáveis para a gestão do processo 

de internacionalização.  

Sugere-se que se definam poucos objetivos estratégicos mas que estes sejam 

inspiradores para todos os colaboradores da organização, motivantes e mobilizadores e 

orientados para a ação. Em gestão utiliza-se a metodologia SMART para facilitar na definição 

dos objetivos. 

 

Objetivos SMART: 

 

S - (Specific) – Específicos – formulados de forma específica e precisa 

M – (Measurable) – Mensuráveis – definidos de forma a poder ser medidos em volume ou quantidade 

A – (Achievable) – Atingíveis – devem ser difíceis mas possíveis de alcançar 

R - (Relevant) – Relevante – Devem ser importantes para a organização 

T – (Time-boud) – Temporizáveis – definidos no tempo em termos de duração.  

Exemplo: Exportar para a Colômbia 10% da produção atual de sapatos de senhora até Dezembro de 2016 
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2.2. ANÁLISE DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS NA COLÔMBIA  

 

A globalização da economia exige às empresas que estejam preparadas para tomar 

decisões baseadas em informações sobre ambientes que se alteram constantemente e sofram 

a influência de inúmeras variáveis. De entre as várias metodologias de análise do ambiente de 

negócios sugere-se, pela sua pertinência e facilidade de aplicação, a análise PEST. 

A análise PEST surgiu da necessidade de se estudar e tentar medir fatores 

macroeconômicos das regiões onde a empresa atua, ou se pretenda estabelecer, uma vez que 

cada lugar apresenta um universo único de novas leis, processos de infraestrutura, regimes 

políticos e econômicos, etc. O termo PEST é um acrônimo dos termos Politic, Economic, Social 

e Technological. Assim, a Análise PEST baseia-se na consideração de cada uma das 

dimensões mencionadas e por cada uma delas são considerados fatores que possam ter 

impacto direto ou indireto na organização. 

Dimensão Política: Compreende a análise de leis, normas e regulamentações aplicáveis 

impostas pelo governo local e outras instituições reguladores. Deve considerar-se até que 

ponto uma possível mudança abrupta no cenário político nacional pode afetar a empresa, como 

por exemplo a mudança de governo ou alterações na legislação. Cenários mais estáveis 

geralmente são mais favoráveis. 

Dimensão Económica: Compreende a análise da capacidade da empresa em lidar com 

diferentes fases do ciclo económico e as influencias que estas podem ter na empresa. Permite 

avaliar questões como por exemplo se é mais vantajoso o endividamento a longo ou curto 

prazo. É essencial avaliar fatores como a política fiscal, cambial e monetária. Se a economia 

estiver numa situação negativa, implicará as decisões da empresa. Se em determinada região 

a economia esta melhor desenvolvida, torna-se evidente que nessa região os clientes terão 

maior poder de aquisição. 

Dimensão Social: Compreende a análise do ambiente social. Engloba fatores culturais e 

religiosos, e permite prever variações das tendências de mercado ao nível do consumo, o que 

pode ser fundamental para a saúde da empresa a longo prazo. Conhecer as atitudes, a cultura 

e os costumes da população são fatores importantes para se ter em conta na hora de definir a 

melhor estratégia para a empresa atingir as suas metas e objetivos. Estas considerações 

permitem identificar que tipo de produto se adapta às necessidades e características da região. 

Dimensão Tecnológica: A tecnologia é um dos principais fatores da globalização e é vital 

para conseguir obter vantagem sobre a competição. As inovações tecnológicas têm um 

impacto considerável nos custos do produto e na contratação de mão-de-obra. Existem 

também alguns serviços/produtos que dependem exclusiva e totalmente da tecnologia para 

vingarem. 

Como fazer uma Análise PEST - Principais aspetos a ter em conta na avaliação de cada 

uma das dimensões: 
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ANÁLISE PEST 

DIMENSÃO POLÍTICA DIMENSÃO ECONÓMICA 

A estabilidade política; 

O funcionamento do sistema jurídico; 

O funcionamento do sistema penitenciário; 

A estrutura de regulamentação para os seus 

negócios; 

Regulamento das trocas internacionais; 

Leis de emprego; 

A política de impostos; 

As normas técnicas de segurança e 

ambiente. 

Qual o modelo económico do país; 

Taxas de Câmbio. 

Como funciona o sistema financeiro; 

Quais as taxas de juro médias do país; 

Que acordos financeiros existem entre aquele 

país e o seu; 

Quais as taxas de crescimento económico e de 

inflação; 

Qual o ciclo económico atual (recessão, 

recuperação, crescimento); 

Qual a disponibilidade de força de trabalho e de 

capitais variados. 

Taxas de desemprego. 

DIMENSÃO SOCIAL DIMENSÃO TECNOLÓGICA 

Como funciona a estrutura social do país; 

Nível de educação; 

Qual o nível de consciência ambiental do 

país; 

Demografia; 

Distribuição de rendimentos; 

Mobilidade social; 

Quais as particularidades culturais do país. 

Quais as inovações tecnológicas existente no 

país; 

Quais os estímulos ao desenvolvimento 

tecnológico; 

Qual o custo de transferência tecnológica; 

Qual a população de técnicos formados; 

Qual a taxa de difusão tecnológica; 

Qual o melhoramento da oferta com o uso de 

novas tecnologias; 

Qual o melhoramento dos custos com o uso de 

novas tecnologias. 

FIGURA 2 - ESTRUTURA DE UMA ANÁLISE PEST 

 

Para o mercado colombiano estão disponíveis um conjunto de estudos realizados para a 

CCILC que abordam de forma simplificada estes temas. Uma versão resumida e transversal 

destas várias dimensões apresenta-se de seguida. Não dispensa uma análise mais 

aprofundada e dirigida em função do setor de atividade.Em anexo ao presente estudo encontra 
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ainda um conjunto de dicas e conselhos úteis facilitadores das relações de negócios na 

Colômbia 

ANÁLISE PEST – Geral Colômbia 

DIMENSÃO POLÍTICA DIMENSÃO ECONÓMICA 

A estabilidade política- A Colômbia é uma democracia 

consolidada e bastante estável 

O funcionamento do sistema jurídico – o modelo jurídico 

colombiano á baseado no modelo do continente 

europeu. Goza de credibilidade internacional 

O funcionamento do sistema penal: com um sistema 

penal baseado no Código de Processo Penal (Código 

de Procedimiento Penal – Ley 600), de 24 de julho de 

2000, a Colômbia dispõe de um sistema penal 

organizado e subscreveu os principais convenções das 

Nações Unidas em matéria de cooperação jurídica e 

penal 

A estrutura de regulamentação para os seus negócios- 

a Colômbia apresenta-se em 43º lugar no índice doing 

business (de 189 países a nível mundial) com um 

excelente nível de proteção ao investidor. 

