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Programa de
Diplomacia da Inovação

Criado pelo Itamaraty, em 2017, o programa busca
quebrar os estereótipos vinculados à imagem do
Brasil no exterior e mostrar país que produz
conhecimento, produtos e serviços em setores da
fronteira científica, com atividades que abrangem
acompanhamento de políticas públicas, elaboração
de inteligência de mercado, identificação de
parcerias e atração de investimentos, apoio à
internacionalização de empresas de tecnologia,
mobilização da diáspora científica brasileira no
exterior e fomento à colaboração entre parques
tecnológicos e ambientes de inovação brasileiros e
estrangeiros.

Mais informações: https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-
tecnologia-e-inovacao/programa-de-diplomacia-da-inovacao 

 

Sobre o

PROGRAMA DE DIPLOMACIA  DA
INOVAÇÃO
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S I G L A S  E
A B R E V I A T U R A S

ALC - Acordo de Livre Comércio
ADT - Acordo para Evitar a Dupla Tributação
API - Application programming interface
BPO - Business Process Outsourcing (subcontratação/ terceirização de serviços empresariais)
CNMF - Cláusula da Nação Mais Favorecida
COP - Pesos Colombianos
CCE - Agência Nacional de Contratação Pública ("Colombia Compra Eficiente")
DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estatística (da Colômbia)
DIAN - Direção de Impostos e Aduanas Nacionais (da Colômbia)
IA- Inteligência artificial 
IOT- Internet of things (internet das coisas)
ITO - Information Technology Outsourcing (subcontratação/ terceirização de tecnologia da informação) 
IVA - Imposto ao Valor Agregado (da Colômbia)
KPO - Knowledge Process Outsourcing (subcontratação/ terceirização de processos de conhecimento) 
MinTIC - Ministério das Tecnologias da Informação e das Comunicações (da Colômbia)
NMF - Cláusula da Nação Mais Favorecida
RA - Realidade aumentada
RUT - Registro Único Tributário (da Colômbia)
SaaS - Software as a service (software como serviço) 
TI - Tecnologias da informação
TICs - Tecnologias da informação e comunicação
USD - Dólares Norte-americanos
VUCE - Ventanilla Única de Comércio Exterior (Balcão Único de Comércio Exterior da Colômbia)
ZF - Zonas francas
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SECTEC

BOGOTÁ

SETOR DE C IÊNCIA ,
TECNOLOGIA  E
INOVAÇÃO

Apresentação

Os temas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
têm ganhado muita densidade nos últimos anos
na pauta bilateral entre o Brasil e a Colômbia.
Além dos frequentes contatos no nível técnico
entre as pastas de CT&I, também contamos com
uma Comissão Mista dedicada especificamente a
tratar dessa temática com o governo colombiano. 

Nossos países e nossos ecossistemas de inovação
apresentam muitas semelhanças: compartilhamos
diversas oportunidades e também diversos
desafios. Essa base comum tem-nos permitido
avançar em temas os mais diversos, desde
projetos de pesquisa colaborativa em CT&I entre
Universidades dos dois países até a recente
assinatura de um Memorando de Entendimento
em Matéria Espacial para Fins Pacíficos entre
Brasil e Colômbia.

Este estudo procura mapear as oportunidades e
os desafios do mercado colombiano para
empresas brasileiras do setor TICs e de
transformação digital.  Atualmente, já há mais de
30 empresas brasileiras desses setores operando
na Colômbia. Esperamos que outros atores
brasileiros encontrem, nas informações aqui
sistematizadas, uma porta de entrada para a
internacionalização do setor tecnológico brasileiro
em direção à Colômbia, em um esforço que, em
última instância, contribua para o
desenvolvimento de ambas as partes. 
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Serviços e Consultoria em Tecnologia da Informação: 61,0%
Outros serviços de TI: 7,4%
Software empresarial e serviços de licenciamento: 9,2%

Na última década, a Colômbia tem atraído empresas de tecnologia de
diferentes setores, que não apenas prestam seus serviços no mercado
colombiano, mas também o utilizam como base para prestar serviços
para outros países da região. Essa tendência foi favorecida por fatores
como o próprio tamanho do mercado colombiano, a expansão da mão-
de-obra capacitada (em tecnologia, comunicações, marketing,
desenvolvimento de software, entre outros temas) e incentivos
governamentais para o desenvolvimento do setor. 

Este estudo tem por objetivo identificar oportunidades, na Colômbia, para
empresas que oferecem serviços do setor de tecnologias da informação e
comunicação (TICs) e transformação digital. 

Oportunidades de mercado na Colômbia para o setor de serviços
de TICs

Em 2021[1], o setor de TICs na Colômbia[2] produziu USD 6,8 bilhões,
com um valor agregado de USD 3,73 bilhões  (DANE, 2021). As atividades
com maior participação na produção são:

[1] Dados provisórios

[2]Incluindo produtos caraterísticos não TICs (correspondem àqueles que não são considerados TICs,
mas que são gerados pelo grupo de atividades de TICs).

Resumo Executivo

SETOR T ICS  E  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NA COLÔMBIA
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According to Wikipedia, an annual report 
is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the 
preceding year. Annual reports are 
intended to give shareholders and other 
interested people information.

Desenvolvimento de software
Plataformas baseadas em nuvem
Marketing digital

Realidade aumentada: com foco sobretudo em eventos, feiras e
fóruns, mas há também iniciativas na construção civil, no setor
imobiliário, na saúde e no setor educacional.
Inteligência artificial (IA): autoaprendizagem, análise da informação,
compreensão das emoções humanas para influenciar os processos
de tomada de decisão, otimização dos tempos de resposta e
antecipação de condições ou resultados futuros. O governo
colombiano também tem aplicado a IA para solucionar e identificar
tendências em atos criminosos.
Sistemas tecnológicos automatizados (“internet das coisas”, ou IOT
na sigla em inglês): grande potencial em shopping centers,
supermercados, logística e armazenamento.
Plataformas baseadas em nuvem: a maioria das empresas de
tecnologia que operam no país fornecem serviços na nuvem,
especialmente em segmentos como: financeiro, contábil, sistemas
administrativos, comunicações organizacionais e programação
automática. O governo colombiano promove a aquisição desses
serviços, tanto para entidades privadas quanto públicas.

Os 3 subsetores prioritários com maior potencial de mercado na
Colômbia são: 

No desenvolvimento de software, as atividades e segmentos com
maior potencial de mercado na Colômbia são:

SETOR T ICS  E  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NA COLÔMBIA
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Cibersegurança: potencial para empresas que se especializam em
auditoria e em serviços para armazenar informações confidenciais do
usuário.
Blockchain: segmento que se concentra principalmente nas áreas de
medicina, organização governamental e cadeia logística de
abastecimento.

