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Introdução 

 

 Este material tem como objetivo mapear as características 

macroeconômicas, cenário TIC e tendências de mercado de dois 

importantes países sul-americanos; Chile e Colômbia. 

 

 O Chile, que está em processo de receber o status de país 

desenvolvido, graças a seus indicadores socioeconômicos, possui 

população de mais de 17 milhões de habitantes, distribuídos em pouco 

mais de 750 mil km2 e um Pib que USD 270 bilhões em 2012. 

 

 A Colômbia, país que superou as crises institucionais, para iniciar 

um processo maduro e consistente de desenvolvimento econômico, 

figura como umas das principais economias latino-americanas, com Pib 

de USD 330 bilhões e população de 46 milhões de habitantes. 
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Panorama de Mercado – Chile 

 

 O país possui forte economia, focada no 

mercado consumidor e grande potencial 

exportador. Cerca de 1/3 do PIB chileno vêm de 

exportações e o país possui mais de 20 tratados 

comerciais com cerca de 60 países. 

  

 A economia chilena, dessa forma, 

dinamizou sua oferta e expandiu fronteiras 

econômicas, como o tratado de livre comércio 

com a China e a aliança com Peru, Colômbia e 

México, em contraponto ao Mercosul, de onde é 

membro observador. 

 

Dados socioeconômicos do Chile: 

 

 

População 17 milhões habitantes

PIB USD 270 Bilhões

Agricultura 4%

Indústria 36%

Serviços 60%

PIB per Capita USD 18.700,00

Força de Trabalho 8,23 milhões

Agricultura 13%

Indústria 23%

Serviços 64%

Taxa de Desemprego 6%

População abaixo da linha da pobreza 15%

Dívida Pública 12%

Inflação 3%

Exportações USD 78 Bilhões

Importações USD 75 Bilhões

Reservas Internacionais USD 41 Bilhões

Expectativa de vida 78 anos
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Panorama de Mercado – Colômbia 

 

 Uma dos mais importantes 

mercados da América do Sul, a 

Colômbia tem diversificado sua pauta 

exportadora, estabelecendo alianças 

econômicas e estratégicas com os EUA e 

aumentando a quantidade de acordos 

comerciais com outros países e blocos 

econômicos. 

 

 O país assinou em 2011 o US-

Colombia Free Trade Agreement 

(FTA), que impulsionou a 

economia, que tem crescido mais 

de 4% ao ano, pelos últimos 3 anos.  

 

Dados socioeconômicos da Colômbia: 

 

População 45 milhões habitantes

PIB USD 511 Bilhões

Agricultura 6%

Indústria 38%

Serviços 56%

PIB per Capita USD 11.000,00

Força de Trabalho 23 milhões

Agricultura 18%

Indústria 13%

Serviços 68%

Taxa de Desemprego 10,4%

População abaixo da linha da pobreza 34,0%

Dívida Pública 40,0%

Inflação 3,2%

Exportações USD 60 Bilhões

Importações USD 54 Bilhões

Reservas Internacionais USD 37 Bilhões

Expectativa de vida 75 anos
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Setor de Tecnologia 

 

 O mercado chileno de compras de tecnologia atingiu em 2012, 

USD 6,4 Bilhões, sendo o 3º maior mercado consumidor de tecnologia 

da América Latina, atrás apenas de Brasil e México. Este desempenho, 

fruto de um crescimento de 14% no último ano, deverá ser mantido no 

biênio 2014/2015, após um forte recuo na economia local, em 2013. 

  

 Na Colômbia, os indicadores também são estimulantes. Após 

crescer quase 9% entre 2012/2011, o país superou a Argentina nas 

compras de Tecnologia, colocando o país na 4ª colocação, atrás de 

Brasil, México e do próprio Chile.  

  

 Este crescimento, em ambos os mercados, foi motivado pelo 

consumo de Hardware e de Serviços de TI, principalmente em setores 

de bens de consumo e compras governamentais. 

 

 Na Colômbia e no Chile, cerca de 70% das importações de 

tecnologia TIC vem dos EUA. De acordo com o Hoover's, sistema de 

base de dados de empresas, não existem empresas colombianas e 

chilenas de tecnologia com receita superior a USD 5 milhões. Em 

contraste, existem 31 empresas no Brasil neste porte. 

 

 As tabelas a seguir apresentam o tamanho dos mercados chileno e 

colombiano de tecnologia, bem como a previsão de crescimento, de 

acordo com o instituto Forrester Research, de pesquisa de mercado de 

Tecnologia. 
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CHILE 
 
 

 
 Fonte: Forrester Research, Inc. 