Regulamento das trocas internacionais;- face a vários 

acordos e tratados de livre comércio celebrados 

(incluindo com a União Europeia) a Colômbia apresenta 

poucas barreiras às trocas internacionais 

Leis de emprego; O desemprego na Colômbia mantém-

se baixo (abaixo dos 10%) e existe legislação bem 

consolidada em matéria laboral  

A política de impostos; - O sistema fiscal é semelhante 

ao europeu. Principais impostos IVA, IR e impostos 

especiais (álcool, tabaco e outros) 

As normas técnicas de segurança e ambiente. De 

implementação recente as preocupações de segurança 

e ambiente são já uma realidade 

Qual o modelo económico do país- A 

Colômbia apresenta um modelo económico 

neoliberal, aberto ao exterior e com claro 

incentivo ao investimento estrangeiro 

Taxas de Câmbio- Moeda: Peso Colombiano 

(COP) $  1euro=2860pesos 

Como funciona o sistema financeiro- O 

sistema bancário acompanha as tendências 

mundiais com grandes bancos internacionais 

já instalados naquele país 

Quais as taxas de juro médias do país- 

4.5%(dados a Agosto 2014) 

Quais as taxas de crescimento económico e 

de inflação – O país cresce a uma média de 

4% ao ano nos últimos anos. A inflação situa-

se 3,29%(out2014) 

Qual o ciclo económico –economia em 

crescimento 

Qual a disponibilidade de força de trabalho : A 

população colombiana apresenta uma 

estrutura etária bastante baixa e fez , nos 

últimos anos, uma grande aposta na área da 

educação. Encontram-se quadros técnicos 

muito qualificados e jovens. Em algumas 

áreas de especialidade pode haver alguma 

dificuldade 

Taxas de desemprego – Desemprego 

histórico abaixo dos 10% 
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DIMENSÃO SOCIAL DIMENSÃO TECNOLÓGICA 

Como funciona a estrutura social do país- A Colômbia 

apresenta uma estrutura social hierarquizada em 

estratos que vão do nível 1 (mais baixos rendimentos) 

ao nível 6. Esta estratificação é utilizada pelo governo 

para determinar valores dos serviços básicos de 

eletricidade, água e esgotos a pagar pelos utilizadores 

de forma a que pessoas com maiores rendimentos 

paguem mais por estes serviços. (Estrato 1: mais 

baixa renda; Estrato 2: A classe média baixa; Estrato 

3: Classe média; Estrato 4: classe média alta; Estrato 

5: classe superior; Estrato 6: ricos.) 

Nível de educação – A escolaridade obrigatória é de 9 

anos e gratuita. O ensino superior tem universidade 

reconhecidas a nível internacional 

Qual o nível de consciência ambiental do país- 

preocupação recente mas, face à necessidade de 

concorrer com os padrões internacionais, de rápida 

implementação 

Demografia- Mais de 47,5 milhões de habitantes sendo 

que a maioria (mais de 70%) reside nos grandes 

aglomerados urbanos  

Mobilidade social – fraca mobilidade social, mas em 

crescimento da classe média devido ao aumento do 

acesso ao ensino superior e ao aparecimento crescente 

de pequenos negócios. 

Quais as particularidades culturais do país: As relações 

de negócios tendem a ser muito personalizadas. O país 

é maioritariamente católico (mais de 92% da 

população). Os colombianos são amistosos, cordiais e 

dão grande importância às relações humanas. 

Quais as inovações tecnológicas existente no 

país: A globalização da economia torna o 

acesso às inovações tecnológicas muito 

rápido. A Colômbia apresenta uma grande 

abertura ao exterior . 

Quais os estímulos ao desenvolvimento 

tecnológico: Existem incentivos públicos e 

programa de ação de incentivo ao 

desenvolvimento tecnológico. 

Qual a população de técnicos formados: 

1.802.729 graduados (dados do ministério da 

educação colombiana 2014 
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2.3. SELEÇÃO DA REGIÃO, DEPARTAMENTO, LOCALIDADE  

 

A Colômbia é um país muito vasto com uma superfície terrestre de 1.141.748 km2, 

constituído por 5 regiões, 32 departamentos (assinalados no mapa abaixo) e um Distrito Capital 

(Bogotá DC), compostos por 1.001 

municípios e 20 territórios indígenas. 

Na Colômbia os departamentos têm 

autonomia para a administração dos 

assuntos sectoriais e a planificação e 

promoção do desenvolvimento 

económico e social dentro do seu 

território pelo que, de departamento 

para departamento, podem ocorrer 

oscilações das condições para a 

internacionalização das empresas.  

A decisão quanto à região ou ao 

departamento por onde iniciar o 

processo de internacionalização deve 

ser ponderada tendo em atenção as 

caraterísticas e objetivos da empresa 

e do negócio e as condicionantes do 

território onde se pretende dirigir. 

Questões com acessibilidade 

(proximidade a portos marítimos, 

aeroportos, aglomerados urbanos de 

maior dimensão, etc), existência ou não de zonas francas, existência ou não de incentivos à 

internacionalização, qualidade das redes de comunicação, nível económico do cliente alvo, 

número de potenciais clientes no departamento ou na localidade, tipo de empresas instaladas 

(clientes, concorrentes ou fornecedoras) são questões a analisar departamento a 

departamento, antes de decidir a melhor zona para iniciar um processo de internacionalização. 

Bogotá, a capital da Colômbia com mais de 7,5 milhões de habitantes e concentrando cerca de 

25,6% do PIB é o destino das grandes multinacionais mas não é necessariamente a melhor 

localização para o seu negócio. Vários outros departamentos, também com aglomerados 

urbanos de grande dimensão, podem ser melhores alternativas para começar um processo de 

internacionalização para a Colômbia. Informação detalhada sobre cada departamento, sua 

geografia, população, economia e acessibilidades pode ser consultada no estudo da CCILC 

“CADERNO I – CARATERIZAÇÃO GLOBAL DO MERCADO COLOMBIANO “ disponível na 

plataforma www.portugalcolômbia.com. Abaixo um quadro representativo das principais 

atividades de cada departamento na Colômbia.  

