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1. INTRODUÇÃO 

Hoje, mais do que nunca, num ambiente global altamente competitivo, inteligência é poder. Seja num 

campo de batalha, na arena política ou nos mercados globais, a capacidade e a habilidade de competir 

de uma organização, seja ela pública ou privada, depende de quão bem ela produz, usa e protege o 

seu conhecimento sensível (Shaker e Gembicki, 1998). 

A Figura 1 mostra, esquematicamente, a evolução histórica do foco das ferramentas empresariais -

ou gerenciais - ao longo da evolução da Administração Moderna. Observa-se que nos últimos 25 

anos, o mundo industrializado vem enfrentando a transição de uma economia industrial para uma 

economia de conhecimento. Estima-se que nas próximas décadas, o conhecimento será a força motriz 

na criação de riquezas e prosperidade. Neste tipo de economia, a competição entre as Organizações 

baseia-se na sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar o conhecimento de forma eficaz 

(McGee e Prusack, 1996). 

ERAS DA ADMINISTRAÇÃO MODElL.'lA 

Máquinas 
Capital 

Informação e 
Trabalho 

1940s 19808 1990s-

• • • • 
Tecnologia Investimento Computação Informação 
Mecânic:a (TI) e Análise 

FERRAMENTAS EMPRESARIAIS - (FOCO) 

Figura I - Evolução do foco das Ferramentas Empresariais 
Fonte: Larry Kahaner, 1997 

Sistemas 
delC 

3 



A transição entre uma economia industrial para uma de conhecimento tem se intensificado neste final 

de século, tomando-se cada vez mais próximo da irreversibilidade, devido basicamente a três fatores: 

a velocidade das mudanças, a conectividade da economia e a intangibilidade dos negócios (Davis e 

Meyer, 1999). Estes fatores aumentaram a competição, a competitividade e o número de 

competidores. Assim, o conhecimento está passando a ser, se não o principal, um dos principais 

ativos das Organizações. O que não se conta está passando a contar muito. 

Num mundo cada vez mais globalizado, onde rápidas mudanças tecnológicas alteram as regras do 

jogo quase diariamente; onde um simples erro de decisão de negócios pode levar a destruição de uma 

Organização; e onde o fator crítico deixa de ser os recursos para ser o tempo; administradores estão 

procurando, além de novas ferramentas, novas formas de tomar decisões. 

Informação é meramente o ponto de partida do processo de Tomada de Decisão e não o fim. E, 

enquanto a relevância da informação é importante, o que se fará com ela, isto é, como será analisada 

e então utilizada, é muito mais importante ainda (Kahaner, 1996). 

A busca pela excelência, pela melhoria de desempenho, da competitividade e do posicionamento no 

seu contexto sócio-produtivo tem aumentado a demanda por parte das organizações para o uso de 

sistemas de informação e inteligência que apóiem a Tomada de Decisão e assegurem a redução do 

tempo de resposta das mesmas frente às exigências do meio ambiente organizacional. É o que mostra 

hoje a experiência de empresas na Europa, Canadá, Estados Unidos, Japão e alguns países do 

sudoeste asiático, como China e Coréia. 

o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, a crescente desregulamentação dos mercados e a 

globalização da economia exigem que as empresas estejam permanentemente aptas para prevenir 

ameaças e visualizar oportunidades no sentido de identificar novos nichos de mercado. 

Os ambientes que as organizações operam sâo altamente competitivos e demandam melhoria de 

produtos, processos e serviços, e acompanhamento de forma sistemática da evolução do seu ramo de 
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atividade. O monitoramento e a prospecção tecnológica só são possíveis por meio de um sistema 

contínuo de coleta, tratamento, análise e disseminação de inteligência e informações. 

Esse conte~10 tem obrigado as organizações a adquirirem adaptabilidade e flexibilidade em seu novo 

ambiente. Para isto, conforme teorias de administração recentes, as organizações estão tendendo ver

se como um organismo, algo que sente o meio ambiente, adaptando-se a ele e, às vezes, mudando-o 

(Davis e Meyer, ] 999). Isto obriga que o Planejamento e Gestão Estratégicos das organizações 

tenham essa mesma adaptabilidade e flexibilidade para poderem promover a Tomada de Decisão no 

tempo exato. Para isto, são necessários a obtenção, o processamento e a utilização de dados, 

informação e conhecimento do meio ambiente organizacional. 

Mas não é todo e qualquer dado, informação e conhecimento. É a sua relevância para a organização 

que passa a ter importância. Como diz Ésquilo (525-456 A.c.): "Sábio não é aquele que conhece 

muitas coisas, mas aquele que conhece coisas úteis". 

O conceito de Inteligência Competitiva surgiu na década de 1980 como uma disciplina capaz de 

integrar o Planejamento Estratégico e as atividades de Marketing e de Infonnação, objetivando o 

monitoramento constante do ambiente externo com respostas rápidas e efetivas às Organizações no 

que diz respeito aos movimentos e às mudanças do mercado. O que toma o processo de Inteligência 

Competitiva diferente é a capacidade de gerar resultados em horas ou dias ao invés de semanas ou 

meses, o que normalmente ocorre com as metodologias tradicionais de pesquisa e planejamento, 

além da ênfase em perspectivas estratégicas ao invés de exatidão numérica (Battaglia, 1998). 

Atualmente esse conceito pode ser ampliado como sendo uma importante ferramenta à Gestão do 

Conhecimento, à Gestão de Tecnologia, ao monitoramento dos ambientes externo e interno das 

Organizações, ao levantamento de oportunidades e dos steakholders e ao S. WQ.T analysis, estes 

últimos, bases fundamentais do Planejamento Estratégico, a fim de proporcionar à organização 

vantagem competitiva em seus mercados. 
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Com o fim da Guerra Fria, por ocasião da implosão do bloco soviético, diversos membros das 

comunidades de inteligência viram-se forçados a migrarem para as empresas privadas, levando 

consigo o conhecimento das técnicas e tecnologias utilizadas pelos governos para a obtenção, análise 

e o uso da informação e conhecimentos de inteligência, proporcionando uma evolução na atividade 

de Inteligência Competitiva. Em resumo: Inteligência Competitiva é a atividade de inteligência 

adaptada especificamente para o mundo dos negócios. 

A IC não substitui outras disciplinas da área da administração como pesqwsa de mercado, 

Planejamento Estratégico, marketing, análise econômica e financeira, gestão de conhecimento e 

capital intelectual, por exemplo. Na realidade, ela promove a sua integração. Ela vem a reforçar e dar 

suporte contínuo à Tomada de Decisão e às necessidades requeridas pelos gestores da alta 

administração das organizações. 

Os avanços tecnológicos, principalmente das telecomunicações, promoveram uma conectividade 

global sem precedentes na história da humanidade. Isto acaba por disponibilizar à sociedade mundial 

uma quantidade incomensurável de dados, informações e conhecimento, tomando-os uma das mais 

críticas ferramentas gerenciais necessárias ao Planejamento e Gestão Estratégicos e em suporte à 

Tomada de Decisão e à gestão em tempo real (just-in-time management). 

Dados demais podem dificultar a identificação e a extração de significado do que realmente importa. 

O desafio está em extrair desse ambiente os dados que importam e transformá-los em informações e 

conhecimentos relevantes e sensíveis para o Planejamento Estratégico das organizações. É nesse 

contexto que entra a relevância da Inteligência Competitiva como uma ferramenta indispensável aos 

Tomadores de Decisão. 

Outro fator que vem to~ando a IC cada vez mais crítica na nova era pós-indU:..trial é o rápido 

crescimento de organizações de alta tecnologia como telecomunicações, biotecnologia, 
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farmacêuticas, químicas e informática. Estes tipos de organizações requerem rápidos ciclos de 

pesquisa e desenvolvimento - P&D aliados a um foco global (Kahaner, 1996). 

o número de organizações que estão desenvolvendo Sistemas de Inteligência tem crescido 

nitidamente. Estima-se que 95% das companhias da lista da Fortune 100, 85% da Fortune 500, e 

cerca de 50% das companhias americanas de médio porte desenvolveram um processo formal de 

Inteligência Competitiva (Tyson, 1998). 

o crescimento da atividade de Inteligência Competitiva no mundo, tem provocado um aumento do 

número de governos de nações estrangeiras que incluíram como nova missão de seus órgãos de 

inteligência - ou criaram novos órgãos para este fim - atividades de IC. Um exemplo disso é o caso 

da nova incumbência que a Comunidade de Inteligência Americana recebeu de incluir em seu escopo 

atividades de Inteligência Competitiva, a fim de produzir conhecimentos de mercados exteriores para 

as organizações americanas (McGonagle, 1998). A Central lntelligence Agency - CIA tem ajudado, 

com êxito, empresas americanas a firmarem contratos no exterior dos Estados Unidos (Kahaner, 

1996). 

Companhias japonesas, como a Mitsubishi, tem desenvolvido Sistemas de Inteligência Competitiva 

desde a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, sua infra-estrutura de rc inclui organizações de 

comércio - sogo shosha - e agências governamentais que operam em todo o mundo, coletando 

informações e produzindo conhecimentos de inteligência que são disponibilizados em um repositório 

para uso das companhias japonesas (Kahaner, 1996). 

Na Europa, a situação é similar. Agências governamentais têm ativos interesses em Inteligência 

Competitiva. Na Alemanha, por exemplo, os bancos fazem uso de seu poder e influência para 

coletarem informações sobre companhias estrangeiras e as dissemina:n sem alarde para companhias 

alemãs. Na França, a Direction Générale de la Sécurité Extérieure - DGSE, o equivalente francês da 

CIA, faz algo semelhante em relação a competidores estrangeiros (Kahanner, 1996). 
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Muitas economIas emergentes como China, Vietnam, Coréia e Tailândia vêem a Inteligência 

Competitiva como uma forma de fazerem frente aos países mais industrializados. 

A Inteligência Competitiva está se tornando uma das armas mais modernas na guerra mundial da 

economia. As grandes potências sabem disso e estão desenvolvendo-a e aplicando-a para garantirem 

a sua supremacia e sobrevivência. 

E no Brasil? Bem, no Brasil o que se tem observado é que a matéria ainda está engatinhando. A IC 

no Brasil é desenvolvida hoje de forma assistemática, pontual e não institucionalizada pelas 

empresas, institutos, universidades e centros de P&D no país. 

o Brasil é uma economia emergente e tem aspirações de ser o polo de atração do Mercosul e de 

aumentar sua participação no mercado global. Ressalta-se, também, que o seu Sistema de 

Inteligência Governamental encontra-se em franca reestruturação, com uma ótica totalmente 

diferente daquela que havia na época do extinto Serviço Nacional de Infoffilações - SNI. 

Assim, o estudo poderá servIr de subsídio às organizações públicas e privadas brasileiras, 

contribuindo para o Planejamento Estratégico, para a Gestão Estratégica e para a diminuição da fuga 

de conhecimento por ação de IC adversa. As experiências em outros países, principalmente os de 

economia emergente, tem demonstrado um grande sucesso dessa ferramenta para as suas 

organizações públicas e privadas. Acredita-se que a IC seja uma anua importante nesta guerra. 

E quais os beneficios para a ciência da administração? Acredita-se que seja o desenvolvimento e a 

disponibilização pela Inteligência Competitiva e Contra-inteligência Competitiva de suas técnicas, 

instrumentos e metodologias para a filtragem dos dados relevantes do meio ambiente organizacional, 

para a produção das informações e para a criação do conhecimento necessários ao planejamento, à 

gestão e à Tomada de Decisão estratégicos, permitindo dessa forma o desenvolvimento e, no mínimo, 

o aumento das chances de sobrevivência das organizações públicas e privadas em uma nova 
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economia regida pelo conhecimento, pela velocidade das mudanças, pela conectividade global e pela 

intangibilidade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Pretende-se estudar as teorias sobre Inteligência Competitiva - IC como produtoras de conhecimento 

sensível ao Planejamento e Gestão Estratégicos e à Tomada de Decisão, e as teorias sobre Contra-

inteligência Competitiva - CiC no que se refere especificamente à proteção desse conhecimento 

sensível contra a ação de elementos oponentes ou adversos de qualquer natureza. 

Apesar das teorias poderem ser extrapoladas para as áreas tática e operacional da Tomada de 

Decisão, será tratado o conhecimento sensível para a área estratégica, mais especificamente, a 

respeito de sua obtenção, disseminação aos tomadores de decisão e de sua proteção contra a ação de 

elementos oponentes ou adversos de qualquer natureza. 

Apesar da disciplina também tratar do assunto, não se irá estudar o uso do conhecimento sensível-

Tomada de Decisão - por se julgar que o número de variáveis envolvido é por demasiado grande e 

específico para cada organização. 

Os conhecimentos produzidos e processados por outros meios que não os da Inteligência não serão 

tratados no trabalho, uma vez que estes são objetos da gestão do conhecimento estratégico. 

Não se apresentará também os processos de Deliberação Compartilhada ou Técnicas de Conclaves 

pelo fato de não ser o foco deste trabalho e de que a maioria dessas técnicas terem já uma longa 

história!. Aqui apenas se mencionarão alguns desses instrunlentos como, por exemplo, a desordem 

experimental, como o brainstorming; matrizes de inter-relacionamento, como a Matriz de Impactos 

Cruzados, Matriz TIRPRE, Matriz Mackinsley, etc; e Árvores de Seqüenciação, como as Árvores de 

Problemas. Inclui-se, também, o tratamento e a análise de dados estatísticos. Essa limitação se faz 

importante pelo fato de que wna exposição atualizada desses instrumentos, mesmo que superficial, 

talvez merecessem trabalhos específicos. 

1 Nos últimos anos muitos desses instrumentos sofreram, como conseqüência da economia digital e da globalização, um 
esforço de sitematização e aperfeiçoamento 
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A atividade de inteligência é uma das atividades mais antigas da história da humanidade. Em razão 

disso, em tennos de temporalidade, serão estudadas somente as teorias desenvolvidas a partir da 

década de 1980, permitindo-se, porém, a título ilustrativo, fazer alguma referência histórica. 

Outra delimitação do estudo é que se irá estudar o Sistema de Inteligência Competitiva aplicável às 

Organizações Governamentais, Públicas e Privadas. Não se irá estudar para as Organizações 

Governamentais sob o aspecto de Segurança e Defesa Nacional, pelo fato delas possuírem já de 

muito os seus próprios sistemas de inteligência - Agências de Inteligência -, e pelo fato de boa parte 

da bibliografia pertinente ser de acesso e divulgação restritas, conforme determina o Decreto N°. 

2134 de 24 de janeiro de 1997 - Regulamento de Class~ficação, Reprodução e Acesso aos 

Documentos de Nature=a Sigilosa e a Lei n.O 8.159 de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre A 

Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. 

2.1. DADO, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA 

A definição de dado, infonnação e conhecimento são importantes, posto que são as bases para o 

entendimento da Inteligência Competitiva. Pode-se dizer que é a pedra fimdamental da IC. 

A confusão entre dado, informação e conhecimento - em que diferem e o que significam, gera 

enonnes dispêndios com iniciativas de tecnologia que raramente produzem resultados satisfatórios. 

Em geral, as organizações fazem o seu Planejamento Estratégico e investem pesadamente em 

soluções antes de saber com clareza quais são suas necessidades e os seus problemas e o resultado, 

como não poderia deixar de ser, é desastroso (Davenport, 1998). 

Por mais óbvio que possa parecer, é importante frisar que dado, informação e conhecimento não 

possuem o mesmo significado. O sucesso ou o fracasso organizacional muitas vezes pode depender 

de se saber de qual deles precisamos, com qual deles contamos e o que podemos ou não fazer com 

cada um deles. Entender o que são e contO se transformam de um para outro é essencial para a bem-
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sucedida elaboração e implantação do Planejamento Estratégico, além de todo o trabalho ligado a 

Inteligência Competitiva (Davenport, 1998). 

Pode-se definir dado como sendo: "conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. Num 

contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos como registros estruturados de 

transações. Pode ser definido, também, como toda e qualquer representação - por melO de 

documentos, por exemplo - de fato ou situação, não submetido à metodologia para a produção de 

informação. É a matéria prima essencial para a criação da informação" (Davenport, 1998). 

Dados não têm a missão de informar, não tem significado inerente e podem ser ilimitados. Eles 

podem ser discutidos e considerados isoladamente (McGee e Prusack, 1996). Eles apenas descrevem 

parte daquilo que aconteceu; não fornecem julgamento nem interpretação e nem qualquer base 

sustentável para a Tomada de Decisão. 

Quantitativamente pode ser avaliado quanto ao custo, velocidade e capacidade: quanto custa obter ou 

recuperar um dado? Com que velocidade pode-se lançá-lo e recuperá-lo no sistema? Qual é a 

capacidade de armazenamento do sistema? Qualitativamente pode ser avaliado quanto a prontidão, a 

relevància e a clareza: temos acesso aos dados quando necessitamos deles? Eles são aquilo de que 

precisamos? Podemos extrair significado deles? 

Define-se infonnação como sendo: "o resultado do processamento dos dados obtidos, utilizando-se 

uma determinada metodologia, visando à avaliação ou ao estabelecimento de conclusões sobre fatos 

ou situações" (Davenport, 1998). 

Infonnar significa dar fonna, isto é dar forma aos dados. Informação é dados coletados, organizados 

e ordenados, aos quais são atribuídos significados e contexto. Pode ser entendida como sendo os 

dados que têm relevância, que agregam valor. Dados tomam-se infonnação quando se lhes 

acrescentam significado. 