  
 
 O cenário chileno de compras tecnológicas apresentou um 
crescimento de 13% em hardware, no período 2012/2011, em USD e 
as diferenças cambiais entre o Peso Chileno e a moeda norte-
americana não impactou em grandes diferenças de percentuais.  
  
 
 Equipamentos de Comunicação e Serviços de TI apresentaram 
ótimo desempenho, tendo crescido no período de comparação, 13% e 
20%, respectivamente.  Apesar disso, o mercado de software se 
mantém estagnado, com crescimento praticamente nulo num mercado 
de pouca expressão.  
 
  Incentivos 

 Fonte: Frost & Sullivan 
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 Corfo (Corporação para o Fomento da Produção) é uma agência 

de execução da política do governo na área de empreendedorismo e 

inovação, a qual age por meio de ferramentas e instrumentos 

compatíveis com as principais orientações de uma economia social de 

mercado, criando condições para a construção de uma sociedade de 

oportunidades. 

 Programa de apoyo a la inversión tecnológica, Através deste 

programa, a Corfo procura conduzir projetos de investimentos ligados 

a bens intensivos em tecnologia ou serviços apoiando seu rápido 

desenvolvimento 

 Plan todo Chile comunicado Através deste plano, o programa de 

acesso à Internet foi expandido para as áreas rurais. Esta iniciativa de 

investimento misto de mais de USD 100 milhões foi realizada em uma 

parceria do Governo Chileno com a Entel, empresa local de 

telecomunicações. 

 Políticas e programas de capacitação profissional 

  - Programa Shark Zone: Programa de bolsas de estudos para o 

ensino do idioma inglês destinado à estudantes e profissionais da área 

de TI e engenharias. Anualmente são ofertadas 2.000 bolsas de 

estudos, mas Governo Chileno pretende aumentar para 10.000 as 

bolsas de estudos a partir de 2013. 

 - Programa Difusión Alumnos Ensenanza Media: Plano de 

divulgação de cursos na área de tecnologia para os estudantes do 

ensino médio. A CORFO possui uma linha de crédito para financiar 

cursos técnicos e superiores na área de tecnologia da informação. 

 Chile IT foi fundado para ser a Plataforma Global de Serviços da 

ACTI (Associação Chilena de Empresas de TIC). Depois de um 

programa de preparação de seis meses, as empresas obtêm o "Selo 

Chile-IT", o que significa que estão aptas para fazer negócio com 

empresas dos EUA. 
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 O governo chileno percebeu que a melhor maneira de atingir suas 

metas em TIC era iniciar programas de fomento de tecnologia em áreas 

mais pobres e carentes de acesso. Um desses programas foi o Fundo de 

Desenvolvimento de Telecomunicações, que subsidia empresas de 

Telecom a levarem malha de infraestrutura até regiões rurais do país. 

Outra iniciativa do governo chileno foi levar acesso wifi a mais de 350 

escolas rurais, além de dispositivos de acesso.  

 
 Uma das mais recentes iniciativas do Governo Chileno, é o Chile 

Agenda Digital, um plano estratégico para dinamizar a economia 

baseado em TIC. Este projeto, definido em 6 áreas-chaves, incluem 34 

iniciativas a serem alcançadas, incluindo e-gov, fomento de TIC na 

Educação e a criação de uma base industrial de TIC. O Chile é o país 

com o maior índice de adoção de tecnologia na América Latina, uma 

das razões é o nível de educação pública e a ausência de tarifas para 

tecnologia. 

 

 O resultado é a mais avançada infraestrutura de Telecom da 

região, ranqueado pelo World Economic Forum’s 2010 Network 

Readiness Index. Desde 2010, o país oferece banda 4G em serviços 

móveis como o WiMax e há 3 anos que o Congresso Nacional aprovou a 

Lei Net Neutralidade, que apoia e incentiva serviços de tecnologia e 

telecomunicações. 

 

 O mercado Telecom é basicamente servido pelas empresas 

Telmex e Telefônica (Movistar) e o backbone submarino vem através 

de Orange, British Telecom e Verizon. O sistema regulatório local é 

liberal, através do sistema Subtel, que assegura preços competitivos e 

monitora a qualidade dos serviços à população. Com relação aos 

DataCenters, estes são muito bem projetados, conferindo segurança 

ante aos desastres naturais que o país frequentemente é vítima. 
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COLÔMBIA 
 

 
  Fonte: Forrester Research, Inc. 