FIGURA 3 - MAPA DEPARTAMENTAL DA COLÔMBIA 
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Atlántico X X X         X X X X X   X X X 

Bogotá d.c. X X X   X   X X     X X   X   X 

Bolívar X       X   X     X   X   X X X 

Boyacá                                 

Caldas X             X X   X X   X     

Caquetá             X X               X 

Casanare              X X X             X 

Cauca         X                 X     

Cesar                                 

Chocó         X                 X     

Córdoba         X                 X     

Cundinamarca X   X       X           X   X   

Guainía                 X             X 

Guaviare             X X X             X 

Huila                               X 

La guajira    X                             

Magdalena         X                       

Meta             X X X             X 

Nariño           X               X     

Norte de 
Santander 

                          X     

Putumayo             X X                 

Quindío X             X X   X X   X     

Risaralda X   X         X X   X X   X     

Vichada               X                 

Santander X X X                     X   X 

Sucre         X                 X     

Tolima     X                         X 

Valle del cauca X       X   X X X   X X   X X   

Vaupés                               X 

Vichada             X                 X 

San andrés, 
Providencia e 
Santa catalina 

  X     X                       

FIGURA 4 - OPORTUNIDADES DE NEGOCIO POR SECTOR/DEPARTAMENTO 
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2.4.ESTUDO DOS PRODUTOS E CONCORRÊNCIA 

 

Numa escala global todos os produtos têm concorrência. Cada vez o esforço comercial 

da empresa tem de ser mais eficaz, captando e fidelizando clientes e distinguindo-se dos seus 

competidores mais pelo resultado que consegue para o cliente do que pela melhor qualidade 

intrínseca do seu produto.  

Propõe-se uma abordagem inicial muito pragmática para conhecer os produtos e a 

concorrência: 

A. Conhecer os substitutos do seu produto 

B. Conhecer os atributos e preços dos produtos concorrentes 

C. Saber mais sobre as empresas concorrentes 

D. Estudar Boas práticas para o mercado alvo (do setor ou de outros setores) 

E. Saber o posicionamento dos vários competidores no mercado 

 

A. Conhecer os substitutos do seu produto 

 

O estudo dos produtos – o seu e os seus substitutos – é fundamental para avaliar a sua 

capacidade de concorrer no mercado. Investigue no mercado de destino o tipo de produtos 

existentes e as necessidades que satisfazem.  

 

B. Conhecer os atributos e preços dos produtos concorrentes 

 

Recolha informação pormenorizada sobre cada um dos produtos concorrentes (diretos 

ou substitutos), conheça o detalhe da sua composição, funcionalidade e preço. Lembre-se que 

mais que comprar um produto, o cliente hoje quer adquirir soluções. 

 

C. Saber mais sobre as empresas concorrentes 

 

Quem são os seus concorrentes, quais as vantagens competitivas que lhe são 

reconhecidas pelos clientes e pelo mercado, que capacidade de inovação têm? São algumas 

das questões que terá de responder para definir a sua própria estratégia de abordagem de um 

novo mercado. É uma tarefa contínua que pode ser facilitada pela utilização de ferramentas de 

pesquisa na internet. 

 

D. Estudar Boas práticas para o mercado alvo (do setor ou de outros setores) 

 

Mercados diferentes têm caraterísticas e comportamentos diferentes. Numa é demais 

estudar boas práticas desenvolvidas por empresas de sucesso no seu mercado alvo. Evitando 

erros cometidos por outros pode poupar tempo e dinheiro e, ainda que aplicados por outros 

setores, existem caraterísticas que são transversais à generalidade dos negócios. 
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E. Saber o posicionamento dos vários competidores no mercado 

 

Identificar o(s) líder(es) de mercado para o seu produto no mercado alvo ajuda-o a definir 

o seu posicionamento e a sua estratégia de marketing para alcançar os objetivos a que se 

propôs. 

Estudos mais aprofundados da concorrência podem ser trabalhados recorrendo a 

ferramentas de gestão estratégica como o modelo das 5 forças de Porter, a análise através da 

Matriz BCG (Boston Consulting Group) ou a matriz GE/Mckinsey. Em todos os casos a recolha 

e análise da informação é decisiva pelo que, para além das fontes indiretas (estudos e 

publicações) deve apostar em recolher informação direta junto dos potenciais clientes no 

mercado. Melhor que qualquer estudo são eles que podem dar a informação mais exata sobre 

as suas expetativas quanto ao produto. 

A CCILC – Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colombiana publicou um conjunto de 

estudos setoriais que podem ajudar a conhecer o mercado colombiano para os setores 

estudados. Os estudos estão disponíveis para consulta e download na plataforma 

www.portugalcolombia.com. 
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2.5. ANÁLISE SWOT 

 

A decisão de internacionalização exige um planeamento estratégico rigoroso e 

sustentado baseado num conhecimento das condições internas e externas que podem 

condicionar esse processo de internacionalização. 

A Análise/Matriz SWOT é um instrumento importante utilizado no planeamento 

estratégico da empresa e que consiste em recolher dados importantes que caracterizem o 

ambiente interno (Forças e Fraquezas) e o ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) da 

empresa. De uma forma sucinta, serve para avaliar o ambiente em torno da empresa no 

momento atual. Através dessa avaliação do momento atual, pode-se projetar os planos mais 

apropriados e as melhores estratégias a serem seguidas, para o futuro da empresa. 

O termo SWOT, é um acrónimo dos termos Strenghts (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Por essa razão, o exercício é 

também conhecido como Análise/Matriz FOFA, em português. 

Ao nível do ambiente interno, a matriz deve retratar o que se passa dentro da empresa e 

que não depende do mercado, como por exemplo os processos internos, os meios 

económicos, a qualidade da mão-de-obra, etc. Ao nível do ambiente externo, deve retratar as 

condições que depende do mercado, como por exemplo as políticas económicas. 

 

Como elaborar uma Matriz SWOT: 

 

Strengths (Forças): As forças são elementos internos que trazem benefícios para o seu 

negócio. Neste campo avaliam-se os pontos fortes da empresa e as suas vantagens internas 

em relação às concorrentes. Como por exemplo: a qualidade do produto oferecido; o bom 

serviço pós-venda; solidez financeira; qualidade e desempenho dos recursos humanos, 

Localização privilegiada, etc. 