Cloud First: o setor privado procura migrar as tarefas mais críticas para
a metodologia baseada em nuvem, e o governo incentiva o seu uso ao
publicar diretrizes para temas como a aquisição governamental de
software em nuvem, a compra de serviços em nuvem e o
gerenciamento de segurança em nuvem.
Automação: a automação, que reduz o tempo e os custos, é a espinha
dorsal dos serviços em nuvem. A grande oportunidade reside na
capacidade de gerar interfaces de programação de aplicações (APIs) e
Webhooks que permitem conectar diferentes sistemas em nuvem. Um
exemplo é a possibilidade de conectar um comércio eletrônico a um
sistema de inventário, que, por sua vez, se conecta a um sistema de
faturamento que emite uma fatura ao cliente e envia,
simultaneamente, o código de faturamento à Direção de Impostos e
Aduanas Nacionais (DIAN – aduana colombiana).
Segurança na nuvem: entidades governamentais colombianas como a
Promotoria, a DIAN e a Presidência já utilizam criptografia de
segurança na nuvem. O plano setorial do governo para TICs considera
a segurança na nuvem como elemento vital para promover, de forma
segura e eficaz, o desenvolvimento tecnológico em outras áreas da
economia.

Em plataformas baseadas em nuvem, as atividades e segmentos com
maior potencial de mercado na Colômbia são:
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Marketing especializado em rede: com o crescimento do comércio
eletrônico na Colômbia, aumentou a demanda por marketing
especializado que permita, a partir dos dados dos usuários, realizar
campanhas destinadas a nichos específicos e elaborar peças
audiovisuais mais eficientes. Isto também foi adotado pelo governo
para a transmissão de mensagens a uma audiência específica.
Marketing analítico: na Colômbia, a metodologia de retargeting
avançada é utilizada em segmentos como turismo, alimentação e
varejo. Um exemplo claro é o unicórnio Rappi, que, com a coleta
dados e a incorporação de machine learning, consegue enviar
mensagens publicitárias multicanal para incentivar a compra de um
produto para o qual, com base nos dados recolhidos, o usuário
apresenta uma intenção muito elevada de compra.
Publicidade programática em wearables, smart TVs e podcasts: a
Colômbia é atualmente o país com o maior número de ouvintes de
podcast de língua espanhola. Os podcasts têm-se mostrado canais
eficazes de comunicação de nicho e representam um mercado que
deverá gerar mais de USD 1 bilhão no próximo ano. O governo, o
setor privado e a indústria do entretenimento têm feito uso
constante desses serviços de publicidade programática em
wearables, TV e podcasts, como ferramenta para transmitir
mensagens eficazes a nichos de mercado específicos dentro da
população colombiana.
Motion design: tendência que fará parte de campanhas de
comunicação em diferentes setores do ecossistema econômico e
social colombiano.

No Marketing Digital, as atividades e segmentos com maior potencial
de mercado na Colômbia são:

SETOR T ICS  E  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NA COLÔMBIA
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2 componentes: TICs para o Estado e TICs para a sociedade.
3 habilitadores transversais: serviços digitais para os cidadãos;
segurança e privacidade; arquitetura.
5 propósitos: serviços digitais confiáveis e de qualidade; processos
internos seguros e eficientes; decisões baseadas em dados;
empoderamento dos cidadãos por meio de um Estado aberto;
territórios e cidades inteligentes através de TICs.

Mercado de contratação pública do setor de TICs e transformação
digital

O empresário brasileiro que oferece serviços do setor de TICs deve
conhecer e analisar as oportunidades oferecidas pela Política de Governo
Digital da Colômbia, que estabelece diretrizes, padrões e projetos
estratégicos para a transformação digital do Estado. Esse marco
regulatório está estruturado em torno de:

Em 2021, o Plano Anual de Compras de Bens e Serviços do Estado
Colombiano foi estimado em COP 165 trilhões, aproximadamente USD
44,08 bilhões [3]. Deste total, o principal segmento de contração
correspondeu a “serviços” (81%), com um valor de USD 35,75 bilhões 
 (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, 2021).

Também em 2021, a contratação de serviços baseados em engenharia,
pesquisa e tecnologia foi estimada em COP 18,39 trilhões (USD 4,91
bilhões), com a contratação de engenharia de software e hardware
respondendo por COP 1,7 bilhão (USD 445 milhões). 

[3] Para o cálculo deste valor e de outros que são originalmente estimados em pesos colombianos,
utilizou-se taxa de câmbio de referência de 2021 (1 USD = COP 3.743). 
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1. Providenciar o registro da empresa importadora na Câmara de
Comércio
2. Obter assinatura digital
3. Processar o Registro Único Tributário (RUT)
4. Registrar a importação no Balcão Único de Comércio Exterior
(Ventanilla Única de Comércio Exterior – VUCE)
5. Registrar o contrato de importação de tecnologia. Não é
necessária a licença de software. 

5. Registro de Contrato de Exportação
6. Reintegro de divisas

Importação de serviços na Colômbia e usar a Colômbia como um
hub para a exportação de serviços

Na Colômbia, para importar um serviço, a empresa importadora deve
executar as seguintes etapas:

Empresas brasileiras podem interessar-se também em exportar
serviços a partir da Colômbia, alcançando um número maior de
consumidores. O atraente regime de incentivos ao investimento da
Colômbia, a localização estratégica do país e seus benefícios fiscais
para a exportação de serviços facilitam a entrada a um mercado
expandido.

A exportação de um serviço a partir da Colômbia requer 6
procedimentos. Os 4 primeiros procedimentos são os mesmos que os
mencionados acima (para importação). Os 2 procedimentos adicionais
são:

SETOR T ICS  E  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NA COLÔMBIA
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Contratação Pública: a Colômbia tem 10 acordos comerciais em vigor
com Capítulos de Contratação Pública e um ALC com países da
Comunidade Andina. Esse conjunto de instrumentos confere
tratamento nacional e não discriminatório (com a mesma pontuação
que as empresas nacionais) a um total de 33 países, tratamento que
uma empresa brasileira não receberá.
Mercado privado de serviços: tratamento dos impostos sobre a
prestação de serviços no estrangeiro e efeito da Cláusula da Nação
Mais Favorecida (NMF) sobre os serviços prestados no estrangeiro. 

Cada um destes procedimentos é explicado ao longo do estudo. 

Barreiras às empresas estrangeiras de TICs na Colômbia

As barreiras são apresentadas em duas frentes:

Nessas frentes, o Brasil enfrentará impostos mais elevados do que as
empresas de países com os quais a Colômbia tenha Acordos para Evitar a
Dupla Tributação (ADT) e Acordos de Livre Comércio (ALC) com Capítulos
de Contratação Pública.
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Nos últimos cinco anos (2016-2021), o setor das Tecnologias da
Informação e das Comunicações (TICs) tem mostrado crescimento
sustentado na Colômbia, com média anual de 5,23% de crescimento
(DANE, 2021). Em 2021, o setor respondeu por 3,8% do valor agregado
nacional (Ministerio TIC, 2020). 

Segundo o DANE, em 2021, os serviços de tecnologia da informação (TI)
geraram um valor de produção de COP 25,49 trilhões (USD 6.80 bilhões),
com valor agregado de COP 13,97 bilhões (USD 3,73 bilhões). As
atividades com maior participação na produção foram:

A aceleração dos processos de incorporação digital foi altamente afetada
pela situação econômica e social gerada pela pandemia da COVID-19, que
acelerou o processo de mudança em muitas organizações públicas e
privadas, tanto na Colômbia quanto no mundo. 