12 



Informação representa dados em uso, e esse uso implica em um usuário. Para que dados se tornem 

informação ao tomador de decisão - usuário - é preciso que sejam apresentados de tal forma que este 

usuário possa relacioná-los e atuar sobre eles (McGee e Prusack, 1996). 

Ao contrário do dado, a informação deve ter limites. A informação deve ser discutida dentro do 

contexto dos responsáveis pela Tomada de Decisão. 

Para que os dados se transformem em informação é preciso que eles sejam organizados para uma 

tarefa, dirigidos para um desempenho específico, aplicados a uma decisão (Drucker, 1995). É preciso 

que agreguem valor. Assim, pode-se transformar dados em informação agregando valor através dos 

seguintes métodos (Davenport, 1998): 

a. Contextualização: finalidade dos dados coletados. 

b. Categorização: unidades de análise ou os componentes essenciais dos dados. 

c. Cálculo: os dados podem ser analisados matematicamente e estatisticamente. 

d. Correção: os erros são eliminados dos dados. 

e. Condensação: os dados podem ser resumidos para uma forma mais concisa. 

Define-se conhecimento como (Davenport, 1998): "mistura fluída de experiência condensada, 

valores, informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente 

dos conhecedores. Nas organizações, costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, 

mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. Pode ser definido também 

como sendo a informação resultante de raciocínio elaborado e que expressa a certeza do analista 

quanto ao significado de fatos ou situações passados ou presentes". 
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Esta não é uma definição final do que é conhecimento, uma vez que os epistemólogos passam a vida 

tentando entender o que significa conhecer. O que se pretende aqui é apresentar uma definição 

funcional e pragmática para ajudar a expressar o que realmente se quer dizer com conhecimento nas 

organizações e para a Inteligência Competitiva. 

Podemos transfonnar infonnação em conhecimento - ou conhecimento de inteligência - agregando 

valor por meio dos métodos a seguir. Cabe ressaltar que para que esta transformação ocorra, as 

pessoas terão que virtualmente fazer todo o trabalho (Davenport, 1998): 

a. Comparação: de que forma as informações relativas a esta situação se comparam a outras 

situações conhecidas? 

b. Conseqüências: que implicações estas informações trazem para as decisões e tomadas de ação? 

c. Conexões: quais as relações deste novo conhecimento com o conhecimento já acumulado? 

d. Conversação: o que as outras pessoas pensam desta informação? 

As atividades criadoras de conhecimento têm lugar dentro dos seres humanos e entre eles. O 

conhecimento valioso é aquele que está mais próximo - mais do que os dados e informações - da 

ação. 

Para auxiliar no entendimento do conceito de conhecimento que irá nortear este trabalho, convém 

refletir, de forma concisa e objetiva, sobre alguns de seus componentes básicos como a experiência, a 

verdade fundamental, a complexidade, o discernimento, as normas práticas e os valores e crenças, 

uma vez que podem atuar como filtros na produção do conhecimento (Ansoff e McDOlmell, 1993). A 

definição de filtros será esplanada no próximo item - 2.2-Filtros de Conhecimento Estratégico. 

A experiência refere-se àquilo que realizamos e àquilo que aconteceu conosco no passado. É a nossa 

bagagem intelectual. Tem como grande beneficio o de proporcionar uma perspectiva histórica a 
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partir da qual pode-se olhar e compreender novas situações e eventos, reconhecendo padrões e 

podendo fazer inter-relações entre os fatos presentes e os passados (Davenport, 1998). 

A experiência transforma as idéias sobre o que deve acontecer em conhecimento sobre aquilo que 

efetivamente acontece. A verdade fundamental, que faz parte do conhecimento, significa saber o que 

realmente funciona e o que não funciona (Davenport, 1998). 

o grande mérito da experiência e da verdade fundamental está em indicar a capacidade do 

conhecimento de lidar com a complexidade, uma vez que o conhecimento não é algo rígido que 

exclui aquilo que não se encaixa. O conhecimento lida com a complexidade de uma forma complexa 

e aí está uma das razões de seu valor. O conhecimento sabe o que não conhece. Decide-se melhor 

sabendo mais do que menos, mesmo que menos seja mais claro e certo. Na realidade, na maioria das 

vezes, certe=a e clare=a surgem quando se ignoram fatores essenciais. É estar certo e errado ao 

mesmo tempo (Davenport, 1998). 

O conhecimento tem a capacidade, ao contrário do dado e da informação, de julgar novas 

informações baseado naquilo que já é conhecido, e julgar a si mesmo e se aprimorar ante novas 

situações e informações. Esta capacidade é o discernimento. 

Normas práticas são atalhos para a solução de novos problemas que relembram problemas 

previamente solucionados pela experiência dos outros. São trilhas - e não trilhos - para as ações 

desenvolvidas, basicamente, por tentativas e erros e no transcorrer de uma longa experiência e 

observação (Davenport, 1998). 

Valores e crenças são, em grande medida, determinantes daquilo que o conhecedor vê, apreende e 

conclui a partir de suas observações. O poder do conhecimento de organizar, selecionar, aprender e 

julgar advém tanto de valores e crenças quanto da informação e da lógica (Davenport, 1998). Valores 

e crenças exercem forte impacto em todo o Sistema de Inteligência Competitiva. 
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Para a Inteligência Competitiva, Conhecimento de Inteligência, Conhecimento Estratégico e 

Inteligência são a mesma coisa. Chama-se, porém, de Inteligência o conhecimento obtido por meio 

de um processo de Inteligência Competitiva. 

Há confusão entre infonnação e inteligência. Em complemento aos conceitos de infonnação e 

conhecimento, pode-se dizer que informação é factual. Não se pode, em princípio, tomar boas 

decisões baseadas somente em informações, não importando quão acurada ou abrangente ela seja. Já 

a inteligência - que, na realidade é uma tradução literal do inglês lntelligence - é a coleção de 

informações que foi filtrada, destilada e analisada, agregando valor para a Tomada de Decisão. 

Inteligência, não infonnação, é o que o responsável pela Tomada de Decisão necessita para a 

eficiência do seu trabalho (Kahaner, 1996). 

Desde a retirada dos dados relevantes do melO ambiente organizacional até a criação do 

conhecimento, passando pela produção da informação, existem diversos filtros, os quais são 

chamados de filtros de conhecimento estratégico e que precisam ser identificados, monitorados e 

gerenciados para que não venham a distorcer a realidade organizacional, podendo ocasionar um erro 

estratégico fataI. 

2.2. FILTROS DE CONHECIMENTO ESTRATÉGICO 

Entre o emissor e o receptor existem diversos tipos de filtros, conforole pode ser visualizado na 

figura 2, que podem auxiliar na compreensão da mensagem ou distorcer o seu conteúdo, 

prejudicando o seu entendimento. Tais filtros podem ser políticos, culturais, éticos e de poder, por 

exemplo. 

o modelo de Filtros de Infonnação Estratégica apresentado na Figura 3 mostra a existência de três 

tipos de filtros entre o ambiente e a produção da informação. São eles: filtro de monitoramento e 

análise do ambiente; filtro de mentalidade e filtro de poder (Ansoff e McDonnel, 1993). O modelo 

de informação proposto por Ansoff, vai somente até a produção da informação necessária ao 
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Planejamento Estratégico da organização. Nesse caso, e utilizando esse modelo de informação como 

inspiração, segue-se além, até a produção do conhecimento. Entre a produção da informação e a 

geração do conhecimento pode-se destacar inúmeros tipos de filtros que podem influir com maior ou 

menor intensidade na produção do conhecimento. Dentre esses inúmeros filtros, destaca-se os filtros 

de experiência, de verdade fundamental, de complexidade, de discernimento, das normas práticas e 

dos valores e crenças, todos já vistos no item 2.1. Acrescenta-se, ainda, a esse destaque os filtros 

políticos, éticos e culturais, e os paradigmas. 

~ 
E -+ .-+ R 

~ 
F2 . .. F n 

Figura 2 - Filtros de Informação 

o Filtro de Monitoramento e Análise do Ambiente - FMo é responsável pela passagem dos dados 

provenientes do meio ambiente Organizacional considerados relevantes à Organização. Se ele for 

suficientemente aberto para captar toda a riqueza do ambiente, a Organização terá a capacidade de 

absorver dados com relevância mais próxima possível da realidade de seu ambiente. Se for muito 

restritivo, os dados que chegarem até a Organização distorcerão ou simplificarão excessivamente a 

realidade (AnsofTe McDonnel, 1993). 
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o Filtro de Mentalidade - FMe é o mtro que existe entre os dados extraídos do ambiente e a sua 

percepção. 

À medida que as organizações começaram a utilizar novas técnicas de monitoramento do ambiente, 

começou-se a observar que se os dados eram compatíveis com a experiência anterior, os novos dados 

eram imediatamente incorporados na administração. Mas quando os dados contrariavam, eram 

ignorados ou rejeitados como irrelevantes. Os casos de rejeição de informações novas são 

suficientemente numerosos para sugerir a definição do filtro de mentalidade (Ansoff e McDonnel, 

1993). 

À medida que os gestores respondem a estímulos ambientais, defrontam-se com erros e acertos. Com 

o tempo, o acúmulo de acertos forma uma convicção na mente dos gestores a respeito das coisas que 

funcionam, e os erros a convicção das coisas que não funcionam. Em conjunto, as coisas que 

foncionam e não foncionam, formam um modelo de sucesso do ambiente. É o que os psicólogos 

chamam de atitude mental (Ansoff e McDonneJ, 1993). Isto é o filtro de mentalidade. 

Assim, corre-se o risco do gestor desconsiderar os sinais novos que não sejam relevantes ao seu 

modelo de sucesso, e assim será incapaz de perceber os novos contornos do ambiente, as novas 

variáveis importantes, a novas relações e os novos fatores de sucesso e em conseqüência, projetará 

cenários prospectivos estratégicos altamente ineficientes. Enfim, não perceberá as mudanças do 

ambiente e dos paradigmas a sua volta. Em conseqüência, adiará a nova realidade até ser atropelado 

por ela, afetando dessa forma profundamente a sua Organização. 

Porém, o filtro de mentalidade pode se tomar uma ferramenta bastante valiosa, se bem administrada, 

na medida em que permita detectar e passar os dados novos relevantes, aprimorando o modelo de 

sucesso. Para isso, é importante se ter a coragem de se estar aberto ao novo, o que é bastante dificiJ 

em tempos de turbulência. 
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o Filtro de Poder - FP é o filtro existente entre a percepção dos dados extraídos do ambiente e a 

produção da infonnação. 

As descontinuidades ambientais freqüentemente apresentam implicações importantes para a estrutura 

de poder dentro da organização. O mundo globalizado e em constantes e rápidas mudanças, tem 

provocado a transição à orientação estratégica, aumentando o poder da direção central, do 

departamento de P&D e do departamento de planejamento empresarial nas Organizações mais bem 

sucedidas do mundo. 

Logo, é natural que os administradores e departamentos, cuja base de poder tenha sido afetada pela 

descontinuidade do ambiente, tenha a tendência a minimizar ou recusar a reconhecer o impacto dessa 

descontinuidade sobre a organização. Ressalta-se que essa rejeição não é, necessariamente, um 

esforço inescrupuloso visando a preservação do poder. 

Os centros de poder ameaçados pelas mudanças ambientais são freqüentemente representantes da 

mentalidade tradicional que havia trazido os êxitos anteriores à empresa e, portanto, acreditam de 

boa-fé estarem agindo dessa fonna pelo bem da organização. Cabe ressaltar que, se essa mentalidade 

tradicional na organização possuir bases políticas, existe a forte probabilidade de, por meio das 

repetidas rejeições de sinais ambientais ameaçadores, se implantar uma forte crise na organização, 

comprometendo a sua sobrevivência (Ansoff e McDonnel, 1993). 

Assim, o filtro de poder é o filtro que pode protelar e impedir a aceitação dos novos sinais 

ambientais. Para se evitar isso, e utilizar o filtro de poder como uma ferramenta gerencial útil, é 

necessário que a alta administração compreenda a existência do filtro de poder e suas influências para 

a organização e seja a principal praticante de uma nova mentalidade em relação ao ambiente, de 

fonna a assegurar uma ampla act'itação dessa nova mentalidade. 
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Figura 3 - Filtros de Informação 
Fonte: Ansoff e McDonnel, 1993 
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Ao Sistema de Inteligência Competitiva cabe distinguir, compreender e destacar, pelo menos, os 

principais filtros da organização que poderão ter maior influência, devido as suas capacidades de 

filtragem, no fluxo de dados, informações e conhecimentos necessários ao Planejamento Estratégico 

de forma fazê-los funcionar como ferramentas valiosas aos objetivos, metas, missão e valores da 

organização, proporcionando-lhe vantagem competitiva em seu ambiente. 

Mas o que é um Sistema de Inteligência Competitiva? É o que irá ser apresentado a seguir. 

BIBLIOTECA ~.~ARIO HENRIQUE SIMO ~SfN 
- rL'; .~KGAO G~T~JLlO \f/i.RG/\S _ 
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3. CONCEITO DE SISTEMA DE L~TELIGÊNCIA COMPETITIVA 

Sistema de Inteligência Competitiva - SIC pode ser definido como sendo um programa sistemático e 

contínuo de obtenção ética e legal de dados e informações públicas e publicadas disponíveis sobre o 

meio ambiente Organizacional, presente e futuro, e a sua análise e disseminação de forma segura, 

efetiva e em tempo hábil aos tomadores de decisão (Shaker e Gembicki, 1998). 

Genericamente falando, Inteligência Competitiva - IC é a compilação e análise de dados e 

informação, proveniente de uma ou várias fontes, humanas ou não, que tem previsão e permite fazer 

um quadro criterioso tanto de intenções, capacidades, ou atividades, quanto de implicações e 

conseqüências que elas tenham (Shaker e Gembicki, 1998). Tem como objetivo a geração de 

vantagens competitivas às Organizações. Neste contexto, a IC é sinônimo de capacidade de antecipar 

ameaças e identificar oportunidades por meio de um processo continuo em que a informação é 

transformada em conhecimento - ou inteligência - e validada para a Tomada de Decisão. 

Cabe ressaltar que alguns autores consideram que Inteligência Competitiva trata-se de um gatekeeper 

que visa o monitoramento do meio ambiente organizacional - ameaças, oportunidades, pontos fracos 

e fortes, por exemplo. Já Business Intelligence - BI visa o monitoramento do negócio da organização 

- clientes, mercados, fornecedores e competidores, por exemplo. No entanto, existem outros autores 

que consideram os dois como sendo a mesma coisa, o que parece lógico, haja vista que a linha que 

separa os dois conceitos ser no mínimo muito tênue. 

o Sistema de Inteligência Competitiva deve ser capaz de contemplar os campos tecnológico, 

econômico, político e social e funcionar como um dispositivo de identificação de oportunidades e 

sinais de mudanças nos ambientes organizacionais internos e externos. É uma atividade técnica e, 

corno tal, ~xige a utilização de uma terminologia própria e especializaJa. de forma a garantir o correto 

entendimento dos termos e expressões que lhes são peculiares, visando ao perfeito ajuste entre os 

especialistas de Inteligência e entre estes e os usuários - tomadores de decisão - de seus trabalhos. 
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Um Sistema de Inteligência Competitiva ou, simplesmente, Inteligência Competitiva, é dividido em 

dois ramos, como se pode ver na figura 4: a Inteligência Competitiva - IC e a Contra-inteligência 

Competitiva - CiC. A IC é responsável pela produção e disseminação do conhecimento sensível e 

relevante - ou inteligência - necessário à Tomada de Decisão, de forma a proporcionar vantagem 

competitiva no meio ambiente organizacional. Já a CiC é responsável pela proteção desse 

conhecimento sensível pelo tempo necessário para manter a vantagem competitiva da organização 

contra a ação de IC oponentes ou adversas. É importante ressaltar que para realizar essa proteção a 

CiC também necessita produzir conhecimentos referente aos oponentes ou adversários. 

Sistema de Inteligência Competttiva 

I 
I I 

Inteligência Competitiva Contra-inteligência Competttiva 
(Produção e Disseminação) (Proteção) 

Figura 4 - Sistema de Inteligência Competitiva - SIC 

o SIC tem por objetivo prover as organizações de um programa sistemático de coleta de dados, 

tratamento e análise de informações transformando-as em inteligência sobre atividades de 

concorrentes, tecnologias e tendências gerais dos negócios a fim de atingir metas corporativas e 

conferir vantagens competitivas no meio ambiente Organizacional. Faz parte também desse 

programa sistemático a disseminação, em tempo hábil, da inteligência produzida aos tomadores de 

decisão. Assim tem-se na Figura 5 a hierarquia entre dado, informação e inteligência 

Dessa forma, dados são à base da pirâmide, pois constituem a matéria-prima da informação. 

Informação está num nível acima, pois se refere a dados que foram analizados e lhes foi agregado 
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valor. lnteligência é a informação que permite aos Decisores tomarem decisão porque lhes permite 

ter uma visão mais acurada do que pode impactar a organização. 

Geralmente. os tomadores de decisão têm quantias volumosas de dados e informações públicas e 

publicadas; pequenas quantidades de valor agregado a informação e muito pouco inteligência para 

realizarem seu trabalho. Assim, o foco do SIC é reorganizar a infra-estrutura da Organização para 

que os tomadores de decisão trabalhem primariamente com a inteligência. É aplicar, por assim dizer, 

uma reengenharia no processo de Tomada de Decisão, de forma a colocá-la em um novo nível -

Figura 6. 

/ 
/ '. 