 

Weaknesses (Fraquezas): As fraquezas são os elementos internos que atrapalham o negócio. 

Neste campo avaliam-se as desvantagens internas da empresa em relação às concorrentes ou 

aspetos internos que prejudiquem o sucesso do negócio. Como por exemplo: altos custos de 

produção; instalações desadequadas; marca fraca; matéria-prima escassa, recursos humanos 

pouco qualificados, tecnologia ultrapassada, meios desadequados de distribuição, etc.; 

 

Opportunities (oportunidades): As oportunidades são as situações externas à empresa que 

podem acontecer e afetar positivamente no negócio. É tudo aquilo que influencia positivamente 

a empresa, mas que a empresa não tem controlo sobre esses aspetos. Neste campo são 

avaliados aspetos externos positivos que podem potenciar a vantagem competitiva da 

empresa. Como por exemplo: mudanças nos gostos dos clientes; falência de empresa 
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concorrente; novas leis; acesso a novas tecnologias, produtos complementares a serem 

lançados; etc.; 

 

Threats (ameaças): As ameaças são situações externas à empresa que podem atrapalhar o 

negócio. Neste campo avaliam-se os aspetos externos negativos que podem por em risco a 

vantagem competitiva da empresa e/ou o seu correto funcionamento. Como por exemplo: 

novos competidores; perda de trabalhadores fundamentais; Pirataria ou plágio dos seus 

produtos; mudança de legislação; Escassez de mão-de-obra; etc. 

 

 
ANÁLISE/MATRIZ SWOT 
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FIGURA 5 - ESTRUTURA DE UMA MATRIZ SWOT 
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2.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS PREVISÍVEIS NA COLÔMBIA  

 

“A Colômbia é em 2014 a 4ª maior economia da América Latina e a 28ª a nível mundial, 

apresenta um crescimento económico permanente ao longo dos últimos anos e uma inflação 

moderada apresentando-se portanto muito atrativa para a internacionalização das empresas 

portuguesas. 

Com mais de 47 milhões de habitantes a Colômbia encontra-se em 23ª posição no 

ranking de países com mais população no mundo, tem um PIB per capita médio/elevado e uma 

classe média em crescimento que tem impulsionado o consumo interno, o qual ultrapassou em 

2012 os 220 mil milhões de dólares e um crescimento superior a 10% face ao ano anterior. 

Estima-se que este incremento do consumo interno se mantenha nos próximos anos 

impulsionado por setores como a saúde, educação e as comunicações. Paralelamente tem em 

vigor Tratados de Livre Comércio com mais de 60 países, incluindo os TLC’s com a União 

Europeia e com os Estados Unidos da América o que lhe facilita o acesso a um mercado 

potencial de larga escala e é membro da aliança do Pacífico que agrega num mecanismo de 

integração regional Colômbia, Chile, México e Peru que abrange mais de 200 milhões de 

pessoas.  

A Colômbia apresentou em 2013 um crescimento do PIB de 4,3% e, segundo dados do 

governo, o crescimento esperado para 2014 é de 4,7%. O intercâmbio comercial Colômbia-

Mundo também tem registado um crescimento exponencial sendo que de as exportações a 

partir da Colômbia quase quintuplicaram entre 2000 e 2013 e as importações mais que 

quintuplicaram neste período. Portugal apresenta ainda um baixo volume de exportações para 

a Colômbia (25.849 milhares de euros em 2013) mas, de acordo com os dados publicados pelo 

INE e relativos a Junho de 2014 , apresenta já uma clara subida destes valor sendo que em 

junho de 2014 as Exportações portuguesas para a Colômbia atingiam 40.584 milhares de 

euros. As importações portuguesas também têm registado uma tendência de crescimento 

apresentando valores superiores aos das exportações nos mesmos períodos. 

A Colômbia tem vindo a melhorar consideravelmente nos indicadores de facilidade em 

fazer negócios, encontra-se na 43ª posição da classificação global de 2014 do índice Doing 

Business (num total de 189 países) e com tendência a subir, apresentando excelente 

desempenho ao nível da proteção aos investidores e é considerada pelas principais agências 

de avaliação de risco internacionais como um país com uma perspetiva estável ou positiva. 

Considerando as oportunidades de mercado a Colômbia, pela sua dimensão e dinâmica 

da sua economia, é um país muito atrativo para vários setores e de forma diferenciada 

consoante a província e departamento em análise. Genericamente a Colômbia organiza-se 

territorialmente em 5 províncias e 32 departamentos com caraterísticas e potencialidades 

distintas que importa analisar num processo de internacionalização para aquele país.  

Importa contudo evidenciar que a abertura do país ao exterior sendo uma oportunidade, 

implica igualmente uma elevada concorrência a nível internacional e um elevado grau de 
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exigência de qualidade de produtos e serviços. “ in CADERNO I – CARATERIZAÇÃO GLOBAL 

DO MERCADO COLOMBIANO da CCILC 

 

Apesar de a Colômbia apresentar hoje uma situação económica bastante atrativa, os 

riscos associados a cada setor devem ser alvo de análise específica.  

Nesta análise de riscos deve ter em conta várias dimensões que podem dificultar ou 

inviabilizar o seu negócio. De acordo com o estudo Expectations of risk management outpacing 

capabilities, KPMG,2013 os principais aspetos que as empresas internacionais estão a dar 

relevo numa análise de risco são: 

 Risco de pressões ou alterações regulamentares: legislação geral e específica, 

funcionamento da justiça 

 Risco reputacional: imagem do produto, qualidade, serviço 

 Risco de crédito, mercado e liquidez: mercados financeiros, gestão da liquidez, 

garantias de recebimento, flutuações cambiais 

 Risco Geopolítico: estabilidade política 

 Risco de interrupções na cadeia de abastecimento: flutuações da procura, 

evolução da concorrência, fiabilidade dos parceiros, distribuidores 

Esta análise deve ser feita setor a setor e empresa a empresa já que todas as realidades são 

distintas. O risco de crédito é o aspeto onde a perceção de risco é comum à generalidade dos 

setores, sobretudo no que concerne às restrições à liquidez e ao crédito (ainda com maior 

incidência para o setor da construção e obras públicas onde as necessidades de financiamento 

são mais elevadas). Para empresas de venda de produtos de grande consumo os riscos 

associados à imagem (reputação) são uma preocupação prioritária enquanto que no setor das 

comunicações a evolução da concorrência e questões regulamentares se assumem como 

principal preocupação. 