Esse processo representa uma oportunidade interessante para novos
prestadores de serviços TICs, uma vez que o cenário conjuntural favorece
a redução das barreiras à entrada para este tipo de empresas.  

Oportunidades de mercado no
setor de TICs e de transformação
digital na Colômbia

SETOR T ICS  E  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NA COLÔMBIA
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Desenvolvimento de software: fator importante para a expansão e
a transformação digital de organizações na Colômbia, já que a
digitalização da oferta de serviços representará vantagem competitiva
para as empresas nas próximas décadas.

Plataformas baseadas em nuvem: a demanda por soluções
tecnológicas em nuvem tem aumentado significativamente, graças à
sua capacidade de otimizar os tempos de funcionamento, reduzir
custos, otimizar metodologias de trabalho (espaços de colaboração
organizacional), automatizar os fluxos de processos e reduzir os
tempos de resposta entre os colaboradores de uma organização.

Marketing digital: com o crescimento das comunicações e das
vendas digitais no país, disparou a procura por serviços de marketing
digital altamente especializados, sobretudo no setor de comércio
eletrônico.

A seguir, exploram-se oportunidades em 3 dos subsetores com maior
potencial de mercado na Colômbia: 

A transição dos modelos operacionais tem intensificado a demanda pelo
desenvolvimento de soluções tecnológicas que apoiam as atividades de
negócios de vários tipos de organizações em todo o ecossistema
econômico da Colômbia. As tendências de desenvolvimento de software
têm tido aplicações cada vez mais práticas na vida cotidiana dos
colombianos, gerando processos mais simples, automatizados e rápidos, 

Desenvolvimento de Software



com exemplos que vão desde serviços de saúde solicitados e
prestados através de meios digitais até a popularização dos aplicativos
de supermercado. 

O próprio governo colombiano identificou uma oportunidade
estratégica nesse cluster e tem investido significativamente em capital
humano para capacitar profissionais para atender à demanda por esse
tipo de serviços no país. Além disso, as próprias empresas tem
buscado aprimorar cada vez mais seus softwares, para oferecer
melhores experiências aos usuários e, assim, manter suas vantagens
competitivas nos próximos anos. Essa conjunção de fatores favorece
as perspectivas de crescimento para o setor e representa
oportunidade para empresas especializadas em desenvolvimento de
software. 

De acordo com dados do DANE, no período entre 2014 e 2020, a
Colômbia importou 56 % do valor de seu consumo de software e
licenças empresariais. Durante o mesmo período, o valor registrou um
crescimento médio anual de 2,01%.

PÁGINA |  16 SETOR T ICS  E  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
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Realidade aumentada
Inteligência artificial
Sistemas tecnológicos automatizados IOT
Plataformas baseadas em nuvem
Cibersegurança
Blockchain

A seguir, exploram-se as atividades com maior potencial no subsetor de
desenvolvimento de software:

Realidade aumentada

A Realidade Aumentada (RA) tem um impacto significativo na região,
gerando experiências de realidade virtual e emulando ecossistemas e
situações para ampliar a experiência dos usuários em vários setores da
economia. 

Na Colômbia, a RA ainda está bastante concentrada em eventos, gerando
experiências semelhantes às de feiras e fóruns, permitindo aos usuários
interagir entre si, participar de conferências, criar salas de bate-papo em
rede, entre outros.

Apesar disso, nos últimos anos, a RA também tem sido aplicada em usos
que vão além do setor de entretenimento no país. Com a pandemia da
Covid-19, intensificou-se a sua aplicação em modelagem arquitetônica na
construção civil e no setor imobiliário, por exemplo. O setor da saúde na
Colômbia também começou a usar essa tecnologia em treinamentos e
estudos para realizar procedimentos médicos e operações delicadas. 

 



Ademais, o governo colombiano começou a adotar a RA para apoiar o
processo educacional das crianças, propiciando-lhes ambientes de
imersão digital em biologia, anatomia, ecologia e outras áreas
(Ministerio de Educación, 2018), que promovem o conhecimento
interativo através dessa ferramenta da quarta revolução industrial.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial está ganhando terreno no mercado da região,
graças às suas funções cognitivas que vão desde a autoaprendizagem
e a análise da informação, passando pela compreensão das emoções
humanas e seus impactos nos processos de tomada de decisão, até a
otimização dos tempos de resposta e previsão de condições ou
resultados futuros. 

O uso da Inteligência Artificial tem-se mostrado lucrativo em quase
todas as indústrias e está se tornando cada vez mais acessível para
aplicação em sistemas tecnológicos corriqueiros. Um caso recente é a
implantação de câmeras inteligentes em locais de alta aglomeração
com a capacidade de analisar temperatura, volumes de movimento e
outras variáveis, com o objetivo de identificar padrões de
comportamento e facilitar o reconhecimento facial em
estabelecimentos públicos ou do Estado. 

Na Colômbia, a IA tem sido utilizada com sucesso para, por exemplo,
identificar a data ideal de plantios agrícolas e para assegurar a
rastreabilidade digital da cadeia de frutas locais destinadas à
exportação (Cigüeña Riaño, 2019). Além disso, o governo colombiano
tem sido um dos atores mais importantes na dinamização da demanda 
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por inteligência artificial. Atualmente, a Procuradoria Geral da Nação 
 utiliza a IA para solucionar e identificar tendências em atos criminosos,
por meio de um sistema capaz de processar aproximadamente 13
milhões de dados (Cigüeña Riaño, 2019). 

Sistemas Tecnológicos Automatizados – IOT

Os sistemas de automação estão se expandindo em vários tipos de
setores econômicos. Na Colômbia, o setor de logística tem-se destacado
pela adoção de processos automatizados de alta geração de dados que
permitem compreender a distribuição de bens, sua armazenagem, a
administração de armazéns e o manuseamento de matérias-primas entre
fornecedores. Os dados produzidos a partir do uso do IOT são
transportados para a nuvem e, a partir do uso de redes de comunicação,
geram informações que permitem a análise e a orientação de tomada de
decisão, utilizando inteligência artificial (Superintendencia de Industria y
Comercio, 2019). Esse setor apresenta uma grande oportunidade para o
desenvolvimento de tecnologias que favoreçam a rastreabilidade e
reduzam custos ao longo das cadeias de suprimento. 

Plataformas baseadas em nuvem

Atualmente, quase todas as empresas de software que oferecem soluções
especializadas aos seus clientes o fazem a partir da nuvem, gerando uma
escalabilidade ampla e portátil. A computação em nuvem, além de
fornecer segurança de dados, pode conferir agilidade comercial às
empresas por meio de integrações com outras plataformas (APIs -
application programming interface), de algoritmos e de maior
acessibilidade.



Na Colômbia, a maioria das empresas de tecnologia se concentra em
fornecer serviços na nuvem, destacando-se os sistemas de
comunicação financeira, contábil, administrativa, organizacional e de
agendamentos automáticos. Além disso, o governo colombiano tem
incentivado a aquisição desses serviços, tanto para entidades privadas
como estaduais, devido a seus baixos custos de implementação e à
agilidade que geram para os negócios ou processos. 