In teligência . .. 
Informação que é litigável e tem previsão 

'\ 

Informaçilo ... 
Dados analisados, valor agregado 

Dados .. . 
Públicos e publicados 

Figura 5 - Hierarquia entre dados, informação e inteligência. 
Fonte: Shaker e Gembicki, 1998 
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Situação atual Situação almejada pelo SIC 

Figura 6 - Foco do Sistema de Inteligência Competitiva. 
Fonte: Shaker e Gembicki, 1998 

A Inteligência Competitiva pode permitir, entre outras coisas (Kahaner, 1997): 

a Antecipar mudanças no mercado interno e externo; 

b. Antecipar ações de competidores; 

c. Descobrir novos ou potenciais mercados e competidores; 

d. Aprender com os sucessos ou fracassos dos outros; 

e. Aumentar o alcance e a qualidade na consecução de objetivos; 

f. Aprender sobre novas tecnologias, produtos e processos que afetem os negócios das organizações; 

g. Entrar em novos negócios com sucesso; 

h. Auxiliar na implementação de novas ferramentas de administração; 

1. Aprender com mudanças políticas, legislativas ou nas normas que possam afetar os negócios das 

Organizações; 
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J. Disponibilizar vantagem competitiva para fazer frente ao aumento da competição e 

competitividade no cenário global; 

k. Simular com acurácia cenários futuros, propiciando ao planejamento estratégico uma visão 

prospectiva; 

l. Evitar a fuga prematura de conhecimentos da Organização; e 

m. Fornecer subsídios à implementação, adaptabilidade e flexibilidade da gestão estratégica. 

A figura 7 ilustra como mudanças no ambiente externo e a complexidade organizacional interna 

podem aumentar a importância do Sistema de Inteligência Competitiva como suporte para a Tomada 

de Decisão. 

Mudanças Externas Mudanças Organizacionais 

:.. Globalização de rivalidades e de » Maiores desafios para a liderança 
mercados );> Mudanças na organização do , Privatizaçào de setores em vários próprio trabalho nos níveis 
países empresarial e da unidade de 

);> Maior intensidade de mudança negócio 
tecnológica )- Mudanças nas finanças da empresa , Desregulamentação , Mudanças no portfólio da empresa 

l>- Maior competição por recursos e );> Expansão das operações no 
clientes mercado mundial 

r 
» Necessidade crescente de adaptação » Aumento da utilização de 

e alto desempenho tecnologias avançadas 

MAIORES DESAFIOS PARA0 SISTEMA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

Figura 7 - Principais mudanças externas e organizacionais que apresentam desafios para o Sistema 
de Inteligência Competitiva. 

Fonte: Adaptado de Wright, Krol! e Pamel!, 1998. 
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3.1. OBTENÇÃO ÉTICA DE DADOS, INFOlL"\UÇÕES E CONHECI~lENTO 

Certamente, a razão primeira de uma organização em iniciar-se em atividades de inteligência é a de 

evitar surpresas. Elas desejam evitar ameaças potenciais e adquirir vantagens frente às oportunidades 

do mercado (Tyson, 1998). 

Estima-se que 95% dos dados necessários, em todas as áreas do conhecimento, estão disponibilizados 

ao livre acesso, isto é, são públicos (Tyson, 1998; e McGonagle e Vella, 1998). E esta percentagem 

tende a ser incrementada geometricamente com o aumento da conectividade global. Assim, acredita-

se que os tomadores de decisão têm insumos mais do que suficientes para realizarem o seu trabalho 

com eficácia e eficiência. 

A diferença entre inteligência competitiva e espionagem industrial, por exemplo, é significante. Por 

definição, espionagem industrial recorre a atividades ilegais - que variam desde simples de roubo a 

suborno e em todas as formas entre eles. Reciprocamente, a coleta de Inteligência Competitiva é 

governada a maior parte por aderência a éticas corporativas e profissionais que impedem o uso de 

meios ilegais para obter informações e dados. 

A obtenção dos dados, informações e conhecimentos proprietários e que não são de domínio público 

pode ser tentador, porém é muitíssimo arriscado. O risco é tanto que pode comprometer toda a 

Organização perante a sociedade, além de poder ser, no mínimo, imoral e antiético, quando não 

ilegal. Anexe a isto o aumento substancial de recursos necessários para a obtenção desses dados e 

informações. Assim, deve-se analisar muito bem se compensa envidar esforços para a suas 

obtenções. 

Estar dentro de uma competição não significa que se tenha que desobedecer às leis ou se engajar em 

práticas de negócios questionáveis. A Inteligência Competitiva que as Organizações necessitam para 

funcionar no mais elevado grau pode ser perfeitamente obtida de fonna legal, ética, profissional e 

criativa (Tyson, 1998). Neste último aspecto pode-se dizer que existem 3 tipos de inteligência, no 
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que diz respeito a forma como se faz o processamento de dados e informações pela IC com vistas a 

transformá-los em conhecimento de inteligência - figura 8: a) Inteligência Analítica: consiste na 

capacidade de coletar e processar os dados e as informações públicas e publicadas segundo 

procedimentos e técnicas já existentes - procedimentos de logística, técnicas de cenários e jogos, por 

exemplo. Tem como limitação a dificuldade em se adaptar a situações novas não previstas pela teoria 

ou pelos conceitos conhecidos; b) Inteligência Criativa: consiste na capacidade de adaptar a coleta e 

o processamento dos dados e informações a situações novas e/ou inéditas gerando, desta forma, um 

conhecimento de inteligência adequado à nova realidade~ e c) Inteligência Prática: consiste na 

capacidade de coletar e processar, analítica ou criativamente, os dados e as infonnações de fonna 

focada a uma situação específica e pontual - pode-se dizer que o analista tem de empregar elevada 

dose de bom senso. 

o processo de obtenção de inteligência não pode - e não deve - ser pensado como se a Organização 

estivesse dentro de uma guerra que precisa vencida a todo e qualquer custo. Ao invés, deve ser 

pensado como jogo de estratégia. E como todos os jogos, tem regras. 

Ninguém gosta de trapaceiros em um jogo. Ao se entrar em um jogo, subtende-se que se está 

jogando sob regras previamente acordadas. Mas quais são as regras para o uso de um Sistema de 

Inteligência Competitiva? Diferentes organizações têm diferentes idéias sobre qual é o 

comportamento aceitável e qual não é. Algumas práticas que são aceitáveis em alguns países, em 

outros não as são. Muitas organizações que operam globalmente preocupam-se em achar um meio 

tenno aceitável para a maioria dos países em que elas operam. Assim, acredita-se que cada 

organização deve deixar claras suas diretrizes, seu código de ética, para a obtenção de dados, 

informações e conhecimentos por meio de processos de IC (Tyson, 1998). 
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Inteligência Analítica 

~~ 
Processamento de q 

dados e 
informações ~~ 

'-
Inteligência Criativa 

Inteligência Prática 

Figura 8 - Tipos de conhecimento de inteligência gerado pelo processamento de dados e 
informações. 

Mas como definir o que é ético? Não é intenção do estudo discutir ética, até por que essa discussão 

não é o seu foco. Dessa fonna, o estudo irá se orientar a partir dos conceitos de Emmanuel Kant 

(1724-1804) e Friedrich Hegel (1770-1831). Para Kant, ética é a obrigação de agir segundo regras 

universais com as quais todos concordam. O reconhecimento dos outros homens é o principal 

motivador da conduta individual. Hegel transforma a ética em uma Filosofia do Direito. Ele a divide 

em ética subjetiva ou pessoal, que é uma consciência de dever e ética objetiva, ou social, que é 

formada pelos costumes, leis e normas de uma sociedade. 

Definido o tipo de atividade de inteligência que se irá adotar, é preciso determinar o link entre a IC e 

o Planejamento Estratégico. Isto é. qual o produto final que a IC deverá disponibilizar ao 

Planejamento Estratégico. É o que será visto a seguir. 

3.2. A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A Inteligência Competitiva começa com a construção e o desenvolvimento de um conhecimento base 

que servirá de referência para a análise de novas informações. O desenvolvimento do conhecimento 

assume que existe um processo de IC que sistematicamente obtém informações de forma manter o 

conhecimento base atualizado (Tyson, 1998). 
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Isto não significa que haja uma competição para o desenvolvimento do conhecimento. Na realidade 

há o desenvolvimento do conhecimento - sensível e relevante - para subsidiar o Planejamento 

Estratégico da organização sobre a competição existente em seu ambiente. Assim a IC obtém dados 

sobre os aspectos a seguir, e os transforma, mediante uma metodologia de análise em informações e 

em seguida em conhecimento, entregando-o para o Planejamento Estratégico e a conseqüente 

Tomada de Decisão, como pode ser visualizado na figura 9 (Tyson, 1998): 

a. Mercados e produtos; 

b. Stakeholders; 

c. S.W.O.T. Analisys; 

d. Competidores e concorrentes; 

e. Clientes; 

f Meio ambiente OrganizacionaL 

A demanda por informações e conhecimento necessários ao Planejamento Estratégico e à Tomada de 

Decisão, tem crescido vertiginosamente devido a conectividade da economia, a velocidade das 

mudanças e a intangibilidade dos negócios e dos ativos (Davis e Meyer, 1999). Em conseqüência, 

impõe-se ao Planejamento Estratégico maior flexibilidade, adaptabilidade e agilidade na sua 

implementação. Isto implica que o Planejamento Estratégico não pode mais ser feito da mesma forma 

que vinha sendo feito no passado, isto é, de forma cíclica. Em uma economia marcada por uma 

velocidade sem precedentes, o que tem valor não é o que está estático, mas o que está em movimento 

(Davis e Meyer, 1999). 

o planejamento estratégico, ou a gestão estratégica, atualmente não pode mais ser visto como uma 

única atividade anual. Ele precisa, cada vez mais, ser uma atividade contínua, onde os Decisores 
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possam tomar as decisões estratégicas e táticas diariamente, semanalmente e mensalmente. Isso 

requer inputs contínuos, processamento de dados e informações, e a produção de um conhecimento 

que somente um processo sistemático de inteligência competitiva pode prover (Tyson, 1998). 

É aí que está o link entre a IC e o Planejamento Estratégico. Cada vez mais a IC se torna uma 

importante ferramenta de gestão, pois é capaz de alimentar as bases necessárias para a execução e 

implementação do Planejamento Estratégico e balizar a tomada de decisão. A IC é capaz também de 

projetar o futuro do meio ambiente organizacional por meio de técnicas como a simulação de 

ambientes - ou mercados; montagem de cenários futuros e auxílio na montagem de jogos gerenciais 

estratégicos (Tyson, 1998). 

Figura 9 -IC e o Planejamento Estratégico 
Fonte: Tyson, 19y8 
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3.3. A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E A TOl\1ADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA 

As tomadas de decisão estratégicas, por sua própria natureza, são caracterizadas por riscos e 

incertezas consideráveis. Mudanças rápidas e amplamente imprevisíveis podem transformar 

rapidamente mesmo os planos mais bem concebidos em estratégias ineficazes (Wright et aI, 2000). 

Os riscos e as incertezas inerentes nas tomadas de decisão e a imprevisibilidade das mudanças no 

meio ambiente organizacional podem ser minimizados pela maximização do fluxo de inteligência aos 

Decisores pelo SIC. 

Muitos executivos decidem usando algum conhecimento e elevada dose de intuição. Intuição não é 

algo ruim, de fato em muitos casos pode ser um fator determinante de sucesso. Líderes em muitas 

áreas tem conseguido seus status em parte por meio de suas habilidades intuitivas inatas. A figura 10 

ilustra esse paradigma de Tomada de Decisão e o papel que a intuição e o conhecimento 

desempenham nas decisões. Ambos, intuição e conhecimento são influenciados pelas experiências 

passadas, apesar da intuição ocorrer mais no nível do subconsciente. Conhecimento é derivado tanto 

da compreensão do pessoal que trabalha para o decisor como também de dentro da organização -

conhecimento organizacional. O conhecimento pessoal, por sua vez, é oriundo das educações fonnal 

- das universidades, seminários e programas de treinamento profissional, por exemplo - e informal, 

incluído os treinamentos on the job - advindo da observação e do aprender-fazendo e do aprender

usand02
. Organizações tipicamente provêem os seus Decisores com grandes quantidades de 

informação e muito pouco com conhecimento de inteligência. Uma aproximação preferível é 

melhorar o processo de Tomada de Decisão fornecendo ao executivo mais inteligência e menos 

informação e dados. Não é necessário eliminar a intuição, mas prover o melhor conhecimento 

possível para, em conjunto, usar uma intuição mais temperada (Shaker e Gembicki, 1998). 

2 Tradução livre do inglês leam-by-doillg e leam-by-usillg - porém com o mesmo conceito de Dosi (Dosi, 1988). 
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Durante períodos estáveis aonde poucas mudanças ocorrem e o ambiente organizacional é 

relativamente constante, os Decisores pode confiar principalmente em sua experiência. O que 

funcionava antes provavelmente funcionará no futuro, porque ambiente permanece praticamente 

constante. Mas esses períodos, além de serem cada vez mais curtos, estão sendo cada vez mais raros. 

No entanto em períodos de mudanças dinâmicas, a experiência passada nem sempre é suficiente. 

Pode não existir um modelo comum de referência para julgar eventos e circunstâncias. Em períodos 

de grandes mudanças, portanto, os tomadores de decisão necessitam de um suporte externo muito 

maior. Eles precisam de um sistema de inteligência que possa produzir em uma base contínua 

informações e conhecimento que proveja a presciência do porvir (Shaker e Gembicki, 1998). 

Os problemas de decisão da vida real são tão complexos e dificeis de compreender que as firmas não 

podem simplesmente maximizar em cima do conjunto de todas as alternativas concebiveis. A 

complexidade dos problemas obriga as empresas a constantemente adaptarem-se e readaptarem-se 

ante as constantes mudanças dos seus meio ambientes. Isto é, não podem escolher antecipadamente 

diante das mudanças do mercado, pelo simples fato de não terem controle sobre estas mudanças e, 

por isso, não tem condições de se otimizarem com eficiência. 

A complexidade dos sistemas deriva da presença de um grande número de variáveis 

interrelacionadas. Todas são, ao menos em parte, "opacas": não mostram tudo o que poderiam 

mostrar. E todas se desenvolvem independente do controle externo, de acordo com suas próprias 

dinâmicas internas. Além disso, observa-se que as pessoas que tentam tomar decisões - ou resolver 

problemas - nesses sistemas não os entendem completamente; de fato, elas acabam por fazer falsas 

suposições sobre eles (Dõrner, 1996). 

Complexidade pode ser entendida como a existência de muitas variáveis interdependentes em um 

dado sistema. Os sistemas serão tão mais complexos quanto maior for o número, a interdependência, 
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a mutabilidade e o peso de suas variáveis. Grande complexidade coloca grandes exigências na 

capacidade de um tomador de decisão em juntar informação, integrar dados, e desenhar ações 

efetivas. Os vínculos entre as variáveis obrigam grande análise de muitas características 

simultaneamente, e que, concomitantemente, faz isto impossível visualizar somente uma única linha 

de ação em um sistema complexo (Domer, 1996). 

Planejadores e tomadores de decisão podem não ter acesso díreto, ou realmente nenhum acesso, a 

informação sobre a situação a eles dirigida. Eles têm que olhar, como isto era, por um vidro 

embaçado. Eles têm que tomar decisões que afetam um sistema cujas características momentâneas 

eles só vêem parcialmente, sem clareza, em um esboço borrado e sombrio - ou possivelmente não. 

Isto injeta outro elemento de incerteza no planejamento e na Tomada de Decisão. Este é o sentido da 

opacidade das variáveis (Domer, 1996). 

DECISÀO 

I 
Jl'LGAMEl';TO 

INTUIÇÃO CONHECIMENTO 

PESSOAL ORGA. "HZACIONAL 

E DUCAÇAO INFORMAÇAO INTELlG~NClA 

FORMAL INFOR,l\tAL 

Figura 10 - O papel da inteligência num paradigma típico de Tomada de Decisão. 
Fon;e: Shaker e Gembicki, 1998 
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Por definição, quanto mais complexo é um sistema maior o seu dinamismo. Sistemas estáticos ~ ou 

menos complexos - são previsíveis, pois além de apresentarem um número menor de variáveis, elas 

são menos mutáveis. O que define a dinâmica de um sistema complexo é justamente o grau de 

mutabilidade das variáveis - principalmente o seu valor, interdependência e interação com outras 

variáveis. A dinâmica de um sistema complexo é diretamente proporcional a mutabilidade de suas 

variáveis (Dõmer, 1996). 

Isto faz surgir a pressão do tempo. Nem sempre se pode esperar antes de agir, nem se pode ser 

perfeccionista na obtenção das informações necessárias e nos processos de planejamento. 

Freqüentemente o tomador de decisão é forçado a decidir com soluções obtidas por tentativas porque 

a pressão de tempo os força a agir antes que se possa juntar as informações completas ou o esboço do 

plano completo (Dõmer, 1996). 

A dinâmica inerente dos sistemas complexos toma-a importante para entender o desenvolvimento de 

suas tendências. Não se pode apreender o conteúdo de um cenário observando e analisando situações 

em um momento único qualquer, mas tem que se tentar determinar para onde o sisterrúl inteiro está se 

dirigindo - ou se comportando ~ com o passar do tempo. Para muitos isto pode ser uma tarefa 

extremamente dificil (Dõmer, 1996). 

Quando se vai operar dentro de um sistema complexo e dinâmico, torna-se importante conhecer não 

somente qual é o seu status atual, mas também qual o status que ele terá ou poderá ter no futuro, e 

como poderão influenciar determinadas situações em cenários prospectivos. Para isto, os tomadores 

de decisão - ou planejadores ~ necessitam do conhecimento estrutural, que é o conhecimento de 

como as variáveis de um sistema são relatadas e como elas influenciam umas as outras. Ou seja, para 

se operar dentro de um sistema complexo e dinâmico há a necessidade de se visualizar todo o 
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mosaico - cenário - e não somente as suas peças - dados e informações - e afigura nele contida, de 

forma a se ter um completo e correto entendimento do sistema (Domer, 1996). 