O exercício de criação de um sistema de gestão e controlo do risco é aliás recomendação dos 

principais órgão reguladores do mercado que referem como decisivo para a sustentabilidade 

das empresas a definição, no âmbito do seu planeamento estratégico, de políticas de risco que 

identifiquem os principais riscos do negócio, a probabilidade da sua ocorrência e os 

instrumentos e medidas a adotar para prevenção, gestão e controlo dos mesmos. 
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2.7 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA E FORMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A entrada em novos mercados tem várias formas de se efetivar. As empresas podem 

simplesmente vender os seus produtos ou serviços para alguém que os importa, ou que os 

reexporta, ou podem construir operações comerciais firmes nos mercados alvo. Entre estes 

dois tipos de atuação internacional, não há nada em comum, exceto que se vende um produto 

produzido num país noutro país diferente e entre os extremos existem muitas opções com 

diferentes abordagens, graus de risco e investimento. 

A escolha da estratégia de internacionalização é uma decisão crítica em todo o 

processo. Envolvimento de recursos e conhecimento do mercado são os principais vetores a 

considerar quando se escolhe a forma da primeira abordagem a qualquer mercado. Abaixo 

uma matriz que correlaciona as principais formas de internacionalização com o grau de 

conhecimento dos mercados e o nível de investimento. 

 
FIGURA 6 - MODOS DE OPERAÇÃO E CONHECIMENTO DOS MERCADOS 

FONTE: Horizonte Internacionalizar: Guia para PME 

De entre as várias alternativas existentes para internacionalizar uma empresa destacam-

se: 

 

I. Exportação direta e/ou indireta (ocasional ou regular) 

II. Cooperação empresarial (contratos de licença, acordos comerciais, franchising, 

subcontratação, consórcio) 

III. Joint-venture 

IV. Filiais 

 

I. Exportação direta ou indireta 

 

Exportação direta 



Câmara de Comércio Luso-Colombiana 

Plano de Ação –Tipo Internacionalização Colômbia 
20 

 

A exportação direta é o tipo de exportação que o exportador gere todo o processo de 

exportação, desde os contactos preliminares com o importador até que seja concluída a 

operação de venda. 

Todos os detalhes ficam ao cargo do exportador, desde a negociação e entrega do 

produto até à forma de cobrança. Isto exige mais da empresa, nomeadamente que conheça 

bem o processo de exportação em toda a sua extensão. Implica um maior envolvimento 

administrativo, maior empenho dos recursos humanos e tempo. 

Na exportação direta são maiores os riscos envolvidos e eventualmente os investimentos 

necessários mas o potencial de retorno é também maior, com a empresa a exercer o controlo 

máximo sobre a política comercial, prescindindo de intermediários para a venda dos seus 

produtos ao exterior. 

 

Exportação Indireta 

Na exportação indireta, o exportador utiliza os serviços de empresas terceiras, às quais 

cabe introduzir o produto nos mercados além-fronteiras e encontrar compradores, não havendo 

um grande envolvimento da empresa. Os intervenientes podem ser organizações de vendas 

localizadas no mercado doméstico, agrupamentos complementares de empresas e 

organizações cooperativas. 

Este modelo de exportação, pelas suas características, é a forma mais popular de 

entrada nos mercados internacionais, sendo a mais cautelosa para as PME que estejam a 

avançar para os primeiros movimentos exportadores porque envolve um menor investimento 

por não ser necessário desenvolver uma organização externa de vendas. É também o modelo 

que acarreta menos riscos, já que o intermediário é possuidor dos serviços de marketing e do 

know-how necessários. A experiencia dos intermediários oferecerá uma maior facilidade de 

penetração nos mercados e os menores custos de representação da empresa como principais 

vantagens deste modelo de exportação indireta. 

 

II. Cooperação empresarial (contratos de licença, acordos comerciais, franchising, 

subcontratação, consórcios) 

 

A colaboração com outras empresas constitui uma estratégia intermédia de 

internacionalização. Algumas das formas mais comuns de cooperação formal entre empresas 

no âmbito das estratégias de internacionalização são, por exemplo: o franchising, os 

consórcios, a subcontratação e as licenças de exploração. 

 

Franchising 

Um Franchising é um acordo de licença em que uma empresa (Franchisado) obtém de 

outra (Franchisador) o direito de explorar em exclusivo e sob certas condições, uma marca, 

produto ou tecnologia dentro de determinada área. Normalmente este tipo de associação 
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engloba para além da marca e do know-how tecnológico, uma assistência personalizada na 

gestão do negócio, nomeadamente nas áreas comercial e financeira. Sucintamente, uma 

empresa adquire o direito de explorar um negócio utilizando a reputação e técnica de outra. 

 

Consórcios 

Um consórcio é uma associação entre várias empresas que dá origem à criação de uma 

nova organização. Este tipo de associação tem como objectivo aumentar a agressividade 

comercial no mercado externo. As principais vantagens deste acordo traduzem-se numa 

economia de custos, uma vez que as empresas que a compõem não necessitam de possuir a 

sua própria estrutura de representação externa, e numa maior eficácia dos contactos no plano 

internacional. 

Embora este tipo de associação se possa confundir com uma Joint Venture, o termo 

consórcio é reservado para ações de natureza comercial.  

 

Subcontratação 

Este tipo de associação consiste em entregar parte das responsabilidades da empresa a 

especialistas de outras empresas. É encomendado por parte de uma empresa (principal) de 

produtos ou serviços a uma outra empresa subcontratada, com base em algumas 

especificações pré estabelecidas Para que os produtos ou serviços obedeçam a esses 

requisitos pré-estabelecidos é usual a transferência de know-how ou mesmo de equipamentos 

e maquinarias. Tudo formalizado através de contratos autónomos de assistência técnica ou de 

licenciamento. 

 

Licenças de Exploração 

As licenças de exploração de marcas e patentes podem ter inúmeras situações explícitas 

no contrato acordado entre as empresas. Neste tipo de associação uma organização 

(licenciadora) cede a outra (concessionária) o direito de produzir e comercializar um produto ou 

serviço a troco de royalties. 

 

III. Joint Venture 

 

Joint Venture é um género de aliança estratégica que supõe um acordo comercial de 

investimento conjunto através da união de duas ou mais empresas. Nesta unificação as 

empresas envolvidas podem decidir se desejam criar uma nova empresa ou se formam uma 

associação, como por exemplo os consórcios de empresas. Há dois tipos de Joint Ventures: as 

contratuais em que não existe a formação de uma nova empresa (não tendo personalidade 

jurídica); e a Joint Venture Societária, que envolve a criação de uma nova empresa (tem 

personalidade jurídica).  