 

 O mercado colombiano apresentou um expressivo crescimento de 

18% (2012/2011) em hardware (computadores e periféricos), 

entretanto o mercado de Softwares obteve um crescimento tímido de 

apenas 3%, em USD. Ao comparar o crescimento do mesmo período na 

moeda local, Pesos Colombianos, o crescimento foi ainda menor, de 

1%. Serviços referentes a TI tiveram um crescimento de 12% 

(2012/2011), entretanto a previsão é que haja retração no 

comparativo 2013/2012, retomando novamente o crescimento em 

2014. Um dos fatores é a aposta na retomada da economia mundial e 

consequentemente do mercado deste país. 

 
 Incentivos  

Fonte: Frost & Sullivan 
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 Plan Vive Digital Plano tecnológico de 4 anos (2010 – 2014) que 

procura dar ao país um avanço tecnológico através da  internet e do 

desenvolvimento nacional de um ecossistema digital. O investimento 

aproximado é de USD 3 milhões, dos quais 1,7 milhão são para o 

ministério de TIC e USD 1,3 milhão são para os outros ministérios. 

 Zonas de Livre Comércio e Isenção de Taxas para Empresas 

de Datacenter. O governo criou uma zona de livre comércio em 

Bogotá e permitiu que Datacenters e empresas de TI  se 

estabelecessem nesses locais para que pudessem aproveitar os 

benefícios tributários. Diversas empresas investiram para estabelecer 

seus Datacenters nessa zona, à exemplo da Terremark, que investiu 

USD 10 milhões e a British Telecom e a Diveo, as quais investiram 

aproximadamente USD 2 milhões.  

 Medellin Ciudad Cluster Projeto criado pelo prefeito e a câmera 

de comércio de Medellin para promover o desenvolvimento de 

iniciativas tecnológicas para negócios, a fim de melhorar a 

competitividade da cidade e da região. Empresas privadas e 

instituições governamentais proveêm conhecimento, recursos técnicos 

e econômicos que estão impactando no desenvolvimento da região. 

 Governo Digital Estratégia do governo líderada pelo Ministério 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, a qual procura melhorar 

a qualidade dos serviços oferecidos por vários órgãos públicos através 

de tecnologia. A empresa Level 3 venceu a licitação feita pelo governo, 

o qual investiu USD 26 milhões para ter todas as suas aplicações na 

nuvem. 

 Parques tecnológicos 

• Parquesoft: Em um modelo de parceria inovadora consolidou o mais 

importante e um dos mais destacados Cluster de Arte Digital, Ciência, 

Tecnologia e serviços relacionados na América Latina, integrando Parques 

Tecnológicos de Software nas principais cidades da Colômbia. Hoje já são 

16 parques com 300 pequenas empresas associadas. 
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• Fedesoft: Em 2011 Fedesoft articulou mudanças na tributação e 

regulamentação para o setor de TI, através de ações que têm sido 

realizadas em conjunto com o governo nacional e os seus programas, 

como o Ministério Transformação Produtiva de Comércio, Indústria e 

Turismo, e o programa Digital Lives MINTIC, os quais foram estabelecidos 

com o objetivo de fortalecer a presença da aliança e o posicionamento das 

necessidades e oportunidades do setor. 

  

  

 Nos últimos anos, a infraestrutura de Telecom da Colômbia 

recebeu investimentos e foi modernizada. Existem atualmente 

modernos centros de negócios, altamente conectados, em contraste 

com regiões mais pobres, com baixo índice de viabilidade de serviços. 

  

 O país possui uma área de Free Trade Zone muito liberal em 

termos de regras, que permite competitividade e preços baixos de 

serviços. Os investimentos têm ocorrido em fibra ótica e maior 

cobertura de satélites, além de já possuir excelente cobertura de 3G e 

GSM. 

  

 Existem ao menos 3 grandes operadores de telefonia móvel no 

país: Movistar, América Móvil e Tigo. Este mercado é moderno e o 

Governo tem promovido a concorrência com uma série de medidas que 

estimulam a competitividade. 

  

 Infelizmente para outsourcing, a telefonia fixa do país está 

estagnada, de acordo com a Point Topic, empresa especializada em 

estatísticas em TIC. Existem apenas 2 operadores ETB e UNE, ambos 

com massivo controle governamental. Há necessidade, ainda de acordo 

com a empresa, de estimular abertura de Mercado para novos nichos e 

possibilidades de negócios. 
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 Os principais instrumentos regulatórios são o Decreto de 

Convergência e a Lei de TIC, esta última promove acesso irrestrito, 

promove competição livre e proteção ao consumidor.  

 

 Há aumento de banda 4G e consolidação de 3G, entretanto o 

mercado de telefonia móvel está atingindo um ponto de saturação, pois 

a densidade de aparelhos por cidadão da classe A é superior a 2. 

 

 O governo da Colômbia quer atrair empresas de tecnologia para 
atuarem naquele país, com a oferta de incentivos fiscais e um 
programa de auxílio a investidores interessados em abrir negócios por 
lá. 