Cibersegurança

Segundo estimativas, o mercado de cibersegurança atingirá 400
bilhões de dólares até o final de 2026 (Global Market Insights, 2020).
Com a quantidade significativa de dados dos usuários atualmente em
posse de plataformas e empresas, a TI da informação é cada vez mais
importante para investimentos em segurança. Os dados do usuário
podem valer mais do que o próprio produto vendido, pois permitem
identificar tendências, gerar insights de mercado e elaborar
promoções específicas. 

Gradualmente, com a incorporação de tecnologias como blockchain na
Colômbia, os serviços relacionados à cibersegurança deverão ser
regulamentados e exigidos com mais frequência. Nas contratações
públicas digitais, por exemplo, o governo colombiano já exige que se
demonstre infraestrutura de segurança digital onde o software será
implementado, juntamente com os seus protocolos de segurança e
mecanismos de defesa.

Blockchain
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As metodologias de blockchain permitem a distribuição de informações
digitais por blocos de forma criptografada e rápida. Essa tecnologia criou
a coluna vertebral de um novo tipo de gerenciamento de dados na
Internet. Focada principalmente em finanças, medicina, organização
governamental e logística, essa tecnologia tem permitido o
compartilhamento de informações entre diferentes atores em vários
processos, para otimizar os tempos e modelos de tomada de decisão.

Na Colômbia, há dois setores que se destacam pelo tipo de aplicação de
blockchain em seus modelos de funcionamento: serviços financeiros e
governamentais. Ao incorporar estas tecnologias, um sistema financeiro
pode garantir a rastreabilidade das transações de forma mais rápida ou
transparente. Por sua vez, serviços governamentais podem empregar
blockchain para conduzir votações e apurá-las de maneira digital. 

A tendência de crescimento na utilização de plataformas baseadas em
nuvem é evidente na Colômbia, tanto para o setor público como para o
privado. O espectro de serviços dentro do ecossistema da nuvem é amplo
e sua adoção vem ganhando espaço tanto entre grandes empresas
quanto entre as Mipymes (micro, pequenas e médias empresas, na sigla
em espanhol). Nomes de peso no cenário internacional já atuam no
mercado colombiano nesse setor, como IBM, Oracle, Microsoft, Amazon
Web Services (AWS), mas há também grandes empresas locais como as
operadoras de telefonia Claro (Claro Cloud), Tigo e Movistar. 

PLATAFORMAS BASEADAS EM NUVEM 



Cloud First
Automação
Segurança na nuvem

Dentro do subsetor de plataformas baseadas em nuvem, os nichos
com maior potencial são descritos a seguir:

Cloud-First

Cloud-First significa valorizar, como primeira opção, a implementação
em nuvem de qualquer projeto de tecnologia destinado a impulsionar
o crescimento dos negócios ou a manter a competitividade. No
mercado colombiano, a tendência do setor privado tem sido migrar as
tarefas mais essenciais para a metodologia baseada na nuvem. O
governo colombiano também tem impulsionado o setor ao publicar
diretrizes para temas como a aquisição governamental de software em
nuvem, a compra de serviços em nuvem e o gerenciamento de
segurança em nuvem (Ministerio TIC, 2018).

Automação

Processos tecnológicos automatizados estão na base dos serviços em
nuvem, reduzindo custos e tempos de operação. Há muito potencial
na capacidade de gerar interfaces de programação de aplicações (APIs)
e Webhooks que permitem conectar diferentes sistemas em nuvem.
Um exemplo é a possibilidade de conectar um comércio eletrônico a
um sistema de inventário, que, por sua vez, se conecta a um sistema
de faturamento que emite uma fatura ao cliente e envia,
simultaneamente, o código de faturamento à Direção de Impostos e
Aduanas Nacionais (DIAN – aduana colombiana).
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Esse tipo de automação reduz a necessidade de investir em custos
operacionais fixos elevados, além de reduzir tanto o tempo operacional
de uma tarefa quanto a margem de erro humano. Nesse sentido, a
tendência é que cada vez mais organizações optem por abandonar a
infraestrutura tradicional de TI em favor de serviços baseados em nuvem.   

Segurança na nuvem 

A segurança dos dados será um ponto de oportunidade importante nos
próximos anos, devido à expansão da transformação digital e dos serviços
em nuvem. Isso implica garantir a segurança além dos controles de
acesso, das permissões de integração entre plataformas e das diretivas
de proteção de dados. Os modelos tradicionais de proteção de dados
deixarão de ser um diferencial para tornar-se uma espécie de requisito
mínimo nos próximos anos. O controle de segurança por blockchain, a
criptografia automática de dados e a verificação de duas ou mais etapas
irão pautar os modelos de plataforma que mantêm dados confidenciais
do usuário nas próximas décadas. 

O governo colombiano tem sido um dos primeiros na região a usar essas
metodologias em grande escala. Entidades como o Gabinete do
Procurador Geral, a DIAN e a Presidência da República já utilizam
criptografia de segurança em nuvem. Além disso, o plano setorial do
governo para TICs considera a segurança na nuvem como elemento vital
para promover, de forma segura e eficaz, o desenvolvimento tecnológico
em outras áreas da economia  (Ministerio TIC, 2016).



Marketing especializado em rede
Marketing analítico
Publicidade programática em wearables, smart TVs e podcasts
Motion design

O comércio eletrônico tem sido um dos grandes motores do marketing
digital. Em 2020, segundo relatório do Grupo Bancolombia (2020),
registraram-se mais de 366 mil novos compradores on-line na
Colômbia (113% a mais do que em 2019), nas mais diversas categorias,
com destaque para: equipamentos médicos e de saúde; consumo em
massa e alimentos; casa, mobiliário e jardim; entretenimento e fitness;
e computação. Além disso, todos os tipos de compradores
(esporádicos, frequentes e leais) aumentaram sua frequência de
compra na América Latina nos últimos todos. As principais tendências
do mercado colombiano são:

Marketing especializado em rede

Atualmente, as marcas procuram níveis mais altos de “engajamento”
por parte dos usuários. Para se alcançar esse objetivo, são
empregadas metodologias de marketing especializadas, que identificam
o nível de interação do usuário e suas ações na plataforma, por meio
de scripts ou pequenas linhas de código instaladas em páginas web e
aplicativos. Essas ferramentas permitem prever qual é a estratégia de
comunicação mais adequada (tipo de vídeo,  imagem, cores, etc.) para
que os usuários adotem o comportamento ou as ações desejadas pela
empresa na plataforma.  
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Marketing Analítico 

As maneiras de comprar têm mudado significativamente a incorporação
da tecnologia ao longo dos anos. O uso de big data (rastreamento de
usuários com scripts, tags, cookies e outras ferramentas) tornou-se
praticamente incontornável para a maioria do comércio eletrônico. Na
Colômbia, essas metodologias avançadas de retargeting têm sido
utilizadas em setores como serviços turísticos, gastronomia e varejo. 

À medida que aumenta a capacidade de retenção de dados das
plataformas digitais, aumenta também a capacidade dos cientistas de
dados de prever novas estratégias de maior impacto. O Rappi, primeiro
unicórnio da Colômbia, foi pioneiro nessa seara. A empresa incorporou
machine learning para enviar mensagens publicitárias multicanal a seus
usuários, incentivando a compra de produtos que, de acordo com os
dados coletados, tem alta probabilidade de ser comprado por aquele
usuário específico. 