As características aqui apresentadas - complexidade, opacidade, dinâmica interna, e incompleto ou 

incorreto entendimento dos sistemas - são as bases a todas situações intrincadas nas quais os 

indivíduos são obrigados a planejar e a agir cuidadosamente, e eles colocam muitas demandas 

específicas aos tomadores de decisão. E estes necessitam, não de dados, mas de informações e 

inteligência para terem o máximo de conhecimento das variáveis envolvidas para poderem decidir 

(Domer, 1996). Dessa forma a figura 11 mostra uma forma de participação da atividade de produção 

de inteligência em um processo de Tomada de Decisão. Nela se observa que, uma vez formulados os 

objetivos pelos Decisores, a inteligência será responsável pela construção da base de conhecimento 

que irá nortear a Tomada de Decisão e pela monitoração das conseqüências advindas dessa decisão. 

Mas afinal quem são os Decísores? Wright (Wright, Kroll e Pamell, 1998) dá uma boa idéia: 

"O CEO é o responsável final pela administração estratégica de uma organização. Porém, exceto em 

empresas menores, o CEO conta com vários outros indivíduos, incluindo o conselho de 

administração, os vice-presidentes e vários administradores de linha e de assessoria. Depende do tipo 

de organização para se saber quem são essas pessoas. Por exemplo, empresas com processo decisório 

centralizado geralmente possuem menos administradores envolvidos nas decisões estratégicas do que 

empresas descentralizadas. ( ... ) Organizações muito grandes geralmente utilizam assessorias de 

planejamento estratégico de nível empresarial para assistir ao CEO e a outros altos administradores 

na tomada de decisões de administração estratégica. ( ... ) A alta administração é a responsável final 

pela decisão final, mas a decisão é o auge das idéias, da criatividade, das informações e das análises 

de outras pessoas." 
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Além de envolver mais de uma área da organização, as decisões estratégicas geralmente requerem a 

obtenção e alocação de recursos dimensionados - humanos, organizacionais e fisicos. Requerem 

também comprometimento por parte dos Decisores e de seus assessores (Ghemawat, 1991) - aí 

inclusos os profissionais de inteligência. 

Cabe ressaltar que o Sistema de Inteligência Competitiva é uma das assessonas da alta 

administração, a qual é o seu cliente principal. 

! Formulação dos objetivos 

r> 

, 
Formulação dos 

modelos e obtenção dos 
dados e informações 

.. 
I' 

Prospecção, estimativa 
e extrapolação. 
Determinação e 

planejamento das 
linhas de ação 

\.. 

Tomada de Decisão e 
execução das ações 

" 
~ 

Revisão dos efeitos 
das ações e revisão 

da estratégia 

'-

Figura 11 - Participação do Sistema de 1nteligência Competitiva na Tomada de Decisão. 

Fonte: Adaptado de Domer, 1996. 
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4. O PROCESSO DE INTELIGÊNCIA C Ol\IPETITIV A 

A Inteligência Competitiva começa com o desenvolvimento de um conhecimento competitivo. Isto 

não significa, no entanto, que as organizações competem para desenvolver conhecimento. Significa 

que elas estão desenvolvendo conhecimento sobre o seu meio ambiente competitivo - clientes, 

competidores, fornecedores, alianças estratégicas, oportunidades e ameaças futuras (Tyson, 1998). 

o desenvolvimento de um conhecimento competitivo envolve a construção de uma base de 

conhecimento de inteligência que servirá como ponto de referência para avaliar e validar a nova 

informação de forma a permitir que o decisor possa tomar a decisão em tempo hábil e com 

oportunidade. O desenvolvimento de um conhecimento competitivo, também, assume que existe um 

Processo de Inteligência Competitiva implantado, que sistematicamente obtém dados e informações 

diárias a fim de que esse conhecimento competitivo se mantenha atualizado. 

o Sistema de Inteligência Competitiva é um processo continuo e analítico do início ao fim. É um 

processo que envolve a obtenção de inteligência e informações sobre: competidores; clientes; 

fornecedores; potenciais candidatos para fusões e aquisições - M&A 3 
- e joint venture; alianças 

estratégicas, etc - praticamente de toda entidade e evento do meio ambiente organizacional Essas 

informações também incluem fatos econômicos, legais, sociais, culturais e politicos que possam 

impactar a organização. O Processo de Inteligência Competitiva transforma os dados e informações 

em Inteligência Estratégica - conhecimento sobre o histórico de atividades, performance, forças e 

fraquezas, ameaças e oportunidades, e futuras intenções específicas de competidores no mercado 

(Tyson, 1998). É como a metáfora do quebra-cabeça: Nada se pode dizer sobre dizer sobre a figura 

que se irá obter a partir de uma peça. Porém, quando se colocam todas as peças juntas e em seus 

devidos lugares é que se poderá ver a figura completa. 

3 Do inglês Merger & Acquisition 
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o grau de incerteza é definido pela diferença entre a inteligência necessária e a inteligência 

disponível - ou seja, aquela que já foi construída e se encontra disponível aos Decisores - figura 12. 

Quanto maior for a base de conhecimento competitivo - ou inteligência competitiva construída -, 

menor será a inteligência necessária para a eficácia de uma decisão frente a um determinado grau de 

incerteza estimado pelo Sistema de Inteligência Competitiva. Esta estimativa normalmente é 

determinada com O auxílio de exercícios de prospectiva - como o uso de cenários e simulações, por 

exemplo - e retrospectiva - afinal, não se deve subestimar as lições do passado. 

Quando se desenvolve um processo de inteligência competitiva - e a conseqüente base de 

conhecimento - deve-se sempre lembrar que a IC é uma atividade prospectiva - e de perspectiva - e 

não de precisão. Um dos problemas que tradicionalmente atingem muitas organizações é o fato de 

existir uma forte tendência de seus Decisores se direcionarem para uma precisão numérica (Tyson, 

1998). Por exemplo, o fato de um competidor deter 33,425 ou 32,846 ou 34,625 porcento do mercado 

não é importante. O que é importante, para o decisor, é o fato de que o competidor em questão detém 

cerca de um terço do mercado. 

Os Sistemas de Informação Executiva 4 
- SIE surgiram na década de 1970 como um extensão do 

conceito dos Sistemas de Informações Gerenciais5 
- SIG e poucas organizações até hoje dominaram 

os seus conceitos funcionais, organizacionais e de sistemas necessários à sua implementação efetiva. 

Nesse amplo contexto, os SIE são um modelo de sistemas de banco de dados que apoiam o 

planejamento de negócios e a Tomada de Decisão de executivos. Nesse sentido, o conceito de SIE se 

coaduna perfeitamente com a Inteligência Competitiva, pois o processo de IC é um fluxo contínuo de 

informações e o seu produto um facilitador do processo de gestão estratégica (Tyson, 1998). 

4 EIS - Executive Infomzalion Systems, agora denominado por alguns autores como Business Intelligence Systems. 
~ MIS - Management biformation Sy~1ems. 
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o primeiro problema com o desenvolvimento de um processo de inteligência competitiva é o de 

definir com exatidão o que ele fará e a quem ele servirá. Quando se desenvolve o processo de IC é 

desejável ver o processo a partir de três perspectivas: a funcional; a organizacional; e a sistêmica. 

Grau de Incerteza na Tornada de DecisAo 

Inteligência 
Necessária 

GI=lN -ID 

Figura 12 - Grau de incerteza na tomada de decisão 
Fonte: Adaptado de Galbraith, 1977. 

Grau de 
Incerteza 

Inteligência 
Disponível 

A perspectiva funcional é a mais importante e descreve o que o processo realizará, a despeito de 

algumas considerações organizacionais ou sistemas mecanizados. Aqui serão definidos a missão e os 

objetivos da função de inteligência. As especificações funcionais então determinam as exigências 

organizacionais para executar a função. Isso inclui a força de trabalho e as relações necessárias para 

apoiar os objetivos. Os sistemas mecânicos, incluindo considerações sobre softwares e hardwares, 

representam a última etapa. Abordando isso com a metodologia de prototipagem de SIE em lugar do 

design tradicional (Tyson, 1998). 

4.1. PERSPECTIVA FUNCIONAL 
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De uma forma geral, a perspectiva funcional define como o processo de IC trabalha. Um efetivo 

processo de IC requer, no mínimo, as seguintes funções - figura 13 (Tyson, 1998): 

VlsAo FUNCIONAL DO PROCESSO DE INTELlGtNCIA COMPETITIVA 

Figura J 3 - Perdpectiva funcional do processo de Inteligência Competitiva 
Fonte: Adaptado de Tyson, 1998. 

a. Gestão da Rede. Esta função é a interface chave entre as fontes e a utilização da informação, a 

qual provê o processo de Inteligência Competitiva sob diferentes formas. Lida com o fluxo e o 

formato da informação que entra e controla a disseminação da saída de inteligência. também 

inclui a construção de uma extensa rede interna e externa de pessoas - networking. É uma função 

mais ativa do que passiva, requerendo por parte do time de IC uma atitude de galekeeper - ou 

seja, uma atitude de linha de frente - e a construção de um consenso na linha de retaguarda. 

b. Observação da Indústria. Esta função é o primeiro mecanismo de filtragem que sintetiza a 

informação útil advinda dos dados de entrada. Permite a classificação dos dados em categorias; a 
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eliminação de redundâncias; a solução de inconsistências; a contirmação de rumores e boatos; o 

relato de dados para informações já arquivadas~ e o aumento dos dados - em quantidade e 

qualidade - com nova pesquisa. 

c. Questões Administrativas. Esta função é o final do mecanismo de filtragem que sintetiza a 

informação advinda da função Observação da Indústria. Trata-se de uma função de análise que se 

atém a reunir e montar o quebra-cabeça de inteligência a fim de identificar oportunidades e 

ameaças no mercado; traçar cenários estratégicos; simular situações com a utilização da teoria 

dos jogos; e analisar e relatar prováveis respostas de competidores. 

d. Disseminação. Esta função disponibiliza e dissemina a inteligência produzida aos tomadores de 

decisão e as demais células de IC por meio de relatórios estratégicos de inteligência e do 

desenvolvimento de amplas análises situacionais, facilitando, assim, futuras revisões e 

interpretações. 

4.2. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

Uma organização pode ter uma ou mais Unidades de Inteligência. Não existe uma regra rígida para a 

modelagem organizacional dessas Unidades de Inteligência. Isso irá variar em função das 

especificidades e da natureza do negócio de cada tipo de Organização. Como se irá configurar e onde 

se irá colocar as Unidades de Inteligência - UI são tão importantes quanto como elas se comunicarão 

- ou seja, como serão as suas linhas de comunicação. 

Em muitas organizações infonnações fluem ou de cima para baixo ou de baixo para cima, mas 

raramente fluem livremente através da organização e isso pode ser um erro, conforme mostram 

recentes trabalhos com conceitos organizacionais como Aprendizagem Organizacional, Gestão do 

Conhecimento e Gestão de Competências TecnOlógicas e Inovação, por exemplo (Kahaner, 1997). 
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Em muitas grandes companhias, a unidade de inteligência competitiva tem lugar junto a divisão de 

planejamento estratégico, a qual se reporta diretamente a alta administração (Kahaner, 1997). Isso faz 

muito sentido quando a principal finalidade da UI é o de apoiar o planejamento estratégico, e em 

muitas organizações este é o caso - figura 14. 

CEO 

Figura 14 - Modelagem Organizacional: a 1C em apoio em apoio a divisão de planejamento 
estratégico. 

Fonte: Adaptado de Kahaner. 1997. 

Em outras organizações é possível encontrar uma UI em cada Unidade de Negócio, junto a 

presidência ou vice-presidência como um atachê (Kahaner, 1997), como se observa na figura 15, 

podendo existir, ou não, uma Unidade de Inteligência Competitiva Central ligada diretamente ao 

CEO e responsável pela coordenação e controle das demais UI. 

No entanto, para as organizações que atuam globalmente, observa-se que uma aproximação mais 

descentralizada para a IC permite um maior envolvimento de pessoas nas atividades de inteligência e, 

em conseqüência, a construção e expansão da rede interna; melhoria na qualidade e oportunidade da 

informação através do incremento de pontos de contato; e um relacionamento mais íntimo entre os 

tomadores de decisão e o grupo de Inteligência Competitiva através de compartilhamento mais 

próximo das informações (Tyson, 1998). Porém, para que isso ocorra de uma maneira eficiente é 

imprescindível que na modelagem de tal sistema se leve em consideração os seguintes aspectos: a 
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rede de comunicações que irá permitir o fluxo de informações; os aspectos de Contra-inteligência 

Competitiva - proteção de informações e inteligência -; e que a UI deve es~r próxima dos usuários 

primários - Decisores da alta administração -, mas acessível àqueles que dela necessitem. 

Unidade Unidade Unidade 
de de de 

Negócios Negócios Negócios 
A B C 

Presidente Presidente Presidente 

Figura 15 - Modelagem Organizacional: a IC em apoio em apoio as unidades de negócio. 
Fonte: Adaptado de Kahaner. 1997. 

Basicamente, a UI é configurada na forma de rede conforme mostra a figura 16. Obviamente, essa 

configuração é apenas um exemplo, pois ela tem de atender, principalmente a configuração das 

células, as necessidades de inteligência da organização. 
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UNIDADE DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
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Figura J 6 - Exemplo de modelagem de uma Unidade de Inteligência - UI 
Fonte.' Adaptado de Tyson, 1998. 

4.3 PERSPECTIVA SISTÊMICA 

o desenvolvimento da visão sistêmica do processo de Inteligência Competitiva é feito após o 

desenho das especificações funcionais e organizacionais. Na figura 17 tem-se um exemplo do design 

de um sistema para um processo de IC específico para urna organização. Apesar de num primeiro 

momento o sistema ser algo demasiado grande, ele não necessita ser, uma vez que o desenvolvimento 

da tecnologia pennite que ele possa ser otimizado. A utilização de redes de computadores 

LAN/W A}f, Intranet, Internet e aplicações de Lotus Notes tem-se tornado a escolha de muitas 

companhias para a disseminação de inteligência (Tyson, 1998). 

6 Local Area Network / Wide Area Network 
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A maioria dos sistemas e subsistemas do processo de IC incluem: 

1. Sistema de Gestão de Rede. Controla as entradas e saídas do processo de inteligência. A 

tecnologia de telecomunicação e infonnática pode pennitir o rápido movimento de grandes 

volumes de informação. 

2. Observação da Indústria. Controla a síntese dos dados em direção à infonnação útil. Ou seja, 

controla a transformação dos dados em informação que podem ser classificados de diversas 

formas para depois serem disseminados para os usuários ou para arquivo. Sistemas mecanizados 

podem ser desenvolvidos 

3. Questões da Administração. É desenvolvido por analistas com qualificação e expertise 

necessárias para identificar situações e questões que requeiram atenção da alta administração. 

Para isso fazem uso de técnicas de análise estratégica e processos dedutivos. Sistemas 

tecnológicos como inteligência artificial e sistemas de simulações podem mecanizar o processo 

de análise facilitando o processo dedutivo e de raciocínio. 

A modelagem desse sistema não é algo rígido. Pelo contrário, ela deve ser suficientemente flexível 

para se adaptar as necessidades organizacionais e as mudanças no mercado e nos negócios. Sua 

implementação não necessita esperar pelo completo desenho do processo. Como sugere o modelo de 

SIE, após o desenvolvimento inicial das especificações funcionais, o processo de IC pode iniciar 

como protótipo. 

Deve-se mencionar que a tecnologia não é suficiente para sustentar o processo de Inteligência 

Competitiva. O elemento humano de inteligência é um fator crítico essencial em qualquer processo 

de Ie. Colapsos no lado humano são a mais freqüente razão da falha da gestão estratégica e da 

Inteligência Competitiva corno um processo (Tyson, 1998). 
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VISÃO SISTÊMICA DO PROCESSO DE INTEUGÊNCIA COMPETITIVA 
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Figura 17 - Exemplo de Visão Sistêmica do Processo de Inteligência Competitiva 
Fonte: Tyson, 1998. 

4.4. O CICLO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
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De que maneira deve-se analisar a indústria da qual a organização faz parte, os mercados onde ela 

atua e os seus principais competidores nesse mercado? Que tipos de dados e infonnações procuram-

se e de que fonna podem ser processados e compilados? Onde se deve procurar esses dados e 

infonnações? Essas e outras questôu de ordem prática serão tratadas a seguir. 
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Os trabalhos de produção de inteligência são desenvolvidos de acordo com um processo básico 

designado Ciclo de Inteligência, como se pode visualizar na figura 18. É um processo contínuo e 

seqüencial, embora as etapas possam ser desenvolvidas simultaneamente. Enquanto as necessidades 

de inteligência já definidas estão sendo processadas, surgem novas demandas que exigem a 

reorientação dos trabalhos; dados e informações já reunidos são processados e difundidos. Todas as 

etapas do ciclo focalizam as atribuições funcionais, objetivos traçados ou missão do usuário. O ciclo 

é formado por quatro etapas: 

a. Planejamento e Gestão: esta é a etapa onde os tomadores de decisão são envolvidos e decidem 

que tipos de inteligência necessitam e decide-se que curso deve ser tomado para que a IC atinja 

plenamente o seu objetivo; 

b. Coleta: é a etapa que envolve a obtenção dos dados e infoffi1ações que irão produzir a 

inteligência; 

c. Análise: é geralmente considerada a etapa mais difícil e trabalhosa. É onde se processa e agrega 

valor aos dados e informação, transformando-os em inteligência; 

d. Disseminação: é a última etapa e a prImelra também. Envolve a distribuição do produto 

conhecimento de inteligência aos tomadores de decisão. 