 

 Os benefícios incluem isenção de tributos sobre software 
desenvolvido na Colômbia - mesmo que seja para exportação -; 
dedução de 125% do imposto de renda sobre investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento aprovados pelo Colciencias (instituto 
colombiano para o desenvolvimento de ciência e tecnologia); e isenção 
de imposto para a exportação de serviços prestados a partir da 
Colômbia. 

 

 De acordo com especialistas do setor, é baixa a oferta de serviços 
de TI e, portanto não há nichos específicos mais demandantes. Existem 
cerca de 2.700 empresas de tecnologia colombianas e, o segmento de 
pequenas e médias companhias na Colômbia se utiliza pouco de 
ferramentas tecnológicas. 

 

 Para incentivar a adoção de tecnologia pelas PMEs, o 
governo colombiano estabeleceu um programa que permite a dedução, 
em um ano, de até 40% do valor investido em ativos fixos produtivos, 
que são software e hardware. 

http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/
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Oportunidades 

 

 De acordo com análises de mercado feitas pela consultoria 

Forrester, os mercados chileno e colombiano têm experimentado certa 

retração nas compras de softwares, face ao crescimento vivido nos 

últimos anos. 

  

 Bem verdade que existem iniciativas importantes, tais como o 

desenvolvimento de conceitos de smartcities, nas cidades colombianas 

de Medellín e Bogotá. Além disso, o mercado chileno, que tem 

alcançado ótimos índices socioeconômicos, têm mantido suas compras 

de TIC, notadamente no setor de Serviços, que representa 2/3 da 

economia local. 

  

 Dentre os subsetores econômicos mais demandantes em ambos os 

países, são possíveis citar: Mineração, Agricultura e Bens de 

Consumo. São estes os segmentos que tem consomem mais TI tanto no 

Chile como na Colômbia. O Oceano Azul deste mercado são os setores 

Financeiros, Telecomunicações (incluindo neste ponto as empresas 

de prestação de serviços e apoio de backbone), além de Construção e 

Transporte. 

 
 

 Fonte: Brasscom 
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Eventos 

 

Chile 

FISEG: Segurança em 360º. Esta é a proposta de FISEG, um salão que 
reúne empresas e profissionais do setor da segurança para que 
apresentem seus produtos, serviços e soluções tecnológicas a 
particulares e entidades públicas e privadas. As últimas novidades em 
alarmes, controle de acessos, biometria, sistemas de comunicação e 
identificação, veículos e roupas blindadas ou fechaduras e caixas fortes 
serão apresentadas neste salão.  

 

Biobío Energía 2013 2013 O déficit de energia do Chile é uma 
prioridade para o Governo e empresas privadas, agências 
governamentais e da comunidade. Este Congresso está prestes a se 
tornar uma referência nacional para estabelecer, contribuir e 
compartilhar com os principais intervenientes organizações públicas, 
privadas e sociais, mecanismos e ações para enfrentar conjuntamente 
o desafio de ter uma matriz energética segura, moderna, diversificada e 
sustentável. Chile tem os recursos naturais, tanto no sul e no norte de 
energia auto-suficiente. Água, sol, vento, terra e outros atores que irão 
garantir o nosso futuro energético país.  

 

Colombia 

Expometálica reúne anualmente as empresas e profissionais da 

indústria siderúrgica, metal-mecânica e ferragens da Colômbia para 

mostrar as novidades do setor e oferecer a possibilidade de 

intercambiar conhecimentos e informação setorial. Além da exposição 

de equipamentos, ferramentas, maquinaria e soluções tecnológicas, 

Expometalica organiza uma Roda de Negócios com o objetivo de 

incentivar os encontros comerciais no salão.  
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Efficiency & Security Bogotá 2013 é um salão que nasce com a firme 

vontade de aproximar empresários, construtores, arquitetos, 

engenheiros e responsáveis públicos todas as soluções tecnológicas e 

humanas que garantem a segurança do seu negócio e seus 

trabalhadores. Para alcançar este objetivo, este salão abarca em sua 

exposição comercial desde as novidades e tendências em proteção 

contra incêndios até os últimos avanços em segurança física, 

eletrônica, informática industrial e ambiental.   

 

Expociência é um evento que nasce com o objetivo de promover a 

inovação e a pesquisa nos diferentes setores de la economia 

colombiana. Para isto, além de reunir os últimos avanços tecnológicos 

e científicos, este salão fomenta os contatos comerciais entre os 

centros de pesquisa colombianos e seus possíveis investidores, e 

organiza uma série de conferências e oficinas informativas. 
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