Publicidade programática em wearables, smart TVs e podcasts

A publicidade programática é outra tendência de marketing online que
ganhou impulso nos últimos anos e está se abrindo a novos canais, como:
os wearables (especialmente interessantes pela grande quantidade de
dados coletados sobre seus usuários, que permitem compreender
tendências baseadas em informações sobre a saúde), os televisores com
conexão à internet (smart TVs) e os podcasts (outro formato de conteúdo
em ascensão, com espaços publicitários significativos para empresas de
marketing digital inovadoras).



A Colômbia é atualmente o país com o maior número de ouvintes de
podcast de língua espanhola. Os podcasts têm-se mostrado canais
eficazes de comunicação de nicho e representam um mercado que
deverá gerar mais de USD 1 bilhão no próximo ano. O governo, o setor
privado e a indústria do entretenimento têm feito uso constante
desses serviços de publicidade programática em wearables, TV e
podcasts, como ferramenta para transmitir mensagens eficazes a
mercados específicos da população colombiana.

Motion Design 

O motion design é uma tendência no desenvolvimento de páginas web
e de aplicativos que vem ganhando terreno em sistemas tecnológicos
na América Latina.  A Motion UI, uma biblioteca SaaS ("software como
serviço") é particularmente popular devido à sua facilidade de uso, que
permite ao desenvolvedor animar o conteúdo mesmo sem conhecer
linguagens de programação complexas. Trata-se de tendência que fará
parte de campanhas de comunicação em diferentes setores do
ecossistema econômico e social colombiano.
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O Ministério das Tecnologias da Informação e das Comunicações (MinTIC)
é o órgão de governo responsável por impulsionar o investimento no
setor de TICs e de transformação digital. Segundo dados do MinTIC, no
último mandato presidencial (2018-2022) foram lançadas quarenta
iniciativas que abrangem todos os subsetores abrangidos pelo ministério,
como o serviço de Internet, as tecnologias da informação e as
telecomunicações, o serviço postal, os cabos submarinos e o espectro
eletromagnético. 

Dentre as quarenta iniciativas, a que merece maior atenção do provedor
brasileiro de serviços interessado no mercado colombiano é a Política do
Governo Digital, que reúne as diretrizes estratégicas do Estado para a
adoção das TICs, bem como seus objetivos de transformação digital.  

A Política do Governo Digital visa a melhorar os processos e serviços
existentes e promover processos de transformação digital que alterem a
forma como o Estado se relaciona com o cidadão. Nesse sentido, a
Política do Governo Digital define as diretrizes, padrões e projetos
estratégicos para promover a transformação digital do Estado (MinTIC). O 

  

Mercado de contratação pública
do setor de TICs e transformação
digital

SETOR T ICS  E  TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
NA COLÔMBIA
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seguinte esboço resume os objetivos da política do Governo Digital
para o período 2018-2022:

Dois componentes: 

1.      TIC para o Estado
2.      TIC para a sociedade

Três habilitadores transversais:

1.      Serviços digitais para os cidadãos
2.      Segurança e privacidade
3.      Arquitetura

Cinco propósitos:

1.      Serviços digitais confiáveis e de qualidade
2.      Processos internos seguros e eficientes
3.      Decisões baseadas em dados
4.      Empoderamento dos cidadãos por meio de um Estado aberto
5.      Territórios e cidades inteligentes através de TICs

Informações mais detalhadas sobre esse marco regulatório
encontram-se disponíveis na página eletrônica do MinTIC: 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-
Digital/
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Os Acordos-Quadro de TI são a nova modalidade de contratação pública
de tecnologia na Colômbia. Com esses acordos, o Estado procura
negociar como comprador único, gerando economias de escala e de
eficiência administrativa na contratação de serviços TICs. O Acordo-
Quadro de Preços é realizado pela CCE - Agência Nacional de Contratação
Pública ("Colombia Compra Eficiente"), entidade responsável por todos os
processos de compras públicas na Colômbia.

Contratação de serviços

Em 2021, o Estado colombiano adquiriu um valor estimado de COP 165
trilhões (aproximadamente USD 44 bilhões) em bens e serviços. Deste
total de contratações públicas, 81% (USD 35 bilhões) corresponderam a
serviços  (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, 2021).

Em 2021, a contratação de serviços baseados em engenharia, pesquisa e
tecnologia foi estimada em COP 18,39 trilhões (USD 4,91 bilhões). Nessa
rubrica, as três atividades mais representativas foram: serviços de
engenharia civil (66%), serviços de engenharia de software e hardware
(9,2%) e manutenção e suporte de software, aluguel ou locação de
licenças de software, serviços de licenciamento de software informático,
serviços de sistema e gestão de componentes de sistemas, serviços de
informação geográfica "SIG" e serviços de dados (8,7%). 

ACORDO-QUADRO DE PREÇOS

ESTATÍSTICAS SOBRE COMPRAS
PÚBLICAS DE TIC PARA O ANO DE 2019 



Contratação de produtos de uso final

Em 2021, a contratação de produtos de uso final para
telecomunicações, radiodifusão e difusão de tecnologias da
informação e telecomunicações foi estimada em COP 3,61 trilhões
(USD 964 bilhões). Dentro desta categoria, as compras de software
corresponderam a COP 840,65 bilhões (USD 225 milhões).
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Levando em conta a identificação do tipo de serviço, as medidas que
devem ser tomadas na Colômbia para importar um serviço são descritas
a seguir.

Na Colômbia, para importar um serviço, o cliente (importador) deve
cumprir os 5 passos descritos a seguir, que também se aplicam ao setor
de TICs:
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Importação de serviços na
Colômbia
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Esses procedimentos podem ser efetuados pela empresa que importa
o serviço. Se a importação do serviço incorporar um bem, o processo
pode ser feito por uma agência aduaneira, devidamente autorizada
por meio de procuração. 

1. REGISTRO DA EMPRESA NA CÂMARA DE COMÉRCIO
 
A empresa importadora deve estar registrada na Câmara de Comércio
e, em seu objeto social, deve estar habilitada para importação.

O registro pode ser feito junto à Câmara de Comércio de qualquer
cidade colombiana. 

2. OBTER A ASSINATURA DIGITAL
 
A assinatura digital é obtida na CERTICAMARA:  
https://web.certicamara.com/

Uma vez obtida a assinatura digital, a CERTICAMARA atribui usuário e
senha para acessar o Balcão Único de Comércio Exterior - VUCE.