Neste modelo as empresas partilham os lucros, a gestão, os prejuízos e os riscos. As 

Joint Ventures permitem que as empresas envolvidas partilhem o seu know-how para superar 
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as barreiras de um novo mercado, a partilha ou até a criação de novas tecnologias que 

beneficiem a aliança e o desenvolvimento das atividades que tenham em comum. Permite 

ainda que se tornem competidores mais eficientes e competentes no mercado. 

A principal vantagem das Joint Ventures é que as empresas podem partilhar os riscos e 

custos envolvidos nos seus projetos de internacionalização, o que se pode revelar essencial 

uma vez que grande parte desses projetos requerem um grande investimento inicial. 

Os principais riscos deste modelo são as diferentes dinâmicas de trabalho entre as 

várias empresas implicadas. Iniciar e gerir projetos no âmbito de uma Joint Venture implica um 

investimento de tempo e os processos de tomada de decisões ficam menos flexíveis, pois 

torna-se essencial gerir as diferentes ideias de cada uma das empresas. 

 

IV. Filiais 

 

Este modelo consiste na criação de uma filial de vendas no mercado para o qual se 

pretende internacionalizar. Esta criação pode dar-se através da construção de uma nova 

unidade no exterior, expandindo a empresa, ou pela aquisição de uma unidade local existente. 

A presença física nos mercados internacionais, implica um investimento financeiro maior e uma 

gestão mais eficiente. A filial comercial é uma entidade juridicamente independente da empresa 

matriz, tem capital social próprio com o qual deve responder às suas obrigações. 

Este modelo de internacionalização sofre uma grande exposição aos riscos impostos 

pelo ambiente político-económico do país em questão (variações nos mercados, 

desvalorização da moeda, etc.). 

 

Pese embora a Colômbia mantenha os padrões adequados à proteção de investimento 

estrangeiro, como fator determinante do desenvolvimento e crescimento do país, e se 

encontrar em vigor o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia, a realização de 

negócios com a Colômbia é ainda um processo moroso e complexo. Na internacionalização 

para a Colômbia é crítica a escolha de parceiros locais que apoiem o processo de 

internacionalização. Consoante a estratégia selecionado podem ser necessários diversos tipos 

de parceiros que se envolvam nos processos jurídico- legais, logísticos, comerciais ou outros. 

Estas parcerias, não tendo qualquer carácter de obrigatoriedade, podem acelerar projetos e 

negócios. 

  



Câmara de Comércio Luso-Colombiana 

Plano de Ação –Tipo Internacionalização Colômbia 
23 

 

2.8. DEFINIÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS E VIABILIDADE DO PROJETO 

 

Nesta fase já consolidou os pilares estratégicos da sua organização, já definiu o seu 

mercado alvo, os objetivos estratégico de internacionalização e a estratégia de 

internacionalização – importa agora definir os recursos que serão necessários para 

implementar essa estratégia e avaliar se a mesma é viável.  

Sem prejuízo da necessidade de fazer um plano de negócios mais estruturado, sugere-

se uma primeira abordagem baseada nas ações que são necessárias desenvolver para 

concretizar a sua estratégia e respetiva orçamentação para definir o investimento inicial do 

projeto de internacionalização e o financiamento do mesmo. 

Assim comece por fazer uma listagem de todas as atividades que prevê realizar, 

especificando o âmbito das mesmas, o cronograma de realização e o orçamento previsional de 

cada uma. Reserve sempre uma margem para o fundo de maneio necessário para o inicio do 

negócio. Internacionalizar o seu negócio para a Colômbia, seja qual for a estratégia definida, é 

um processo moroso e com elevados custos envolvidos. 

Conhecido o investimento necessário é hora de definir como vai ser financiado o 

processo de internacionalização. Esta fase é muito importante pois, se precisar recorrer a 

financiamento por capitais alheios, terá de equacionar possíveis fontes de financiamento e 

analisar os custos a ela associados. É ainda nesta fase que equaciona a hipótese de recorrer a 

incentivos à internacionalização sejam por projetos conjuntos (participando em missões 

empresariais ou outro tipo de eventos organizados por entidades externas) ou projetos 

individuais com candidatura direta a fundos comunitários. Na internacionalização para a 

Colômbia a CCILC dispõe de um conjunto de ferramentas que apoiam as empresas neste 

processo em Portugal e na Colômbia. A nível nacional a AICEP é outra entidade que apoio as 

empresas no processo de internacionalização, dispondo igualmente de representação na 

Colômbia. 

Concluída esta fase, e conhecido o objetivo de vendas (que definiu como objetivo 

estratégico) e a margem bruta do negócio está em condições de avaliar se o seu processo de 

internacionalização é viável. 
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2.9. CRIAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO E SUA CALENDARIZAÇÃO 

 

O Diagrama de Gantt é um instrumento inventado em 1917 por Hanry L. Gantt, que 

permite ilustrar o avanço das várias etapas de um projeto. Apresentado como um gráfico em 

que no eixo horizontal fica o intervalo de tempo entre o início do projeto e o final do projeto e o 

eixo vertical mostra as várias tarefas executadas. Este instrumento é bastante utilizado para 

gerir a execução de um projeto devido à sua facilidade de leitura permitindo representar 

graficamente o adiantamento do projeto, sendo também um bom meio de comunicação entre 

os diferentes atores de um projeto. 

 

 
FIGURA 7 - EXEMPLO DE DIAGRAMA DE GANTT 

 

Este mecanismo de análise é relativamente fácil de criar através de uma folha de cálculo 

mas existem também vários instrumentos (Software) especializados neste mecanismo, alguns 

deles são gratuitos. 
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2.10. DEFINIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLO E AVALIAÇÃO 

 

Qualquer sistema de planeamento é absolutamente inútil sem um rigoroso controlo e avaliação 

na sua implementação. O plano estabelece os objetivos e metas e os meios humanos e 

materiais, processos e atividades para um uso eficaz e eficiente dos mesmos no sentido de 

alcançar os objetivos definidos. O processo é contudo dinâmico. Novas realidades surgem a 

cada dia com novas necessidades de atuação, adequação de meios e, eventualmente, ajustes 

ou correções aos objetivos inicialmente definidos. 