1 - Planejamento e Gestão 

2 - Coleta 

3 -Análise 

4 - Disseminação 

Figura 18 ~ Ciclo do SiMema de Inteligência Competitiva 
Fonte: Kahaner, 1997 
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Uma análise completa da indústria, dos mercados e competidores feita nos moldes tradicionais é uma 

tarefa pesada podendo consumir meses se começado do nada. Ao iniciar uma análise desse tipo 

costuma-se precipitar e coletar uma massa de dados e informações detalhadas, sem uma metodologia 

geral ou um método para o ajuste dessas informações. Esta falta de método resulta, na melhor das 

hipóteses, em frustrações e em confusão e esforço em vão, na pior das hipóteses; sem falar no 

desperdício de recursos empregados na empreitada (Kaznar, 1999). Dessa forma, o ciclo de 

inteligência vem como que conferir uma metodologia e um método para a produção de inteligência 

necessária aos Decisores, a fim de que estes possam ter, a partir de uma visão global, condições de 

tomarem uma decisão eficaz e com oportIDlidade. 

Existe uma diferença de como o processo de inteligência competitiva é visto entre certos teóricos da 

disciplina. Em grande parte isto se deve ao fato da origem de suas formações. Alguns com 

background analítico orientam a estrutura organizacional e o processo em tomo da etapa análise, 

então os analistas tomam-se os principais gatekeepers. Eles acreditam que analistas devem 

supervisionar o desenvolvimento das necessidades de inteligência, a qual deve ser obtida sob sua 

gestão e analisada antes de ser disseminada aos tomadores de decisão. Eles vêem as funções de coleta 

e disseminação como subservientes da análise. Teóricos do lado da coleta, no entanto, são de opinião 

que existe uma grande vantagem na inteligência, a qual pode ser obtida e disseminada sem grandes 

filtragens analíticas. Eles acreditam que a função analítica freqUentemente atrasa a disseminação da 

inteligência proveitosa, prejudicando o princípio de tempo e da oportunidade (Shaker e Gembicki, 

1998). 

Na realidade, todas as etapas do CI - planejamento, coleta. análise e disseminação - precisam ser 

integradas, coordenadas, geridas e bem orquestradas. Em geral, não deve existir a subserviência de 

uma etapa sobre a outra a menos que uma necessiJade especial ou projeto dite isso (Shaker e 

Gembicki, 1998). 
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Outro aspecto importante é que as atividades de Inteligência Competitiva devem procurar obedecer 

alguns princípios que a regem, os quais devem ser observados hannonicamente de modo que a ênfase 

na aplicação de um deles não acarrete prejuízo no emprego dos demais. Os principais são: 

a. Segurança. Em todas as funções de produção, o Conhecimento de Inteligência deve ser protegido, 

de fonna que seu acesso seja limitado apenas àqueles que têm necessidade de conhecê-lo - no 

caso, os Decisores. 

b. Clareza. A inteligência produzida deve ser expressa de forma a receber imediata e completa 

compreensão por parte do usuário. 

c. Amplitude. A inteligência produzida sobre o alvo - fato, assunto ou situação - deve ser o mais 

completo possível. 

d. Imparcialidade. A produção da inteligência deve ter o máximo de isenção possível de idéias 

preconcebidas, subjetivismo e outras influências que originem distorções - ou seja, filtragens. 

e. Objetividade. A produção da inteligência deve ser orientada para objetivos definidos, a fim de 

minimizar o desperdício de energia e recursos, e riscos desnecessários. 

f Oportunidade. A inteligência deve ser produzida em prazo que assegure sua utilização completa e 

adequada. Talvez possa ser considerado, atualmente, o princípio mais importante para a Tomada 

de Decisão, uma vez que o fator tempo é dos mais críticos. Muitas vezes é preferível decidir 

baseado em uma boa inteligência do que com uma ótima inteligência. 

g. Tempo. A inteligência deve ser produzida dentro de um tempo justo que garanta sua eficácia. A 

importância desse princípio está no fato de, na atualidade, ser o tempo um recurso crítico - às 

vezes escasso - para a Tomada de Decisão. 
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h. Gestão. A produção da inteligência deve obedecer a um planejamento que permita adequado 

comando e controle de cada uma das etapas do Ciclo de Inteligência. 

1. Integração. Todos os dados, informações e inteligência obtidos devem ser processados, a fim de 

que o produto resultante seja urna inteligência integrada. 

J. Compartimentação. É um princípio que está intimamente relacionado com o princípio da 

Segurança. Consiste em permitir que somente os integradores - analistas - e os Decisores tenham 

a visão completa do mosaico formado - isto é, de todo o conhecimento de inteligência produzido. 

Dados e informações efetivos não são coletados no vácuo. Tentar obter tudo sobre qualquer coisa 

resultará na aquisição de muito pouco de valor. Um programa de Inteligência Competitiva que não é 

focado fatalmente irá falhar. O processo de IC começa com a identificação das Necessidades de 

Inteligência - NI - dos Decisores, os quais são os usuários primários. As NI podem ser entendidas 

como sendo aquelas questões cujas respostas apoiem a efetiva Tomada de Decisão. Elas são 

qualitativas em natureza e podem ser respondidas facilmente pejo SIC. As NI são mais adiante 

refinadas em Elementos Essenciais de Inteligência - EEI. As EEI são mais quantitativas e respondem 

a critérios analíticos definidos - performance, rentabilidade, fllLXO de caixa, cultura administrativa, 

percepção pública, e base tecnológica, por exemplo. As NI e EEI servirão corno catalisadores e guias 

para todas as atividades subseqüentes do processo de Ie. 

Observa-se que a Inteligência Competitiva não deve ser entendida como sendo uma atividade 

pontual, um tiro único; como as organizações mudam também mudarão as suas Necessidades 

Inteligência e os Elementos Essenciais de Inteligência. 

A figura 19 a seguir exemplifica como integrar as NI e EEI a um modelo de análise de competidores 

da indústria. A partir deles é que se irá construir o Ciclo de Inteligência de fOTIlla a responder as 

questões COlocadas, a fim de assegurar uma maximização da Tomada de Decisão. 
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Cabe ressaltar, ainda, que alguns autores definem cinco etapas distintas para o ciclo de inteligência: 

planejamento; reunião; análise e síntese; interpretação; e formalização e difusão. Porém, a adoção de 

quatro etapas é a que tem sido adotada por organizações que possuem o Sistema de Inteligência 

Competitiva formalmente implantado, por ser mais otimizado e intuitivo. 

o Que Orienta o Competidor 
Como ele define o Sucesso 

METAS FUTURAS 

A todos os níveis da administratão e 
em várias dimensões 

o Que o Competidor Está Fazendo e 
Pode Fazer 

ESTRATÉGIA EM CURSO 

De que forma o negócio está 
competindo no momento 

/ 
PERFIL DE RESPOSTAS DO COMPETIDOR 

Qual a posição posição atual do Competidor? 

Quais os prováveis movimentos ou mudanças 
estratégicas que o competidor fará? 

Onde o competidor é mais vulnerável? 

O que irá provocar a maior e mais efetiva retaliação pelo 
competidor? 

/ 
O que o Competidor acredita, supõe 

ou conhece sobre si mesmo, o 
mercado e competidores 

HIPÓTESES 

Sobre si mesmo e sobre a indústira 

habilidade para executar, onde o 
Competidor falhará, o que ele poderia 

fazer 

CAPACIDADES 

Tanto os pontos fortes como os pontos 
fracos 

Figura 19 - Integração das NI e EEI na Análise de Competidores da Indústria - Exemplo 
Fonte: Adaptado de Kaznar. 1999. 

51 



4.4.1. PLANEJA.MENTO E GESTÃO 

A primeira etapa do Ciclo de Inteligência - CI é o Planejamento e Gestão. Em muitos aspectos, é a 

etapa mais importante. porque é a partir dela que as demais serão estabelecidas. Também pode ser 

vista como sendo a última etapa do CI, porque uma vez que o conhecimento de inteligência é 

disseminado para o decisor suas ações subseqüentes - baseadas naquele conhecimento - irão gerar 

demanda por novas necessidades de inteligência para atender as mudanças - principalmente novas 

situações e novas oportunidades - ocorridas em conseqüência da Tornada de Decisão (Kahaner, 

1997). 

A etapa de Planejamento e Gestão requer basicamente a observância de três aspectos importantes 

(Kahaner, 1997): 

a. Entender claramente as necessidades do usuário principal- decisOf - e o seu limite de tempo. Ou 

seja, entender claramente qual inteligência será usada; porque ela é necessária, e exatamente 

quem fará uso dela. Inteligência pode ter muitos usos: Planejamento e Gestão estratégicos, 

pesquisa e desenvolvimento - P&D, entradas estratégicas, aquisições e fusões - M&A, 

oportunidades de mercado e necessidades tecnológicas, por exemplo. Tem que se ter o claro 

entendimento do que a alta administração precisa conhecer e porque. A menos que a inteligência 

competitiva sirva as necessidades de conhecimento da alta administração - usuários primários -, 

ela irá falhar. 

b. Estabelecer um plano de coleta, análise e disseminação. Dependendo do tempo disponível e dos 

itens de inteligência requeridos deve-se traçar estratégias e métodos para a coleta dos dados e 

informações necessários, a metodologia a ser utilizada para a análise dos mesmos e as formas e 

modos da disseminação da int~ligência produzida aos Decisores. O planejamento deve incluir 

também os recursos materiais e financeiros necessários e planos de contingências para o caso de 
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não se obter alguma peça do quebra-cabeça. Nesse último caso, deve-se tentar obter a melhor 

informação disponível. 

c. Manter o usuário principal constantemente informado. Deve-se ter a certeza de que a inteJigência 

que está sendo planejada irá atender as necessidades do decisor, mantendo-o constantemente 

informado sobre o que está sendo feito, como está sendo feito, e o que será possível e impossível 

de se fazer. Essa é a razão principal pelo qual a alta administração - Decisores - deva ser 

envolvida nessa etapa. 

o tempo disponível e o princípio da oportunidade são críticos. Eles irão determinar como serão 

definidos e alocados os recursos necessários ao processo e quais serão os métodos e estratégias de 

coleta e análise dos dados e infonnações e de disseminação da inteligência produzida (Kahaner, 

1997). Por exemplo, dados oriundos de repartições governamentais normalmente obedecem a prazos 

inerentes à burocracia daqueles órgãos - muitas vezes esses prazos são determinados por lei - e 

muitas vezes não se tem disponível o tempo necessário para obtê-los. Nesse caso, a unidade de 

inteligência terá de definir em seu planejamento uma nova estratégia ou uma fonte alternativa para 

obtê-los. 

A atividade de inteligência é uma atividade eminentemente técnica e como tal exige que seja 

realizada por profissionais com qualificação e expertise específicas. Então, resumidamente, na etapa 

de Planejamento e Gestão esses profissionais realizam o estudo preliminar e geral do problema, 

baseados nas necessidades de inteligência dos tomadores de decisão, visualizando os fins a atingir e a 

maneira de atingi-los. Sendo assim, adotam, em conjunto com a alta administração, os seguintes 

procedimentos, entre outros: 

a. Levantam e definem zs Necessidades de Inteligência e os Elementos Essenciais dJ Inteligência; 

b. Definem o problema e o objetivo a ser alcançado, inclusive os objetivos e metas ÍIltermediárias; 
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C. Definem os assuntos a serem abordados; 

d. Definem a faixa de tempo em que cada assunto deva ser considerado; 

e. Definem o prazo inicial disponível para a produção da inteligência. Esse prazo pode ser alterado, 

principalmente em função do princípio da oportunidade e do tempo; 

f Definem a finalidade do conhecimento; 

g. Definem os aspectos essenciais do assunto abordado; 

h. Verificam os aspectos essenciais conhecidos; 

1. Verificam os aspectos essenciais a se conhecer; 

J. Levantam e definem os alvos e as fontes, bem como as estratégias para abordá-los; 

k. Linkam as NI e os EEI com os alvos potenciais e as fontes; 

1. Prevêem a adoção de medidas extraordinárias e contigenciais; 

m. Prevêem as medidas de segurança necessária a proteção do conhecimento - Contra-inteligência; 

n. Definem as estratégias e métodos para a coleta de dados e informações; 

o. Definem a metodologia de análise de dados e informações a serem adotadas; 

p. Definem a fonna e o processo de disseminação da inteligência produzida; 

q. Definem o modelo de gestão do processo; 

r. Levantam e definem a alocação dos recursos necessários à atividade; e 

s. Determinam como serão executados o feedback, o feedfoward, e o follow-up do processo de IC. 
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4.4.2. COLETA 

A Coleta é a etapa do CI responsável por obter dados e informações cruas que serão processados e 

transformados em inteligência utiJizável - ou seja, em conhecimento que pode ser utiJizado de forma 

eficiente e eficaz pelo tomador de decisão - através da etapa de análise. A menos que a unidade de 

Inteligência Competitiva tenha iniciado e implementado diversos planos de coleta no passado, ° 

esforço não será algo fácil (Shaker e Gembicki, 1998). 

Uma vez levantados, definidos e compreendidos as Necessidades de Inteligência e os Elementos 

Essenciais de Inteligência na fase de planejamento, o próximo passo é o de definir quem ou o quê 

tem as respostas às NI e aos EEl. Estes são as fontes, ou seja, aquelas que têm a custódia dos dados e 

informações dos alvos que atendem às NI e aos EEl (Shaker e Gembickí, 1998). Cabe ressaltar que 

uma vez iniciado o processo de IC, fontes adicionais - e até alvos - poderão emergir, e algumas, 

inicialmente levantadas no Planejamento e Gestão, poderão ser retiradas da lista. Talvez porque se 

saiba tudo o que elas sabem, ou porque o que elas têm a oferecer tenha um valor menor, ou porque 

sejam inacessíveis, por exemplo. 

Torna-se importante fazer a distinção entre alvos e fontes. Esta distinção deve ser feita para permitir 

o desenvolvimento efetivo das operações de coleta. Alvos são tudo para os quais serão direcionadas 

as atividades de IC. Podem ser humanos ou não. Fontes são os que fornecerão os dados e 

informações sobre os alvos ou têm condições de interagir com eles ou acessá-los. Também podem 

ser humanas ou não. Quando humanas, podem ser denominadas de Human Intelligence - HUMINT, 

isto é, são as informações - e, inclusive inteligência - obtidas diretamente das pessoas e não da 

leitura de documentos ou, colocando de uma outra forma, é o que alguém diz a você. 

Exemplificando: suponha que uma organização deseja construir um conhecimento de inteligência 

sobre o mercado do Sudoeste Asiático para o seu produto. Neste caso, então, o mercado em questão é 
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o Alvo e as Fontes poderão ser os documentos e pessoas que possam fornecer ou permitir o acesso 

aos dados e informações - e até algum conhecimento de inteligência - a respeito desse mercado. 

o levantamento dos alvos e das fontes deve ser feito de forma muito criteriosa, a fim de se evitar o 

desperdício de energia. Para isso Tyson (Tyson, 1998) sugere a utilização da regra do 80120 para o 

caso de se ter problemas nesse levantamento. Tal regra consiste em se identificar os 20% das fontes 

que tem condições de prover 80% dos dados e infonnações sobre o alvo. Outro emprego da regra, 

por exemplo, seria o caso de ser necessário identificar quem são os competidores-chave - alvos 

potenciais - no mercado. É praticamente impossível se ter de 100 a 200 competidores-chave em um 

determinado mercado. Em um mercado servido, existirá provavelmente não mais do que cinco 

competidores-chave. Dessa forma, se houver problemas em identificar quem são os competidores

chave, pode-se identificar os 20% das organizações que provêem 80% da competição, para então 

focar o processo de IC em um ou poucos competidores (Tyson, 1998). 

MacGonagle e Vella (MacGonagle e Vella, 1998) afirmam que uma maneira útil de se realizar a 

tarefa de coleta pelos profissionais de inteligência é o de visualizar os dados e informações desejados 

como um commodity - ou seja, um produto tangível. Feito dessa forma, esses profissionais podem 

criar um modelo mental onde podem fazer as seguintes perguntas, a fim de focarem o esforço de 

coleta: 

a. Quem produz os dados e informações desejados? 

b. Onde estão os dados e informações que se deseja transferir? 

c. Quem pode coletar os dados e informações desejados? 

d. Quem acumula os dados e informações desejados? 

e. Quem 'ltiliza ou pode utilizar os dados e informações desejados? 
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f. Quem mais está interessado em obter os dados e informações desejados? 

A etapa de coleta pode ser dividida em dois tipos: coleta e busca. A coleta refere-se a obtenção de 

dados e informações a partir de fontes sobre os alvos previamente definidos no Planejamento e 

Gestão. A busca é urna atividade de coleta planejada e refere-se a obtenção de dados e informações 

para a construção de urna inteligência prospectiva - cuja finalidade principal é a detecção de 

oportunidades e ameaças. Enquanto a coleta é urna atividade focada e visa a atender urna necessidade 

de inteligência imediata do decisor e está mais ligada diretamente ao core business da organização, a 

busca é uma atividade pró-ativa e prospectiva, que ocorre normalmente de forma paralela à coleta e 

visa a proporcionar urna visão mais abrangente do meio ambiente organizacional. A busca pode ser 

de dois tipos: sistemática, que se caracteriza por ser contínua, produzindo um fluxo constante de 

dados e informações sobre fato ou situação cuja evolução deva ser acompanhada; e exploratória, que 

se caracteriza por ser eventual, proporcionando dados e informações sobre um assunto específico em 

determinado momento. 