3. PROVIDENCIAR O REGISTRO ÚNICO TRIBUTÁRIO "RUT"
 
O RUT deve ser solicitado junto à Direção de Impostos Nacionais e
Serviços Aduaneiros - DIAN.  O procedimento é gratuito. Trata-se de
um documento que habilita a pessoa (física ou jurídica) como
importadora e também a abriga no regime comum de tributação. 
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Para obter informações gerais sobre a RUT, recomenda-se acessar o
seguinte link: 
https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Paginas/preguntas.aspx

As pessoas físicas podem processar e formalizar o RUT on-line, seguindo
o passo a passo disponível no seguinte link:
https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Documents/Paso_a_paso_R
UT_virtual.pdf

Desde a emergência sanitária da Covid-19, o procedimento pode ser feito
de forma virtual também por pessoas jurídicas, selecionando a opção
“Asignación de citas” no seguinte link: https://www.dian.gov.co/

4. REGISTRO NO BALCÃO ÚNICO DE COMÉRCIO EXTERIOR - VUCE

É necessário registrar-se no Balcão Único de Comércio Externo - VUCE,
junto ao Ministério do Comércio, Indústria e Turismo:

https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-usuarios-de-vuce

Antes de efetuar qualquer registro no VUCE, os usuários já devem ter
obtido seu Registro Único Tributário (RUT) e estar com todas as suas
informações atualizadas ante a Direção de Impostos Nacionais e
Alfândegas – DIAN.

Com o registro no VUCE, o importador poderá processar autorizações,
permissões, certificações ou os procedimentos necessários para os
processos de importação, além de consultar informações relativas aos
procedimentos prévios à importação. 

https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Paginas/preguntas.aspx
https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Documents/Paso_a_paso_RUT_virtual.pdf
https://www.dian.gov.co/
https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-usuarios-de-vuce


5. REGISTRO DO CONTRATO DE IMPORTAÇÃO DE TECNOLOGIA
 
Os contratos de importação de tecnologia envolvem licenciamento de
tecnologia, licenciamento de marca comercial, licenciamento de
patentes, assistência técnica, serviços técnicos e engenharia básica,
entre outros contratos de tecnologia em virtude dos quais um
contribuinte colombiano efetua pagamentos no exterior e que devem
ser registrados junto à DIAN (Lafont, 2017).

O registo desses contratos, juntamente com outros critérios, tais como
a necessidade, a proporcionalidade e a causalidade, são elementos
necessários para que os pagamentos efetuados ao abrigo desses
contratos sejam dedutíveis de imposto de renda. Há uma exceção a
essa regra para os contratos de licença de software e de licença de
propriedade literária, que não precisam ser registrados (Lafont, 2017).

A Circular 027 de 2009 estabelece que o registro de contratos para a
importação de tecnologia pode ser feito de forma virtual no VUCE, por
meio do módulo FUCE (Formulário Único de Comércio Exterior). 

O FORMULÁRIO 03 deverá ser preenchido e assinado digitalmente
pelo representante legal da empresa que recebe a tecnologia. Deve
redigir-se em espanhol a cláusula objeto do contrato, a cláusula de
âmbito dos serviços ou o anexo em que se relacionem os serviços.

Após a apresentação do FORMULÁRIO 03 acompanhado do contrato
de tecnologia com a respectiva remuneração acordada, o próprio
FORMULÁRIO 03 devidamente registrado será suficiente para efetuar
remessas parciais de divisas. A validade do FORMULÁRIO 03 terá o
mesmo prazo do próprio contrato, contado a partir da data de registro 
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junto ao VUCE.

Sobre os pagamentos no exterior por royalties, exploração de qualquer
tipo de propriedade industrial ou know-how, incide uma alíquota de
imposto de renda de 31%.

Já os pagamentos por consultoria, serviços técnicos e assistência técnica
prestados por pessoas não residentes ou não domiciliadas na Colômbia
estão sujeitos a alíquota de 10% de imposto de renda retido na fonte.

Se o serviço incorporar um bem, o valor do bem e o valor do serviço
devem ser distinguidos na fatura comercial.
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O setor de serviços empresariais na Colômbia está passando por
processo acelerado de crescimento, evolução laboral e transformação
digital. Além disso, o país conta com um dos mais atrativos regimes de
incentivo ao investimento entre os países de médio e grande porte da
América Latina.
 

Usar a Colômbia como hub de
exportação de serviços 
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Como resultado, a Colômbia tem-se consolidado como um hub para a
localização e relocalização de empresas de serviços. Nesse sentido,
merecem destaque os seguintes setores: subcontratação/terceirização de
serviços empresariais (Business Process Outsourcing – BPO), como contact
centers, apoio administrativo de back office, finanças, contabilidade e
recursos humanos; subcontratação/terceirização de tecnologia da
informação (Information Technology Outsourcing - ITO), como software,
serviços em nuvem, data centers e serviços de infraestrutura; e
subcontratação/terceirização de processos de conhecimento (Knowledge
Process Outsourcing - KPO), como telemedicina, pesquisa de mercado,
análise de informação, engenharia e serviços de ensino remoto, entre
outros. Também têm crescido, na Colômbia, os investimentos em Centros
de Serviços Compartilhados para Empresas Multinacionais.

Mais informações sobre como exportar serviços da Colômbia estão
disponíveis no guia elaborado pela Procolombia em 2018: 

https://procolombia.co/publicaciones/guia-practica-para-exportar-
servicios-desde-colombia 

A exportação de um serviço na Colômbia requer 6 procedimentos: Os
primeiros 4 procedimentos são os mesmos descritos no capítulo anterior
("Importação de serviços para a Colômbia"). 

PROCEDIMENTOS PARA EXPORTAÇÃO
DE SERVIÇOS DA COLÔMBIA 

https://procolombia.co/publicaciones/guia-practica-para-exportar-servicios-desde-colombia
https://procolombia.co/publicaciones/guia-practica-para-exportar-servicios-desde-colombia


A seguir, descrevem-se os procedimentos adicionais para a exportação
de serviços.

Estes procedimentos podem ser efetuados pela empresa exportadora
do serviço. Se a exportação do serviço incorporar um bem, o processo
pode ser feito por uma agência aduaneira, devidamente autorizada
por meio de procuração.

REGISTRO DO CONTRATO DE EXPORTAÇÃO
 
O quinto trâmite necessário no processo de exportação é o registo do
contrato de exportação, que também é feito eletronicamente por meio
do Balcão Único do Comércio Externo - VUCE.

Para realizar o registro, é necessário, previamente à prestação de
serviço, preencher e enviar o FORMULÁRIO 1 com a assinatura digital
do representante legal da empresa ou do seu delegado autorizado. Ao
enviar o formulário eletronicamente, deve-se anexar o contrato de
exportação correspondente.
 
REINTEGRO DE DIVISAS
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Where we are

TODAY

As divisas recebidas pelos serviços de exportação não precisam ser
reintegradas através do mercado cambial. Em outras palavras, a empresa
pode, se assim o desejar, solicitar que o pagamento seja efetuado em
uma conta fora da Colômbia. Neste caso, deverá declarar ao Banco de la
República que a operação se realizou por meio de uma “conta de
compensação” no exterior. Por outro lado, se a empresa pretender
transferir o dinheiro para a Colômbia, deverá preencher a "Declaração de
Câmbio para Serviços, Transferências e Outros Conceitos" (Formulário n.º
5 do Banco de la República).

Já quando o comprador do serviço no exterior realiza o pagamento
diretamente à empresa que forneceu o serviço na Colômbia, geralmente
se realiza uma transferência bancária através de um intermediário de
câmbio.

Benefícios fiscais para a exportação de serviços 

Ao exportar serviços, alguns benefícios podem ser obtidos em termos de
IVA e de retenção na fonte.