A definição de um sistema de monitorização da execução do plano é pois condição para o seu 

sucesso. O sistema de controlo deve identificar, por objetivo e atividade, responsáveis e 

indicadores de realização mensuráveis e temporalmente definidos que permitam a todo o 

momento avaliar a execução do plano e introduzir as melhorias necessárias. Deve ser 

sobretudo uma ferramenta prática e de fácil aplicação. Abaixo um exemplo de um mapa de 

monitorização e controlo de plano. 

 

Objetivo Atividade Responsável Indicador Unidade Referencial 
Meta a 
atingir 

Cronograma 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

FIGURA 8 - EXEMPLO DE UM MAPA DE CONTROLO 

 

Em cada exercício de controlo e avaliação não hesite em rever o plano e em fazer 

alterações necessárias para atingir o seu objetivo. Seja objetivo na avaliação. Só assim terá um 

processo de internacionalização de sucesso. 

Bons negócios! 
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4. ANEXOS 

 

3.1. DICAS ÚTEIS 

REGRAS DE ETIQUETA PARA REALIZAR NEGÓCIOS COM EMPRESAS DE 
COLÔMBIA 

 

Datas e horários na Colômbia: 

 Deve marcar a data de uma reunião com duas ou três semanas de antecedência. Disponha 

de duas a três a horas para cada reunião. 

 Não dependa do serviço de correio electrónico para marcar reuniões, é preferível utilizar ou 

o telefone ou o fax para definir reuniões e datas. 

 É recomendável chegar a Colômbia um dia antes da reunião de negócios, para permitir que 

o corpo se ajuste à altitude do país, especialmente se o destino é Bogotá. 

 A data na Colômbia é escrita da seguinte forma: primeiro o dia, depois o mês e por fim o 

ano. 

 A pontualidade é muito importante na cultura de negócios do país. Deverá chegar sempre 

pontualmente, ainda que os seus colegas colombianos não o façam e cheguem quinze ou 

vinte minutos mais tarde. 

 O horário de abertura dos estabelecimentos tende a variar. Ainda assim, é costume os 

negócios abrirem às 09:00h e fecharem às 19:00h com pausa para almoço das 12:30h às 

14:00h de segunda a sábado. 

 

Vestuário e regras de conduta profissional: 

 Informe-se com antecipação sobre o vestuário apropriado para os negócios no local que 

visita: 

 Possivelmente, nos locais mais quentes o estilo será mais informal. A área junto à costa 

tem um ambiente mais casual pelo que calções e calças mais curtas são perfeitamente 

aceitáveis. Nesta zona, devido às elevadas temperaturas e à altitude, alguns homens 

utilizam “guayaberas” e as senhoras utilizam vestidos sem mangas. No entanto, deverá 

sempre utilizar um conjunto formal para reuniões de negócios. 

 Apesar da Colômbia se encontrar na zona equatorial, existem bastantes localidades que 

devido à sua elevada altitude tem temperaturas bastante baixas. Se tem alguma destas 

cidades como destino deverá levar um casaco quente. 

 Vista-se de maneira conservadora mas elegante e moderna. Os colombianos têm o hábito 

de julgar o vestuário como um indicador de status. 

 Assegure-se que tem a sua roupa limpa, cuidada e passada a ferro antes de ir para a 

Colômbia 
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 É importante utilizar um traje adequado enquanto negocia, os homens devem vestir fatos 

de cores escuras, gravatas conservadoras e sapatos formais. Também deverá utilizar fato 

em reuniões sociais, excetuando nas zonas de clima muito quente. 

 O conjunto adequado para as senhoras é o fato para negócios e um vestido de cocktail 

para as ocasiões sociais. 

 Os colombianos caracterizam-se pela sua atenção ao detalhe. Utilize sapatos formais 

modernos em bom estado e polidos. Regra geral, os colombianos só utilizam sapatos 

desportivos (como ténis) quando praticam exercício físico. 

 A higiene é muito importante, os homens devem ter um corte de cabelo cuidado e as 

mulheres devem estar sempre impecáveis e profissionais. 

 

Temas de conversa apropriados e etiqueta associada: 

 Antes da sua viagem procure aprender um pouco da história e cultura da Colômbia. Por 

norma, os colombianos sentem-se muito orgulhosos da sua cultura e conquistas nacionais 

pelo que, saber um pouco sobre estes temas, será uma boa estratégia para iniciar uma 

conversa. 

 É boa educação estabelecer contacto visual durante uma conversa. 

 Como temas de conversação sugere-se: Aspetos positivos da Colômbia; História, cultura, 

arte e música colombiana; Café; Cozinha; A cidade que se está a visitar. 

 Como temas de conversação a evitar: Política; Terrorismo; Religião; Drogas ilegais; Cartéis 

de tráfico de droga; Comentários negativos ou positivos relativos a corridas de touros; 

Queixas relativas à cidade a visitar; Diferenças entre a cultura colombiana e a sua; Queixas 

de qualquer tipo. 

 

Protocolo de conversação: 

 Deverá dirigir-se à maioria dos indivíduos pelo seu título e apelido. Apenas as crianças, 

familiares e amigos próximos se chamam entre si pelo primeiro nome. 

 Deverá utilizar os títulos de cortesia (Sr., Sra. Srta.) para se dirigir a pessoas sem título 

profissional. 

 A maioria dos colombianos possui um apelido materno e um paterno. Ao dirigir-se a 

alguém deverá utilizar o apelido paterno (que é o primeiro). Por exemplo: Carlos López 

Garcia será chamado de Sr. López 

 Quando uma mulher casa adota o apelido do esposo. Normalmente, as senhoras mantém 

o apelido paterno como identidade profissional. 

 O único título profissional de uso comum é “Doutor” ou “Doutora”. Normalmente utiliza-se 

referente a indivíduos com um alto nível de educação, mesmo que não tenham um 

doutoramento. 

 

Presentes de negócios apropriados: 

 Se lhe oferecem um presente de negócios deve mostrar-se extremamente agradecido. 
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 Quando o convidem a um lugar colombiano pode levar flores, doces, chocolates, frutos 

secos ou fruta. Tenha presente que os lírios e as calêndulas são exclusivamente para 

funerais. 

 Leve presentes para as crianças da casa que visita. Assegure-se que não está a oferecer 

algo muito fácil de adquirir na Colômbia 

 Se o seu presente está embrulhado deverá abri-lo em privado para não causar desconforto 

a quem o oferece. Deverá agradecer antes de abrir o presente e, para manter um 

aparência de modéstia, não deverá voltar a referi-lo. 