Peter Schwartz (Schwartz, 1991) apresenta um exemplo que pode ser adaptado para se compreender 

melhor sobre a distinção entre os dois tipos de coleta: 

.. ( ... ) Em 1984 vi referências a estudos que revelavam que os tempos de vida útil de uma série de 

metais eram menores do que anteriormente se imaginava. Sendo eu engenheiro aeronáutico, 

percebi que aquilo poderia fazer grande diferença na indústria da aviação. Aviões imprimem 

grande fadiga aos materiais que os constituem. Entramos em contato com amigos na Boeing para 

descobrir se as notícias tinham fundamento. Aquilo foi muito significativo para eles: quando as 

companhias aéreas percebessem que precisavam renovar a frota mais cedo, as vendas de aviões 

aumentariam drasticamente. Mas aquilo também seria significativo para nó ... ': um dos mercados da 

Shell é o combustível de aviação. Quanto mais novo o aparelho, mais eficiente ele é, menos 
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combustível consome. Uma nova frota global significaria uma sensível alteração na demanda de 

combustível. Precisávamos saber com que rapidez a frota seria renovada.( ... )" 

Antes, é necessário se fazer a seguinte observação: estudos de ciclos de vida de metais para aviação e 

a indústria aeronáutica não são, evidentemente, o core business da Shell, empresa para qual o autor 

trabalhava. Graças a uma atividade de busca sistemática pode-se detectar uma ameaça potencial a um 

dos mercados da organização. A inteligência necessária para se conhecer a velocidade de renovação 

da frota aérea global será construída a partir de dados e informações obtidos por meio de uma busca 

exploratória. A coleta seria a obtenção de dados e informações a respeito do movimento competitivo 

da Exxon em um detenninado mercado de interesse da Shell - ou seja, uma necessidade de 

inteligência ligada diretamente ao negócio da organização. 

Tanto a coleta quanto a busca se dá sob duas formas: coleta de dados e infomlações de campo e 

coleta de dados e informações públicos e publicados. O primeiro se refere a coleta a partir, 

basicamente, de fontes humanas - HUMINT - utilizando-se técnicas de entrevistas, questionários e a 

Quarterback Teclmique, entre outras. Já a segunda se refere basicamente na coleta a partir de 

docwnentos públicos ou publicados. 

Uma pesquisa realizada pela Michigan State University em conjunto com a Society of Competitive 

Intelligence Professionals identificou os cinco métodos mais comuns, utilizados por profissionais de 

Inteligência Competitiva, usados para coletar dados e informações: 

1. Contratando profissionais que trabalharam ou prestaram serviços para os competidores; 

2. Conduzindo entrevistas previamente planejadas; 

3. Participando ou assistindo a exposições, congressos e conferências de negócios; 

4. Fazendo contatos diretos; 

58 



5. Utilizando dados e informações de domínio público - públicas e publicadas - ou não sigilosas. 

4.4.2.1. A OBTENÇÃO DE DADOS E INFOR.l\1AÇÓES PÚBLICOS E PUBLICADOS 

A obtenção de dados e informações públicos e publicados é a técnica de Inteligência Competitiva 

mais amplamente empregada. Numerosas fontes podem prover literalmente milhões de bits de dados 

e informações. O objetivo da etapa de coleta de um Sistema de Inteligência Competitiva, no entanto, 

não é o de coletar esses milhões de bits de dados e informações, mas de coletar nesse imenso 

universo aqueles dados e informações que são valiosos e necessários. 

Cabe observar que essa necessidade foi definida no Planejamento e Gestão. A tabela 1 apresenta um 

bom exemplo de como pode ser feita essa definição a partir de fatores-chave de sucesso, bem como 

um primeiro levantamento. 

Na realidade quando se fala sobre a obtenção de dados e informações públicos e publicados se está 

falando em dados e informações de domínio público e de não-domínio público. Evidentemente, nessa 

última categoria não se incluem aqueles considerados privados ou que possuam alguma classificação 

sigilosa como confidencial ou secreto. 

Define-se dados e informações de domínio público aqueles que estão disponíveis a qualquer um que 

os procure e deseja obtê-los. Já os dados e informações de não-domínio público são aqueles que não 

estão publicamente disponíveis, o que não significa necessariamente que sejam sigilosos ou privados. 

Isto significa que estes últimos exigirão por parte dos profissionais de inteligência um pouco mais de 

persistência e criatividade para obtê-los (Kahaner, 1998). 
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Tabela 1 - Exemplo de Definição das Necessidades de Dados e Informações e Levantamento Inicial 
de Fontes Alternativas. 

Fonte: Adaptado de Tyson, 1998. 

Fatore&-cllave de Sueesso N«~dades dQ Dados ~ Footes Alternativas 
Ill(Qfma~(le$ (NI ~ EEI) 

• Brochuras de produtos e serviços 
(catálogos, manuais, folders,etc) 

• Recortes de notícias / websites · Lista de característica específicas, • Procura em banco de dados 
1. Serviço Rápido e Eficiente realçando diferenças na · Entrevistas com staff de vendas 

abordagem. • Entrevistas com clientes dos 
competidores 

· Entrevistas com competidores 

• Recortes de notícias / websites 
• Engenharia reversa em produtos • Entrevistas com competidores 

Qualidade de Produtos e Serviços 
dos competidores • Aquisição de produtos e serviços 

2. · Perspectiva de cliente obtida a do competidor 
partir de entrevistas • Entrevistas com engenheiros e 

pessoal de operação internos 

· Brochuras de produtos e serviços 
(catálogos, manuais, folders,etc) 

• Resultados de pesquisas 
3. Características de Produtos e • Informação do produto independentes 

Serviços · Engenharia reversa · Recortes de notícias / websites 

· Procura em banco de dados 

· Entrevistas com pessoal interno e 
fontes da indústria 

· Relatórios trimestrais 

Relatórios financeiros • Relatórios anuais · 4. Força Financeira e Rentabilidade • Relatórios setoriais e da indústria · Relatórios de crédito • Recortes de notícias! websites 

· Procura em banco de dados 

· Recortes de notícias / websites 

· Procura em banco de dados 
• Pesquisa de clientes • Entrevistas com clientes dos 

5. Marca e Imagem 
• Pesquisa de mercado competidores 

• Entrevistas com outras fontes da 
indústria 

• Listas de preços do competidor · Listas de preços • Entrevistas com clientes dos 
6. Preço • Descrição de variações a partir de 

competidores 
preços publicados · Entrevistas com competidores 

Larry Kahaner (Kahaner, 1998) apresenta dois bons exemplos que distinguem os dados e 

infonnações de domínio público daqueles que são de não-domínio público: 

"Em 1989, os gerentes da cervejaria americana Conrs estavam preocupados com relatórios que 

indicavanl que a competidora Anheuser-Busch ia fazer um big push em seu mercado nos Estados 
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Americanos localizados na área das Montanhas Rochosas com a Budweiser e a Bud Light. 

Anheuser-Bush tinha atacado cidades nas Costas Oeste e Leste dos Estados Unidos com uma 

forte campanha publicitária e fazendo algum progresso nesses mercados às custas da Coors. A 

Coors é a mais fraca das três-grandes cervejarias (a Miller é a terceira). A área das Montanhas 

Rochosas sempre tinha sido um lugar seguro para Coors e perder parte do mercado em seu próprio 

território não só seria somente custoso mas humilhante. 

A pergunta era: Anheuser-Busch teria a capacidade de se preparar em sua planta localizada na 

área de Denver para incrementar uma ofensiva com uma forte campanha publicitária e de 

promoções e com bastante produtos de modo a fazer disto uma campanha com uma boa relação 

custo-beneficio? 

Usando somente Registros Públicos, um consultor de Inteligência Competitiva externo estudou os 

arquivos da Agência de Proteção Ambientaf - EPA sobre as descargas de efluentes da Anheuser

Busch - Todas as companhias deste tipo têm que arquivar declarações de despejo de efluentes 

industriais com a EP A. Com isso ele pôde determinar a capacidade máxima de produção deles. 

Esse estudo mostrou que a Anheuser-Busch não tinha condições de fazer um lançamento de seus 

produtos com efetividade na área das Rochosas. A Coors, então, que no princípio tinha planejado 

gastar milhões em contra-promoção e publicidade, pôde pôr seus recursos em outro lugar. 

Esta história também mostra as três facetas de Inteligência Competitiva: 

• Informação: A quantificação da carga de efluentes industriais que foi descarregado. 

• Análise: A partir aquela informação, pode-se estimar - ou determinar - a capacidade da 

fábrica. 

• Usando a Inteligência: A Coors decidiu adiar uma possível contra-campanha e publicidade". 

7 Tradução de Environmental Protection Agency - EP A 
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Outro exemplo: "uma empresa japonesa quis construir uma planta de processamento de papel no 

Estado americano da Georgia e precisou saber a capacidade de uma planta industrial de produção 

de papel e celulose que se localizava nas proximidades e quanto papel eles estavam produzindo. 

Se ela fosse subutilizada, não faria muito sentido a construção da planta da empresa japonesa. 

Por outro lado, se estivesse funcionando a sua capacidade plena poderia haver espaço para outra 

planta na área porque existiam bastantes fazendas de árvores na região. 

Um consultor de Inteligência Competitiva externo contratou alguém para contar o número de 

vagões ferroviários que deixavam a planta~ porém, não havia nenhuma garantia que os vagões 

estavam cheios. Trabalhando com a assessoria de um químico e de um metalúrgico, o consultor 

pôde determinar quanto peso tinha passado pelos trilhos medindo a quantidade de ferrugem que 

ainda permanecia nos trilhos depois de cada viagem de trem. Subtraindo do peso vagões 

ferroviários, ele determinou então quanta carga eles estavam levando. A partir daquele número, 

ele estimou a quantidade de papel produzida. Mas isso era só parte da resposta. As máquinas da 

planta estavam operando a 100 porcento de sua capacidade? 

A segUir, ele levantou a quantidade e o tipo de máquinas usadas na planta simplesmente 

perguntando para alguns trabalhadores. Ele, então, descobriu do fabricante daquelas máquinas, 

quanto material estas máquinas eram capazes de produzir. 

Deduziu, então, que a planta estava operando a 90 porcento de sua capacidade na maioria do 

tempo, e assim, a empresa japonesa decidiu levar em conta a possibilidade de construir uma planta 

nova na região. 

Novamente, as três facetas de Inteligência Competitiva: 

• Informação: peso e número dos vagões ferrOviários e quantas viagens que eles fizeram; a 

capacidade das máquinas de fabricação de papel. 
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• Análise: dado esses números, a capacidade com que a planta estava operando foi calculada. 

• Usando a inteligência: condições na região para outra planta de papel e celulose". 

o primeiro exemplo apresenta a coleta e o uso da informação de domínio público como base. O 

segundo envolveu um uso mais sofisticado e imaginativo de coleta de informação que é de não

domínio público - e de caráter não sigiloso ou privado. 

Quando se está direcionando o esforço de IC para um determinado alvo - competidor, mercado, etc-, 

recomenda-se começar a procura pelos dados e informações de domínio público através de registros 

públicos em diversos órgãos governamentais nas três esferas: federal, estadual e municipal. E como 

em qualquer esforço de inteligência competitiva, é também importante reconhecer o que cada fonte 

de informação pode ou não prover. Nesse caso, os registros públicos podem (Rice, 2000); 

Não serem completos. Eles raramente provêem um completo quadro de Inteligência Competitiva. 

Os dados e informações obtidos a partir desses registros freqüentemente precisam ser 

alavancados com um esforço mais amplo para permitir uma avaliação mais acurada. 

Não serem convenientes de acessar. Freqüentemente pedaços de informação estão incluídos em 

vários arquivos em várias agências, secretarias e departamentos, por exemplo. Eles precisam ser 

colocados juntos como em um quebra cabeça. Isto freqüentemente precisa de uma combinação 

bastante única de pessoal das áreas ambiental, empresarial, técnica, e operacional para 

desenvolver uma avaliação útil e precisa. 

Não serem consistentes. Cada órgão público têm, normalmente, diferentes procedimentos e 

estratégias para completar e submeter estes registros. Sistemas de recuperação de arquivos só 

a~ora estão começando a serem computadorizados~ há muitos arquivos perdidos ou esquecidos~ 

outros ainda estão em processo revisão por regulador e pessoal de campo para poderem ser 

confirmados para períodos estendidos. 
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Porém, há freqüentemente também uma generosidade de valiosos dados e informações de negócios 

nesses e outros tipos de registros públicos. Registros públicos ambientais, arquivos, relatórios, 

licenças, aplicações e relatórios de inspeção contêm freqüentemente o tipo de informação empresarial 

listado na figura 20. 

Dados e Informaç6.s Dlsponlvels 
em Registros Públicos 

Capacidade de Produção e 
~ Capital e Custos de Operação 

Planos de Expansão. 

Tipos, Tamanho de 
Estratégias de Investimento de Equipamentos e Materiais de ~ 

Construção Capital 

Estratégias de Manutenção e 
~ 

Planos Futuros e Mudanças em 
Reparações Produtos e/ou Foco de Mercado 

Layout do Sitio Industrial e 
Potencial para Expansão (ou ~ Nlveis de Staff e Organogramas 
limites para a Capacidade de 
Expansão 

Matérias-primas - tipos e 
~ 

Capacidade de Transporte 
quantidades. (Carga e Descarga) 

Figura 20 - Dados e Informações Disponíveis em Registros Públicos - Exemplo 
Fonte: Rice, 2000. 

Steve Rice (Rice, 2000) em seu artigo para a Competitive Intelligence Magazine apresenta um bom 

exemplo de como dados e infonnações de domínio público obtidos em repartições governamentais-

no caso registros ambientais - podem ser extremamente úteis para a construção de uma inteligência 

competitiva eficaz para a Tomada de Decisão: 

"Muitos tipos de plásticos são modificados para satisfazer necessidades específicas de clientes. 

Algumas modificações acrescentam força ao plástico, outras mudam a flexibilidade ou a 

resistência à fadiga, e outras acrescentam cor ou textura. Uma vez produzidas as "pelotas" de 

plástico básicas - conhecidas como pellets -, estas modificações são acrescentadas por wn 

processo chamado de compounding ou composição, um passo onde as pelotas são derretidas, 

modificações inseridas, e então extrudadas e solidificadas novamente em pelotas. 

64 



Um cliente tinha ouvido que um competidor estava ampliando sua capacidade de produção de 

pellets plásticos. Até onde eles souberam, o competidor transportou os pellets quase que meio 

caminho pelo país para suas instalações de compounding. Nos pediram então que confirmássemos 

(ou refutássemos) a expansão de capacidade de produção e, se estivesse sendo ampliado, 

quantificar e tipificar a expansão. 

Uma revisão dos registros públicos ambientais do alvo não só produziu um conjunto completo de 

plantas do local (inclusive a área marcada para nova construção), mas também diagramas de um 

processo completo e de instrumentação (inclusive tamanhos de equipamento e material de 

construção). Além disso, os arquivos revelaram que o alvo estava re]ocando sua atividade de 

compounding daquele local distante para o novo local - alvo do esforço de IC. Um diagrama 

revelou a adição de quatro novos equipamentos de extrusão, e notas de rodapé indicaram os 

equipamentos de extrusão de cada unidade, o que relacionou diretamente a capacidade de 

compounding. Mais significante era a lista de aditivos que seriam usados na formulação do 

produto o que indicou uma mudança no foco do novo local alvo, do setor de aplicações 

residenciais para o setor automotivo. 

Como resultado, o cliente pôde calcular, com muita precisão, o exato custo de capital e o custo 

incrementaI de expansão por libra de produto. A força de venda do cliente também estava "na rua" 

na semana seguinte falando com os produtores de aplicações residenciais com uma mensagem de 

como a companhia do cliente estava "aqui com você para ficar." Isto apresentou a base de 

consumidores uma mensagem muito poderosa e positiva que permitiu ao cliente capturar várias 

das contas de produtos dos competidores gerando uma renovação. O mais incrível foi que tudo 

isso foi realizado antes mesmo do competidor ter terminado a construção de suas novas 

instalações! " 
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Pode-se, ainda, apresentar como fontes principais de dados e informações de domínio público, entre 

outras (Kahaner, 1998): 

1. A Mídia em geral. Apesar do fato de normalmente a mídia ser considerada uma fonte secundária 

de dados e informações, ela continua sendo uma fonte que não pode ser subestimada pelo fato de 

muitas vezes conter não somente inteligência bruta, mas também, usualmente, alguma análise já 

elaborada; 

2. Associações Comerciais e da Indústria. São boas fontes de informação sobre particular setor 

industrial, mas não de informações específicas sobre as organizações associadas. Normalmente o 

que se obtém nessas fontes são dados sobre a indústria, projeções, mercados, e assim por diante. 

Obviamente, podem ser muito úteis para se obter um conhecimento útil a respeito de uma 

indústria em geral, especialmente sobre as questões que se colocam sobre ela; e 

3. Banco de Dados e Internet. Bancos de dados - próprio ou de organizações - são ferramentas 

excelentes para se lançar uma ampla rede para se começar a procura de dados e informação. 