Para evitar a dupla tributação, o Artigo 254 do Estatuto Fiscal colombiano
aplica descontos por impostos pagos no exterior. Um residente que
esteja sujeito a imposto de renda e que o tenha pago no exterior poderá
descontá-lo na Colômbia, desde que o montante não exceda o imposto
que deveria ser pago na Colômbia por esses mesmos rendimentos. 

Pode-se ter direito à isenção de IVA se o serviço for prestado a uma
empresa ou a pessoas sem negócios ou atividades na Colômbia e se o
serviço for utilizado exclusivamente no estrangeiro.



Entende-se que uma empresa ou pessoa não tem atividades na
Colômbia, quando, apesar de ter vínculos econômicos no país, o
serviço contratado não tem como beneficiário a sua filial, subsidiária,
sucursal, estabelecimento permanente ou escritório de representação
na Colômbia (ProColombia, 2018)
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1. Contratação pública: as condicionantes da legislação colombiana
que determinam tratamento preferencial a empresas colombianas e
estrangeiras (de países com os quais a Colômbia tenha ALC) nos
processos de licitação de compras públicas levados a cabo pelos
governos central, departamentais e municipais.

2. Mercado privado de serviços: as condicionantes incluídas em
Acordos para Evitar a Dupla Tributação (ADT), por meio dos quais a
Colômbia concedeu a terceiros países facilidades ou vantagens para a
prestação de serviços.

A seguir, apresentam-se os dispositivos legais que afetam a
competitividade das empresas brasileiras na exportação de serviços TICs
para a Colômbia, em comparação com outros países com os quais a
Colômbia tem Acordo de Livre Comércio (ALC) com capítulos Contratação
Pública ou Acordos para Evitar a Dupla Tributação (ADT). São exploradas
duas frentes:
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Barreiras às empresas
estrangeiras do setor de TICs na
Colômbia
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O tratamento nacional e a não-discriminação: empresas desses
países obtêm a mesma pontuação nacional que uma empresa
colombiana em licitações públicas, tratamento que uma empresa
brasileira não receberia. 

Os determinantes da transparência e do devido processo, embora
existam como regra geral na contratação pública, podem ser
impugnados em mesas de trabalho conjunto pelos países com os
quais se tem ALC, o que não acontece com empresas de origem
brasileira.

A colaboração entre entidades que garante clareza das regras do
jogo, transferência de informações e compreensão dos
regulamentos pela entidade de contratação do país de origem. 

OBSTÁCULOS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Atualmente, a Colômbia tem em vigor dez Acordos de Livre Comércio
(ALC) com capítulos sobre Contratação Pública e um ALC com a
Comunidade Andina, que, embora não tenha um capítulo desse tipo,
incorpora obrigações em matéria de contratação pública. Esses onze
acordos abarcam 33 países e concedem a cada um deles um nível
diferente de acesso ao mercado colombiano. Dessa maneira, os
provedores de serviços desses 33 países auferem benefícios que não
são concedidos aos prestadores de serviços brasileiros. 

As principais disposições desses acordos incluem:
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OBSTÁCULOS EM NEGOCIAÇÕES PRIVADAS

Efeito da Cláusula da Nação Mais Favorecida sobre serviços de
consultoria, serviços técnicos e assistência técnica prestados a
partir do exterior

Em 13 de dezembro de 2019, entrou em vigor o Acordo para Evitar a
Dupla Tributação (ADT) entre a Colômbia e o Reino Unido da Grã-
Bretanha e da Irlanda do Norte. Trata-se do ADT mais recente a entrar em
vigor no país. 

O conteúdo ADT é considerado pelos tributários colombianos como de
"nova geração". Até então, todos os ADTs que haviam sido firmados pela
Colômbia incluíam, sob o conceito de royalties (artigo 12), os pagamentos
efetuados por serviços técnicos, assistência técnica e consultoria. Dessa
maneira, esses pagamentos ficam sujeitos a tributação na Colômbia a
uma taxa máxima de 20%.

O ADT com o Reino Unido, por outro lado, não inclui os conceitos de
serviços técnicos, assistência técnica e consultoria no âmbito do artigo
sobre os royalties. Em termos práticos, isso implica que esses pagamentos
são tratados como "benefícios comerciais" e, portanto, não estão sujeitos
a tributação na Colômbia. 

Tendo em vista que os ADTs costumam prever Cláusulas de Nação Mais
Favorecida (CNMF), a DIAN emitiu o Conceito nº 3283, de 17 de Fevereiro
de 2020, por meio do qual estabeleceu o seu posicionamento acerca da
ativação das CNMFs nos demais ADTs assinados pela Colômbia depois da 



ADTs com Espanha, Chile e Suíça: o tratamento não se estende
a esses acordos, já que suas CNMFs exigem que a Colômbia
tenham pactuado com um terceiro Estado uma taxa de imposto
sobre royalties inferior à estabelecida no artigo 12 ou uma isenção
específica. Uma vez que o ADT o Reino Unido altera o tratamento
desses serviços mas não estabelece tributação mais baixa nem
isenção específica, não se cumprem os requisitos para ativar a
CNMF. Assim, os pagamentos por serviços técnicos, assistência
técnica e consultoria continuarão a ser tratados de acordo com os
termos estabelecidos em cada um destes acordos.

ADT com o México: a CNMF estabelece explicitamente que, caso
seja acordadas com um terceiro Estado uma natureza distinta da
de royalties para serviços técnicos e assistência técnica, o
tratamento previsto em tal acordo será extensivo a esses mesmos
serviços para o México. Consequentemente, a CNMF implica que os
pagamentos para serviços técnicos e assistência técnica serão
tratados como "benefícios comerciais" também para o México. A
alteração do tratamento destes serviços é aplicável desde 1 de
janeiro de 2020. No entanto, a alteração não se aplica aos serviços
de consultoria, já que estes não são abrangidos pela cláusula.

entrada em vigor do acordo com o Reino Unido, nomeadamente no
que diz respeito aos serviços técnicos, assistência técnica e
consultoria.

Em resumo, a DIAN chegou a três cenários diferentes:
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ADTs com República Checa, Canadá e Portugal: a CNMF é ativada
sempre que seja acordado “tratamento fiscal mais favorável” a um
terceiro Estado. Por conseguinte, os termos do ADT com o Reino
Unido foram considerados suficientes para acionar a CNMF desses
ADTs, de maneira que, a partir de 1 de janeiro de 2020, o tratamento
dos serviços técnicos, assistência técnica e consultoria passou a ser
de "benefícios empresariais".

Assim, embora a interpretação feita pela DIAN possa ser questionável,
plasmou-se uma posição oficial sobre o assunto. Tendo em vista a
estreita relação política e os laços econômicos entre a Colômbia e os
países mais afetados pela interpretação da DIAN (Espanha, Chile e Suíça),
não se pode descartar a possibilidade de que a DIAN venha a reformular
sua posição ou até mesmo que os próprios acordos em questão sejam
atualizados, a depender dos efeitos econômicos reais que as empresas
venham a experimentar. 