 Presentes apropriados: Canetas finas ou outro artigo de escritório, artigos gravados, algo 

típico da sua região, vinhos de boa qualidade, bebidas brancas 

 Presentes inapropriados: Cerveja estrangeira (a Colômbia fabrica uma cerveja de 

excelente qualidade), joias, roupa, gravatas, cremes e loções, perfumes. 

 

O que deve saber antes de iniciar a negociação: 

 Assegure-se que leva cartões-de-visita suficientes. 

 Uma das decisões mais importantes que deve fazer antes de negociar com colombianos é 

selecionar os representantes de sua empresa que irão visitar este país. Os empresários 

colombianos tem por hábito estabelecer relações pessoais de amizade e solidariedade com 

os seus parceiros de negócios. Assim, não é recomendável que substitua os seus 

representantes a meio de um negócio. Isso pode até levar ao cancelamento de um acordo. 

Uma boa opção é estabelecer contacto com a Câmara de Comércio Luso-Colombiana ou 

com a Câmara de Comércio Colombo-Portuguesa para esclarecer dúvidas e obter mais 

informação. 

 Ao início das reuniões haverá sempre uma pequena conversa, isto é sinal de que as 

relações pessoais são muito importantes para os empresários colombianos. Na maioria dos 

casos deverá esperar que a sua contraparte colombiana inicie as conversações de 

negócios. 

 Os empresários colombianos tomam muitas decisões baseadas nos seus pressentimentos. 

Se o empresário colombiano tiver alguma dúvida sobre o negócio, por mais provas que se 

apresente de que o negócio será um sucesso, tenha por certo que a negociação será 

cancelada. 

 Não subestime a importância que os empresários colombianos dão à hierarquia. Ainda 

assim, muitos subalternos poderão participar no processo de tomada de decisão. 

 Os diferentes níveis de hierarquia devem ser reconhecidos e respeitados, incluindo os das 

pessoas em cargos inferiores que não participam no processo de decisão. 

 Tenha presente que os colombianos tendem a dizer aquilo que eles creem que você quer 

ouvir para evitar problemas. 

 Faça um esforço para conversar com os seus colegas colombianos para conversar durante 

um bocado após o final de uma reunião. É considerado insultuoso abandonar a sala logo 

após o fim da reunião. 
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 É recomendável enviar uma nota de agradecimento após uma reunião, junto com as 

minutas correspondentes (que são confirmações por escrito do que foi dito na reunião). 

 Os colombianos do interior do país são provavelmente os mais formais e tradicionais. Os 

que empresários de localidades mais costeiras podem ter uma atitude mais relaxada. 

 

Entretenimento: 

 É permitido tomar o pequeno-almoço no local de trabalho. Na Colomba, o pequeno-almoço 

é sempre algo leve pelo que pode ser tomado a qualquer hora do dia. Se lhe oferecerem 

um “tinto” pela manhã não fique escandalizado, é apenas um café. 

 O almoço é a refeição mais importante do dia e é muitas vezes compartilhado com a 

família. O horário de almoço é das 12:30h às 14:30h. 

 Geralmente há um descanso de uma hora entre as 16:00h e as 17:00h ou entre as 17:00 e 

as 18:00h. 

 Em ocasiões de caráter social é aceitável chegar quinze ou vinte minutos mais tarde. 

 O jantar é servido entre as 19:00h e as 21:00h mas as reuniões sociais tendem a começar 

e a terminar mais tarde. Nestas ocasiões os convidados chegarão por volta das 20:00h e o 

jantar será servido entre as 22:00h e a meia-noite. 

 As relações pessoais são muito importantes para a realização de negócios na Colômbia 

portanto não recuse nenhum convite. Estes convites costumam ser para almoço ou jantar. 

Espere sempre que a contraparte colombiana inicie o tema dos negócios. 

 Os colombianos tendem a ser muito formais e dão muito ênfase às normas de etiqueta à 

mesa. Espere que lhe indiquem onde deve sentar-se. Comece a comer quando todos se 

tiverem servido e começado a comer. Espere que o seu anfitrião inicie a conversa. Permita 

que o seu anfitrião ofereça o primeiro brinde, depois poderá seguir o gesto. Antes de se 

servir de comida, ofereça-se para servir os outros. Faça o esforço de provar tudo o que for 

oferecido, se não for do seu agrade coma só um bocado por educação. É de boa educação 

deixar um pouco de comida no prato, para demonstrar satisfação pela hospitalidade.  

 Um convite para jantar pode terminar pouco depois do fim de uma refeição. Uma festa 

pode durar até às cinco da manhã. Deve utilizar traje formal em ambas as situações. 

 O café colombiano é muito suave. 

 Teoricamente, a pessoa que faz o convite é a que paga. No entanto, você deve sempre 

oferecer-se a pagar e, no caso de ter sido você a fazer o convite, deve sempre realçar que 

os seus companheiros se ofereceram para pagar a refeição. 

 Deve pedir permissão àqueles que o rodeiam antes de começar a fumar. 

 

Conduta aceitável em público: 

 Esteja consciente que assassinatos e sequestros na Colômbia ainda existem. Tenha 

cuidado e evite zonas perigosas. 

 É costume dar um aperto de mãos ao chegar e ao partir. Entre amigos próximos é comum 

cumprimentar com abraços e, entre mulheres, beijos na bochecha. 
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 Os colombianos demonstram respeito pelas outras pessoas através das suas saudações 

efusivas. Depois do abraço ou aperto de mão muitas vezes fazem inúmeras perguntas e 

iniciam uma conversa. Não se surpreenda ao ouvir falar de dúvidas sobre a saúde, 

viagens, família e amigos que têm em comum. Evite sudações apressadas, pode ser 

considerado desrespeito. 

 Os colombianos tendem a aproximar-se muito das pessoas enquanto falam. Tente 

habituar-se a esta prática e evite afastar-se. 

 Mantenha contacto visual durante uma conversa. 

 Evite bocejar em público, se não o puder evitar cubra a sua boca com a mão. Efetue o 

mesmo procedimento quando tosse ou espirra. 

 Em filas e multidões a existência de empurrões é comum, deve ser assertivo para chegar 

ao seu destino e evitar participar e agravar o tumulto. 

 Evite apontar com o dedo indicador, utilize toda a mão. 

 

 