Podem conter informações como artigos de jornais, revistas, transcrições de programas de rádio e 

TV, newsletters, press releases, informações de governo; e dados como dados sobre patentes, 

informações financeiras, dados econômicos, informações sobre mercado acionário, dados 

estatísticos, vendas - dados brutos, não filtrados. A Internet pode ser considerada um dos 

elementos mais importantes de qualquer programa de IC de uma organização. No entanto, 

observada-se nos últimos anos que ela têm se comportado mais como uma fonte secundária, 

excetuando-se alguns sites de organizações que acabam por utilizá-la como um meio de 

disseminação - venda - de dados e informações para clientes devidamente cadastrados. 

Como principal fonte de não-domínio público, destac llll-se as fontes de inteligência hunlanas ou as 

HUMINT e as conferências, exposições e congressos. Enquanto que normalmente a coleta de dados 

e informações com as HUMINT é feito a partir da interação e de uma relação de confiança entre o 
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profissional de inteligência e sua rede de contatos - networking -; nas conferências, congressos e 

exposições se pode utilizar a Quarterback Technique. 

Conferências, congressos e exposições costumam ter grande potencial para a coleta de muita 

inteligência útil em um curto espaço de tempo e a um custo baixo. Elas serão mais importantes se 

concentrarem indivíduos chave que podem impactar o meio ambiente organizacional. A Quarterback 

Technique é uma técnica de inteligência que consiste basicamente em preparar previamente o 

profissional de IC que irá participar desses eventos, para saber que tipo de dados e infonnações ele 

irá procurar e para deixá-lo em condições de observar e registrar tudo o que não foi previsto no 

briefing de preparação, mas que possa a vir a ser útil para o Sistema de Inteligência Competitiva 

(Shaker e Gembicki, 1998). 

A título ilustrativo, recente pesquisa realizada pelo Center for Exhibition Industry Research - CEIR 

(www.ceir.com. 2000) apresentou porque conferências, congressos e exposições são ideais para a 

obtenção de dados e infonnações primários de inteligência. Por exemplo: 

a. A malOna dos expositores utiliza exposições para anunciarem e lançarem novos produtos, 

anunciarem fusões e aquisições, etc. Muitos desses anúncios não são cobertura pela mídia em um 

primeiro momento. 

b. 50 % dos participantes de exposições estão à procura de novos fornecedores e soluções. 

c. 34 % dos participantes são presidentes, CEOs, proprietários ou executivos com poder de decisão 

ou para realizarem compras e negócios. 

d. 84% dos participantes têm algum papel na tomada de decisão de suas organizações. 

e. 60% dos participantes estão comparecendo ao evento pela primeira vez. Isto pode prover contatos 

com novas pessoas e organizações. 
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f A participação de analistas e da mídia especializada. 

A figura 21 apresenta um bom exemplo das fontes de onde podem ser obtidos dados e informações 

para se fazer uma análise da indústria. 

Dessa fonna foi visto alguns aspectos julgados relevantes a respeito da obtenção de dados e 

infonnações públicos e publicados. Mas de que forma se pode avaliá-los e classificá-los quanto a 

veracidade e confiabilidade de seus conteúdos? E as fontes que os forneceram, como avaliá-las? É o 

que será apresentado a seguir. 
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FONTES DE DADOS PARA ANALISE DA INDÚSTRIA I 

Organizações com cenários-padrão 
(por exemplo, laboratórios de Seguradoras) 

Observadores 
da Indústria 

Imprensa, particularmente editores de 
imprensa especializada e da imprensa local 
onde estão localizadas as instalações ou a 
sede das competidoras 

Organizações locais (por exemplo, Câmara de 
Comércio) onde estão localizadas as 
instalações ou a sede das competidoras 

Governo Municipal e seus órgãos (por 
exemplo, Secretaria de Obras) 

Governo Estadual e seus órgãos (por 
exemplo, Secretaria de Meio Ambiente) 

Governo Federal e seus órgãos (por exemplo, 
Ministérios) 

Organizações internacionais (por exemplo, 
OCDE, Nações Unidas) 

Grupos Controladores (por exemplo, 
Sindicato dos Consumidores) 

Organizações Não Governamentais - ONGs 

Comunidade Financeira (analistas de 
mercado) 

Agências envolvidas na regulamentação, 
promoção da indústria, financiamentos, etc. 

( Fornecedores ------... :--;;~ú~·~;-~ .-( Distribuidores) +- ( Oientes ) 

Entrevistar Fontes sobre Competidores 
Dentro da Companhia 

Assessoria de pesquisa de mercado 

Força de Vendas 

Organizações de Serviços 

Ex-empregados dos competidores, 
observadores ou organizações de serviços 

Assessoria técnica 

Departamento de compras - em contato com 
fornecedores que visitam clientes 

Departamento de P&D - geralmente 
acompanha desenvolvimentos técnicos e 
publicações e conferencias científicas 

Organizações de Serviços 

Associações comerciais 

Bancos de investimentos 

Consultores 

Auditores 

Bancos comerciais 

Agências de propaganda 

Organizações de pesquisa 
estatística 

Centros de P&D outsourcing 

Figura 21 - Fontes de Dados e Informações para a Análise da Indústria 
Fonte: Adaptado de Kaznar. 1999. 
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4.4.2.2. A CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS FONTES E DOS DADOS E 

INFORMAÇÕES OBTIDOS 

Existem diversos tipos de fontes - humanas ou não - que fornecem dados, informações e inteligência 

bruta sobre os alvos aonde são dirigidos os esforços de Inteligência Competitiva. Para fins de 

avaliação normalmente são consideradas como fonte: 

a. Pessoas. São aquelas que detêm a autoria do dado ou informação, por terem percebido, 

memorizado e descrito um fato ou uma situação. 

b. Organizações. São aquelas que detêm a responsabilidade pelo dado ou informação, por tê-lo 

veiculado, considerando a impossibilidade de se identificar o autor - pessoa - do mesmo. 

c. Documentos. São aqueles que expressam o dado ou informação, mas nem sempre contêm 

indicações que permitam a identificação precisa do autor ou organização responsável pelo 

mesmo. 

d. Equipamentos. São aqueles que permitem a obtenção de dados e informações por meio de sinais 

e/ou imagens. 

Basicamente, a literatura divide essas fontes em dois tipos: fontes primárias e fontes secundárias 

(Kahaner, 1997). 

As fontes primárias são aquelas que fornecem os dados e informações sem adulterações diretamente 

a partir do alvo. Isto é, fornecem dados e informações que não sofreram alterações, mudanças, ou 

outro tipo de corrupção por opinião, seleção ou censura em sua interação com o alvo e têm a 

característica de serem inteiramente - ou normalmente - idôneas. O seu acesso é a meta principal do 

SIC, o que, além de mais difícil, nem sempre é possível. 
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As fontes secundárias são aquelas que fornecem dados e informações que foram - ou tiveram grande 

probabilidade de terem sido - adulteradas de alguma fonua. Nonualmente são mais comuns e fáceis 

de se encontrar e acessar, e às vezes é o único tipo de fonte com que se pode contar. 

o que distingue, basicamente, as fontes primárias das secundárias é que os dados e informações 

fornecidas pelas fontes primárias estão crus, inalterados, e, normalmente, em sua totalidade, 

enquanto que os fornecidos pejas fontes secundárias foram seletivamente compilados de fontes de 

dados e informação maiores - como uma faJa extraída de um programa de tv - ou alterados por 

opiniões - como um relatório de indústria de um analista (Kahaner, 1997). 

Isto não significa que as fontes secundárias são menos importantes ou menos precisas que as fontes 

primárias. O que significa para a função de coJeta, e a forma de como ela funciona, é que se deve dar 

a devida importância aos dados e informações baseado em suas origens e nos tipos de flu.xos de 

informações que percorreram (Kahaner, 1997). 

É muito difícil qualificar e dar exemplos de uma fonte primária ou secundária, uma vez que são 

definidas baseadas em aspectos de confiabilidade, acurácia, autenticidade e competência. Porém, a 

medida que o Sistema de Inteligência Competitiva amadurece, e a atividade de coleta se intensifica, 

os profissionais podem aprimorar o julgamento, a qualificação e a classificação das fontes de seus 

bancos de dados, por meio de uma melhor percepção das idiossincrasias das fontes. As fontes 

primárias são as de maior confiabilidade, acurácia, autenticidade e competência. 

Normalmente, apresentam-se como fontes primárias, entre outras (Kahaner, 1997): 

a. Relatórios anuais de empresas; 

b. Documentos governamentais - em todos os níveis~ 

c. Entrevistas ao vivo pela mídia - rádio, TV; 
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d. Internet; 

e. Relatórios financeiros de empresas; 

f HUMINT - fontes humanas. Principalmente presidentes, CEOs e analistas de reconhecida 

expertise~ e 

g. Documentos legais, jurídicos e regulatórios. 

De uma forma geral, apresentam-se como fontes secundárias, entre outras (Kahaner, 1997): 

a. Jornais e revistas; 

b. Publicações especializadas~ 

c. Programas gravados e editados em rádio e TV; 

d. Internet; e 

e. Relatórios de analistas. 

Fontes secundárias podem às vezes serem melhores que as fontes primárias. Podem oferecer, por 

exemplo, interessantes opiniões a partir de analistas e jornalistas. Estes profissionais freqüentemente 

possuem uma visão global da indústria e podem apresentar aspectos que não foram vistos e ameaças 

que não foram percebidas e têm fontes confidenciais dentro da indústria. 

Cabe ressaltar que da mesma forma que é importante distinguir-se as fontes primárias das 

secundárias, deve-se distinguir o produtor do provedor do dado ou informação. Isso pode ter 

importantes conseqüências quando se está procurando desenvolver o SIC. Por exemplo, somente o 

fato do dado ou informação es~ar disponível através de um banco de dados on-line ou na tltemet não 

significa que ele esteja correto (MacGonagle e Vella, 1998). 
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Sempre que possível, deve-se procurar checar e validar os dados e informações obtidos e suas fontes, 

principalmente quando se tratarem de fontes secundárias. Logicamente, isto irá implicar em um 

aumento na necessidade de dados e informações. Daí a necessidade de uma metodologia para 

classificar e avaliar as fontes e os dados e infonnações, para que não se desperdice energia e recursos 

nessa checagem e validação. 

Baseado em McGonagle e Vella (MacGonagle e Vella, 1998), propõe-se a seguir uma metodologia 

para a classificação e avaliação das fontes e dos dados e informações fornecidos por elas, a qual será 

denominado de Classificação da Fonte e dos Dados e Informações - CFDI. Os Sistemas de 

Inteligência mais comuns utilizam um sistema de classificação de dois caracteres, conforme mostra a 

tabela 2. 

Tabela 2 - Modelo de Classificação de Fontes e Dados e Informações - CFDI 
Fonte: Adaptado de MacGonagle e Vella, 1998 . 

....... 'QUANTOÀCONFIABILIDADE DA' . QUANTO A EXATIDÃO DO DADO E 
.... ;.,: ,"~f-'f;'FONTE: .... ' ,'. .:.~s·~·'::··<INFORMAÇÃO ' 

A - Completamente Confiável 1- Confirmado Por Outras Fontes 

B - Normalmente Confiável 2 - Provavelmente Exato 

C - Razoavelmente Confiável 3 - Possivelmente Exato 

D - Normalmente Não Confiável 4- Duvidoso 

E - Não Confiável 5- Improvável 

F - Confiabilidade Não Pode Ser Avaliada 6 - Exatidão Não Pode Ser Avaliada 

A avaliação da fonte e da exatidão dos dados e informações por ela fornecidos é, basicamente, feito 

em quatro etapas: primeira, identificação da fonte em questão para que se possa avaliar o seu grau de 

confiabilidade, autenticidade e competência; segunda, estimativa da exatidão e credibilidade dos 

dados e informação, por meio de checagem com outras fontes, para que se possa classificá-los quanto 

a exatidão; terceira, eliminação de falsas confirmações e redundâncias; e quarta, a determinação da 

relevância dos dados e informações que sobraram. 
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A tabela 3 a seguir mostra uma maneira de como podem ser determinados os principais parâmetros 

de avaliação quanto a autenticidade, confiança e competência no julgamento da fonte. 

Tabela 3 - Determinação da autenticidade. confiança e competência da fonte. 
Fonte: Adaptado de AfacGonagle e Vella, 1998. 

PARA DETERMINAR 

AUTENTICIDADE 

CONFIANÇA 

COMPETÊNCIA 

PERGUNTA-SE VERIFICA-SE 

- Meios transmissores, filtros ou meios 
O dado ou informação provêm realmente 

pelos quais o dado ou informação 
da fonte presumida? 

passou; 
- Processos utilizados para identificação 

Em caso afirmativo, foi nela que o dado 
e reconhecimento da fonte; 

ou informação se originou? 

Quem é a fonte? 

Qual o envolvimento da fonte no fato 
descrito? 

Qual o interesse da fonte em fornecer o 
dado ou informação? 

A fonte está habilitada a perceber e a 
transmitir os dados e informações sobre o 
alvo? 

A localização da fonte permite perceber o 
fato ou situação que descreve? 

- Oportunidades de observação. 

- Antecedentes (político, de lealdade, de 
exatidão, credibilidade; idoneidade, 
isenção); 

- Grau de acesso aos alvos; 
- Grau de habilitação, conhecimento e 

credibilidade para gerar os dados e 
informações sobre o alvo 

- Contribuições já prestadas ao SIC; 
- Motivação; 
- Localização (nível presidência ou 

gerência, por exemplo). 

- Atributos da fonte para perceber, 
memonzar e descrever o fato ou 
situação (experiência e credibilidade 
relativa ao assunto) 

- Consideração sobre data, hora, local, 
etc (oportunidade de observação da 
fonte sobre o alvo); 

- Habilitação, conhecimento e 
credibilidade para gerar os dados e 
informações sobre o alvo. 

Ainda no julgamento da fonte e para estabelecer o seu grau de confiabilidade, utiliza-se os 

parâmetros constantes na tabela 4. 
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Tabela -1- Determinação da autenticidade, confiança e competência dafonte. 
Fonte: Adaptado de MacGonagle e Vella, 1998. 

VERACIDADE APROXIMADA OU 

ACURÁCIA DE DADOS E 

ESTABELECE O GRAU DE INFORMAÇÕES NO PASSADO 

LETRA CONFIABlLIDADE DA FONTE (PERCENTAGEM) 

COMPLETAMENTE CONFIÁVEL 

A - É aquela que de forma positiva, ao longo do tempo, 100 
fornece dados e informações comprovadas. 

NORMALMENTE CONFIÁVEL 

B - Em algumas oportunidades deixou de atender a um ou 80 
mais dos parâmetros de avaliação. 

RAzOAVELMENTE CONFIÁVEL 

C - Coloca-se em uma situação intermediária, entre o 60 
numero de ocasiões em que se conduziu positivamente, 
ou não, em relações a avaliações anteriores. 

NORMALMEl'I,'TE NÃo CONFIÁVEL 

D - Na maioria das oportunidades, deixou de atender aos 40 
paràmetros considerados. 

E NÃo CONFIÁVEL 20 
- Deixou de atender sempre aos aspectos obsetvados. 

F CONFIABILIDADE NÁo PODE SER AVALIADA 50 
- A fonte era desconhecida até o momento. 

A tabela 5 a seguir mostra uma maneira de como podem ser determinados os principais parâmetros 

de avaliação quanto a coerência, a compatibilidade e a semelhança dos dados e informações 

fornecidos pela fonte. 

Ainda no aspecto do julgamento do conteúdo dos dados e informações fornecidos pela fonte a 

respeito de um determinado alvo, utiliza-se os parâmetros da tabela 6 para se avaliar o grau de 

exatidão dos dados e informações. 

75 



Tabela 5 - Determinação da coerência, a compatibilidade e a semelhança dos dados e informações 
fornecidos pela fonte. 

Fonte: Adaptado de lv1acGonagle e Vella, 1998. 

PARA DETERMINAR PERGUNTA-SE VERIFICA-SE 

O dado ou informação em julgamento 
. A harmonia interna do dado ou da 

informação; COERÊNCIA apresenta contradições, ilogicidades e 
O encadeamento lógico; 

redundâncias? 
. 
- As redundâncias internas existentes. 

O dado ou informação se harmoniza com 
- Relacionamento do dado ou informação 

COMPATIBILIDADE outros dados, informações e inteligência 
com o que se sabe sobre fato ou 
situação que é objeto do mesmo; 

conhecidos? 
- Grau de harmonia. 

- Meios transmissores, filtros ou meios 
pelos qUaIS o dado ou intàrmação 
passou; 

SEMELHANÇA O dado ou informação provém realmente - Se há outro dado, informação ou 
de outra fonte? inteligência cujo conteúdo esteja 

conforme ao dado ou informação em 
julgamento. 

- As redundâncias existentes. 

Tabela 6 - Determinação do Grau de Exatidão dos dados e informações fornecidos pela fonte. 
Fonte: Adaptado de MacGonagle e Vella, 1998. 

PROBABILIDADE DE EXATIDÃO 

REPRESENTA O GRAU DE EXATIDÃO DO DADO DO DADO OU INFORMAÇÃO 

NÚMERO OU INFORMAÇÃO (PERCENTAGEM) 

CONFIRMADO POR OUTRAS FONTES 

1 - Nesta categoria inclui-se aquele que foi difundido por outras 100 
fontes e apresenta um conteúdo coerente. 

PROVAVELMENTE EXATO 

2 - Embora não tenha sido confirmado por outras fontes, 80 
apresenta coerência, lógica e compatibilidade. 

POSSIVELMENTE EXATO 

3 - É aquele que não pôde ser confirmado mas possui coerência e 60 
compatibilidade. 

DUVIDOSO 

4 - Embora coerente, não pôde ser confirmado e não é 40 
compatível com o que já se conhece sobre o fato ou situação 
considerados. 