De todo modo, as empresas brasileiras que prestam serviços a partir do
Brasil enfrentarão impostos mais elevados do que as empresas de países
com os quais a Colômbia tem um ADT, especialmente aqueles
consideradas de “nova geração” e aqueles em que, por enquanto, a CNMF
é aplicável. 
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Sobre os

SETORES DE C IÊNCIA ,  TECNOLOGIA  E
INOVAÇÃO (SECTECS)
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O Itamaraty possui 55 setores especializados em ciência, tecnologia e inovação
(SECTECs) em seus postos no exterior, aos quais se somam os escritórios regionais
de representação do Ministério das Relações Exteriores em diversas capitais
brasileiras. Os SECTECs atuam no sentido de prospectar oportunidades de
cooperação e projetar as potencialidades do sistema brasileiro de ciência,
tecnologia e inovação. 

África
África do Sul
Embaixada do Brasil em Pretória
Contato: sectec.pretoria@itamaraty.gov.br
 

África

Contato dos SECTECs

América do Latina

Argentina
Embaixada do Brasil em Buenos Aires
Contato: sectec.buenosaires@itamaraty.gov.br
 
Brasil
Escritório de Representação em Salvador
Contato: erebahia.ba@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em Belo Horizonte
Contato: ereminas@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação no Rio de Janeiro
Contato: ererio@itamaraty.gov.br

Escritório de Representação em Florianópolis
Contato: eresc@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em São Paulo
Contato: eresp@itamaraty.gov.br
 
Escritório de Representação em Porto Alegre
Contato: eresul@itamaraty.gov.br
 
Chile
Embaixada do Brasil em Santiago
Contato: sectec.santiago@itamaraty.gov.br
 
Colômbia
Embaixada do Brasil em Bogotá
Contato: sectec.bogota@itamaraty.gov.br
 
México
Embaixada do Brasil no México
Contato: sectec.mexico@itamaraty.gov.br

 

América do Norte
Canadá
Embaixada do Brasil em Ottawa
Contato: sectec.ottawa@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Montreal            
Contato: sectec.montreal@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Toronto
Contato: sectec.toronto@itamaraty.gov.br

Consulado-Geral do Brasil em Vancouver
Contato: sectec.vancouver@itamaraty.gov.br
 
Estados Unidos
Embaixada do Brasil em Washington
Contato: sectec.washington@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Atlanta
Contato: sectec.atlanta@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Boston
Contato: sectec.boston@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Chicago
Contato: sectec.chicago@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Houston
Contato: sectec.houston@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles
Contato: sectec.losangeles@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Nova York
Contato: sectec.novayork@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em São Francisco
Contato: sectec.sf@itamaraty.gov.br

Ásia
China
Embaixada do Brasil em Pequim
Contato: sectec.pequim@itamaraty.gov.br

Consulado-Geral do Brasil em Cantão
Contato: sectec.cantao@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong
Contato: sectec.hk@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Xangai
Contato: sectec.xangai@itamaraty.gov.br

Taiwan
Escritório Comercial em Taipei
Contato: sectec.taipe@itamaraty.gov.br
 
Coréia do Sul
Embaixada do Brasil em Seul
Contato: sectec.seul@itamaraty.gov.br
 
Emirados Árabes 
Embaixada do Brasil em Abu Dhabi
Contato: sectec.abudhabi@itamaraty.gov.br
 
Índia 
Embaixada do Brasil em Nova Délhi
Contato: sectec.novadelhi@itamaraty.gov.br
 
Israel 
Embaixada do Brasil em Tel Aviv
Contato: sectec.telaviv@itamaraty.gov.br

 

Japão 
Embaixada do Brasil em Tóquio
Contato: sectec.toquio@itamaraty.gov.br
 
Singapura
Embaixada do Brasil em Singapura
Contato: sectec.cingapura@itamaraty.gov.br
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Programa de
Diplomacia da Inovação
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Programa de
Diplomacia da Inovação

Espanha
Embaixada do Brasil em Madri
Contato: sectec.madri@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Barcelona
Contato: sectec.barcelona@itamaraty.gov.br
 
Estônia 
Embaixada do Brasil em Talin
Contato: sectec.talin@itamaraty.gov.br
 
França 
Embaixada do Brasil em Paris
Contato: sectec.paris@itamaraty.gov.br
 
Finlândia 
Embaixada do Brasil em Helsinque
Contato: sectec.helsinque@itamaraty.gov.br
 
Hungria 
Embaixada do Brasil em Budapeste
Contato: sectec.budapeste@itamaraty.gov.br
 
Irlanda
Embaixada do Brasil em Dublin
Contato: sectec.dublin@itamaraty.gov.br
 
Itália 
Embaixada do Brasil em Roma
Contato: sectec.roma@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Milão 
Contato: sectec.milao@itamaraty.gov.br

Noruega 
Embaixada do Brasil em Oslo
Contato: sectec.oslo@itamaraty.gov.br
 
Países Baixos 
Embaixada do Brasil em Haia
Contato: sectec.haia@itamaraty.gov.br
 
Polônia 
Embaixada do Brasil em Varsóvia
Contato: sectec.varsovia@itamaraty.gov.br
 

Portugal
Embaixada do Brasil em Lisboa
Contato: sectec.lisboa@itamaraty.gov.br
 
Reino Unido 
Embaixada do Brasil em Londres
Contato: sectec.londres@itamaraty.gov.br

 
República Tcheca 
Embaixada do Brasil em Praga
Contato: sectec.praga@itamaraty.gov.br
 
Rússia 
Embaixada do Brasil em Moscou
Contato: sectec.moscou@itamaraty.gov.br
 
Suécia 
Embaixada do Brasil em Estocolmo
Contato: sectec.estocolmo@itamaraty.gov.br

Suíça
Embaixada do Brasil em Berna 
Contato: sectec.berna@itamaraty.gov.br
 
Ucrânia 
Embaixada do Brasil em Kiev
Contato: sectec.kiev@itamaraty.gov.br
 
União Europeia
Missão do Brasil junto à União Europeia
Contato: sectec.braseuropa@itamaraty.gov.br

 

Austrália
Embaixada do Brasil em Camberra
Contato: sectec.camberra@itamaraty.gov.br
 
Consulado-Geral do Brasil em Sydney  
Contato: sectec.sydney@itamaraty.gov.br

Oceania

Alemanha
Embaixada do Brasil em Berlim
Contato: sectec.berlim@itamaraty.gov.br
 
Áustria
 
Embaixada do Brasil em Viena
Contato: sectec.viena@itamaraty.gov.br
 
Dinamarca 
Embaixada do Brasil em Copenhague
Contato: sectec.copenhague@itamaraty.gov.br
 
Eslovênia
Embaixada do Brasil em Liubliana
Contato: sectec.liubliana@itamaraty.gov.br

Europa

Tailândia 
Embaixada do Brasil em Bangkok
Contato: sectec.bangkok@itamaraty.gov.b

mailto:sectec.sydney@itamaraty.gov.br


Contato

Embaixada do Brasil em Bogotá
Telefone: +57 (1) 218 0800 

E-mail: sectec.bogota@itamaraty.gov.br
 
 

Departamento de Ciência, Tecnologia e Propriedade Intelectual
Esplanada dos Ministérios Bloco H - Anexo II, Sala 213 - CEP. 70.170-900

(61) 2030-9164
dct@itamaraty.gov.br