IMPROVÁVEL 

S - O dado ou informação apresentou alguma compatibilidade, 20 
porém não pôde ser confirmado e não apresenta coerência. 

EXATIDÃO NÃO PODE SER A VAUADA 

6 - Não apresentou nenhuma característica dos três parâmetros 50 
de avaliação. Em princípio, não deve ser difundido até que seja 
possível atribuir-lhe um melhor grau de veracidade. 

76 



Toma-se importante fazer algumas observações, baseado em MacGonagle e Vella (MacGonagle e 

Vella, 1998), a serem consideradas quando da utilização dessa metodologia, o que é feito a seguir. 

Quando se faz a avaliação da confiabilidade da fonte, deve-se levar em conta ambas as fontes que 

originaram os dados e informações - produtor - e as fontes de onde os dados e informações foram 

obtidos - provedor (MacGonagle e Vella, 1998). 

Existem algumas convenções gerais usadas pelos profissionais de IC quando da utilização dessa 

metodologia. Por exemplo, se a fonte é considerada amigável - isto é, que não é hostil aos seus 

interesses - e é também muito bem informada, o profissional de inteligência pode normalmente 

atribuir-lhe um A quando a fonte em questão é conhecida por ter um longo e extensivo background 

com o tipo e exatidão de dados ou informações reportados anteriormente. Por outro lado, o 

profissional de inteligência atribuirá F, quando não existirem bases adequadas para estimar a 

confiabilidade da fonte. 

Se o profissional de inteligência obtém dados a partir de fontes que regularmente coletam o tipo de 

dados que se está procurando - qualquer que seja empresa: institutos de pesquisa; empresas de 

consultoria; departamento de pesquisa de mercado da própria organização ou externa a ela; e firmas 

de Inteligência Competitiva -, ele poderá classificá-las baseado em dois fatores. Primeiro, classificar 

as fontes em função de seu corrente estado de treinamento e experiência. Segundo, classificar as 

fontes que geraram os dados e informações em primeira mão - produtoras - (MacGonagle e Vella, 

1998). Pode-se acrescentar, ainda, um terceiro fator que seria a classificação das empresas de 

business information, que forneceram os dados informações - provedoras. 

Se o profissional de inteligência pode dizer com certeza que os dados ou informações providos de 

uma fonte diferente daquela que femeceu os mesmos dados ou informações e com um con:eúdo 

coerente, então estes podem ser classificados como "confirmado por outras fontes" e avaliados como 

1. Se os dados ou informações embora não tenham sido confirmados por outras fontes diferentes da 
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que os gerou, não apresentam coerência, lógica e compatibilidade, então eles podem ser classificados 

como "provavelmente exatos" e avaliados como 2. Se a investigação revelar que os dados e 

informações que os profissionais de inteligência não têm como confirmar, porém são consistentes e 

coerentes com o comportamento do alvo, então podem ser classificados como "possivelmente 

exatos" e avaliados como 3. Se os dados ou informações embora coerentes, não podem ser 

confirmados e não são compatíveis com o que já se conhece sobre o fato ou situação considerados a 

respeito do alvo, então eles são classificados como "duvidosos" e avaliados como 4. Dados ou 

informações reportados, não confirmados por outros dados ou informações disponíveis, não são 

coerentes com o que se sabe sobre o alvo e contradizem a experiência e o feeling do profissional de 

inteligência, então eles são classificados como "improváveis" e avaliados como 5. A mesma 

classificação deve ser dada para os dados e informações que contradizem aqueles existentes e já 

avaliados como 1 ou 2. Finalmente, se a pesquisa descobrir que os dados e informações obtidos não 

apresentam nenhuma característica dos três parâmetros de avaliação - coerência, compatibilidade e 

semelhança - ou não podem ser enquadrados nas avaliações de 1 a 5, então eles são classificados 

como "exatidão não pode ser avaliada" e avaliados como 6. Em princípio, estes dados e informações 

não devem ser difundidos até que seja possível atribuir-lhe um melhor grau de veracidade, pois o 

risco de uma Tomada de Decisão baseada neles é muito maior e de dificil avaliação. 

A experiência do Sistema de Inteligência Competitiva ou da organização com uma fonte de dados e 

informações é também relevante. Por exemplo, os registros passados de uma fonte para dados 

geralmente é uma base boa para calcular o nível de confiança atual. Um teste suplementar para 

confiabilidade envolve determinar se aquela fonte , sob as condições que enfrenta, tem condições de 

atualmente obter os dados e informações específicos dentro de limitações de tempo, acesso, e 

financiamento. 

Sob essa metodologia de classificação, as avaliações de exatidão e confiabilidade são ind~pendentes 

umas das outras. Por exemplo, uma fonte altamente confiável pode reportar um dado que, quando 
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comparado com outros dados que se sabe serem verdadeiros, parece ser improvável. Esta avaliação 

será A5. Por outro lado, uma avaliação El poderia ser para dados oriundos de uma fonte com 

confiabilidade desconhecida onde, através da confirmação a partir de outras fontes confiáveis, os 

dados são avaliados como sendo de exatidão comprovada. 

Durante o processo de classificação e avaliação das fontes e dos dados e informações deve-se atentar 

para os seguintes aspectos: a desinformação; a consistência dos dados e informações avaliados; a 

identificação de padrões e significação; o levantamento e o controle das omissões; a eliminação de 

falsas confirmações e redundâncias; e a determinação se todos os dados e informações coletados são 

relevantes (MacGonagle e Vella, 1998). 

Pelo fato do SIC envolver a transformação de dados e informações em inteligência, deve-se ter 

cuidado com a desinformação. Desinformação é definida como sendo informações incompletas ou 

inexatas desenhadas para enganar outros sobre intenções, fatos, situações ou habilidades. Quando 

usada na arena de políticas internacionais, espionagem, ou inteligência, o termo significa a produção 

deliberada e disseminação de falsidades, fabricações, e falsificações direcionadas para enganar um 

oponente ou aqueles que apoiam um oponente. O termo pode ser entendido, também, como sendo 

associações reais ou eventos ilusórios, com a meta básica de fazer - o alvo da desinformação -

pensar o que o iniciador quis. De uma forma mais simples, é algo que se parece com informação mas 

não é. Entre os objetivos de um plano de desinformação é manter o alvo preocupado e fora equilíbrio 

e para permitir o ganho de tempo necessário para a realização de uma manobra competitiva 

(MacGonagle e Vella, 1998). 

Para os profissionais de inteligência, estar atento para o fato que a desinformação existe e tentar 

decidir se um competidor - ou outro elemento adverso - a está implantando é uma tarefa complexa. 

Segundo MacGonagle e Vella (MacGonagle e Vella, 1998), existem pelo menos quatro 

possibilidades de opções para os profissionais de inteligência: 
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l. Se o profissional não checar se a desinformação está presente e ela estiver, ela pode ser 

destrutiva; 

2. Se o profissional procurar pela desinformação, ele pode não descobri-la, mesmo estando 

presente. Neste caso, a análise de inteligência será afetada pela desinformação, mas em uma 

direção e em um grau que o profissional não pôde estimar; 

3. O profissional pode localizar algo que ele pensa ser uma desinformação, e ela de fato não está 

presente. Neste caso, o profissional tende a se tornar mais céptico sobre a confiabilidade e 

credibilidade do dado ou informação e relutante em disseminá-lo para a análise em uma 

confirmação adicional; e 

4. O profissional pode estar correto na constatação de que a desinformação está presente. Neste 

caso, administrando isto corretamente permite que seja evitado um efeito danoso e destrutivo na 

análise final. 

A Informação confiável e factual, isto é, que pode ser interpretada e então ser analisada para a 

Tomada de Decisão, é fundamental para a produção de inteligência competitiva útil. Companhias já 

não podem confiar tanto em dado ou informação apresentada em press relea~'es emitidos por 

competidores ou clientes, como muitos - se não a maioria - contém desinformação ou informação 

enganosa. Talvez dentro do setor industrial, um terço de todos os press releases é verdadeiro, um 

terço é enganoso, e o terço restante ou é sinceramente falso ou contém várias sombras de verdade 

(Rice, 2000). 

Por exemplo: supunha que uma companhia anuncia uma expansão na sua capacidade de produção. 

Primeiro, a expansão pode ou não ser real - poderia ser uma mensagem a um possível novo 

competidor para convencê-lo a não entrar no mercado. Se uma expansão é de fato planejada, o 

anúncio, por outro lado, ou pode exagerar ou pode suavizar a (;apacidade atual do projeto. Poderia 

suavizar a expansão para minimizar o interesse da competição existente no projeto ou minimizar 
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qualquer potencial pressão negativa no preço do produto. Alternadamente, poderia exagerar a 

expansão para dar a impressão de que a companhia tem uma maiOr presença em um particular 

mercado do que realmente tem (Rice, 2000). 

o mero fato de se ter um dado ou uma informação consistente não significa que se pode 

imediatamente tirar conclusões baseadas naquele dado ou informação. Avaliando a consistência ou 

lidando com possíveis inconsistências de um dado ou informação, um dos enganos mais fáceis de se 

cometer é o de confundir termos semelhantes que são de fato usados para significar coisas 

amplamente discrepantes. Pode-se evitar isto se prestando atenção cuidadosamente às definições e 

aos significados. Pode-se acrescentar ainda a especial atenção aos interesses da fonte em fornecer os 

dados ou informações, pois aqueles têm uma grande influência sobre estes. 

Quando se inicia a etapa de coleta, começa-se por procurar indicações diretas do que se está 

coletando, baseado no que foi definido inicialmente no Planejamento e Gestão, mas na prática não se 

deve esperar encontrar tais indicações ou direções. O que geralmente se encontra são dados e 

infonnações que envolvem somente indicações ou sugestões indiretas. Nesse caso, toma-se 

importante procurar por um padrão ou detenninar suas significâncias e acepções. 

A presença de um gap em dados e infonnações crus depois que se tennina a pesquisa pode ser 

freqüentemente tão significante quanto o que está presente. Por exemplo, um profissional de 

inteligência pode achar que um competidor está planejando vender uma particular operação 

industrial. Baseado em sua própria experiência, ele pode ter achado que esta é uma operação 

altamente lucrativa. Se não puder achar nenhuma razão plausível para a venda proposta, deveria 

considerar que há uma omissão significante. Neste exemplo, pode haver duas razões: possível 

necessidade da matriz de dinheiro para suas outras operações ou uma inovação tecnológica por um 

competidor que poderia fazer esta operação menos lucrativa ou até mesmo obsoleta. Para se 

determinar qual razão é mais provável, será necessário avaliar e analisar outros dados e informações 
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sobre este competidor. Isso poderia ser feito estudando os resultados financeiros de outras operações 

do alvo e conferindo novas patentes concedidas ou mudanças de pessoal que sinalizam mudanças em 

pesquisa ou operações industriais (MacGonagle e VeUa, 1998). 

É isso que se quer dizer com o levantamento e o controle das omissões. Cabe ressaltar que este 

aspecto também pode ser muito útil para a detecção da desinformação. 

Uma falsa confirmação é uma situação na qual a fonte parece confirmar os dados ou informações 

obtidos de outra fonte. Na realidade, não há nenhuma confirmação - ou os dados ou informações são 

contestados -, porque a primeira fonte pode ter obtido seus dados a partir de uma segunda fonte, ou 

ambas podem ter recebido os dados de uma terceira fonte, desconhecida para o profissional de 

inteligência. 

É uma situação muito comum em coleta de Inteligência Competitiva que grandes quantidades de 

valiosos dados e informações crus sejam trazidos por meio de um efetivo esforço de coleta. Porém, 

tipicamente, estes mesmos esforços de coleta criam grandes quantidades de dados bons que não são 

diretamente pertinente à tarefa definida no planejamento. Então, há a necessidade de se eliminar - ou 

seja, arquivar para referências futuras - os dados que não são pertinente à tarefa de IC definida. 

Fazendo urna analogia com a área de comunicações, tem que se evitar interferência nos dados 

cruciais provocado pelo ruído gerado pelos dados irrelevantes. 

Assim, pode-se dizer que a classificação das fontes e dos dados e informações fornecidos é urna 

primeira fase de análise, ou seja da construção de urna inteligência bruta. Metaforicamente falando, a 

coleta seria a etapa aonde se preparam as peças do quebra cabeça que serão entregues para que sejam 

montados pela análise, a qual construirá a inteligência final lapidada. Esta preparação consiste em 

fornecer à análise somente as peças que serão imçortantes, excluindo-se as repetidas - redundantes-; 

as que não tem condições de se encaixarem em lugar algum - não consistentes -; as que parecem 
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fazer parte do quebra cabeça, mas não o fazem - desinformação -; e as que são embaçadas e não têm 

condições, em princípio, de fazerem parte da figura final - não coerentes. 

Uma vez classificados e avaliados as fontes e os dados e informações, estes serão disseminados para 

a análise. É o que será apresentado a seguir. 

4.4.3. ANÁLISE 

Após a etapa de coleta de dados e informações, começa-se talvez a etapa mais sofisticada e complexa 

que é a análise. Esta etapa nada mais é do que a responsável pela construção da inteligência 

competitiva, dentro dos princípios de tempo e oportunidade, que irá consubstanciar a Tomada de 

Decisão. 

Pode-se dizer que depois da classificação e avaliação dos dados e informações coletados e das fontes 

que os forneceram, tem-se uma inteligência bruta, que precisa ser lapidada de forma a se tornar 

compreensível e utilizável. Essa inteligência bruta é que será de fato a matéria-prima do analista. 

Analísar os resultados de IC é um processo diferente para cada projeto porque a análise usada é uma 

função da tarefa estabelecida no planejamento, dos dados e informações coletados, da audiência para 

a qual está sendo construída a inteligência - Decisores -, e da própria experiência do analista 

(MacGonagle e Vella, 1998). 

A função de análise faz uso de diversas ferramentas e técnicas específicas. Dentre essas destacam-se 

a Previsão; a Fractal Management Analisys; a Análise Textual ou de Conteúdo; e a Técnica de 

Cenários. 

A Previsão é a técnica que permite ao analista estimar o que acontecerá, em oposição ao que 

aconteceu. Envolve diversos passos críticos, incluindo a cultura do alvo e a identificação e 

desenvolvimento de um conjunto de suposições nas quais se irá operar. Pode ser classificuda em 

quatro tipos: 
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1. Apreciação. É a inteligência resultante do raciocínio elaborado e que expressa a opinião do 

analista sobre situações passadas e presentes e suas conseqüências em um futuro imediato - curto 

prazo; 

2. Estimativa. É a inteligência resultante de raciocínio elaborado, projetado adiante do tempo -

médio e longo prazo -, preditivo em sua natureza e que expressa a opinião do analista sobre a 

evolução de um fato ou situação; 

3. Previsão de Causa-e-efeÍto. É a inteligência que está baseada em uma avaliação das causas 

subjacentes das ações que são miradas. Inclui causas positivas e negativas, como também forças 

que poderiam ter prevenido a ação. Assim, entendendo os funcionamentos atuais da situação no 

momento, e as causas de sucesso e fracasso, o analista pode focar em fatores chave e obter um 

quadro mais claro da probabilidade de como o alvo responderá a uma causa particular com uma 

resposta predita (MacGonagle e Vella, 1998). 

4. Previsão por Analogia. É a inteligência produzida quando o analista busca entender o que pode 

acontecer, não a partir de tendências subjacentes ou de causas diretas, mas a partir de uma 

avaliação do que tem ocorrido em situações semelhantes mais familiarizadas que o problema 

atual. É mais atraente que uma análise de previsão de Causa-e-efeito , desde que se possa achar 

freqüentemente situações que são, pelo menos superficialmente, semelhantes. É provável. no 

entanto, que esteja menos seguro que uma análise de Causa-e-efeito (MacGonagle e Vella, 1998). 

A Previsão melhora na proporção em que dados e informações são revisados. A previsão deve ficar 

mais precisa na medida em que se aproxima no tempo em que ela está sendo feita (MacGonagle e 

Vella, 1998). 

Essencialmente, se um analista olha para o todo, ele estará vendo o que cada pequeno segmento se 

parecerá e quando olhar para um pequeno segmento, ele estará vendo uma versão miniaturizada do 

todo. Nesse sentido, fractais não são duplicatas exatas - eles são somente padrões. No contexto da 
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análise de Inteligência Competitiva, Fractal lv1anagement Analisys - FMA tem seus malores 

beneficios quando um analista tem que segregar porções de uma companhia alvo para completar uma 

análise minuciosa. Considerando que companhias tendem a funcionar sob um conjunto 

predeterminado de diretrizes de administração como os definidos pela alta administração, uma 

análise preditiva de um segmento da companhia não pode realmente ser completa sem se detenninar 

quais são essas diretrizes. Reciprocamente, quando um analista está tendo problemas em determinar 

as metas e a direção da própria companhia, uma análise de um segmento da companhia pode dar ao 

analista as inestimáveis informações necessitadas. Em essência, o analista está assumindo que cada 

segmento de companhia é um fractal do todo e, então, fundando sua análise nessa hipótese. Quando 

um analista usar análise de fractal, é recomendável que ele a teste, reteste, e a teste uma vez mais 

(MacGonagle e Vella, 1998). 

Análise Textual ou de Conteúdo é uma técnica usada para eheiar inferências a partir de uma massa 

opressiva de dados e informações. Na Análise Textual ou de Conteúdo, o analista procura palavras 

chaves - por exemplo, aquelas que são relacionadas com conceitos chave, eventos, ou estratégias. O 

analista, então, busca localizar o uso desses termos, para determinar, por exemplo, a expansão de 

uma tecnologia particular ou uma estratégia ao longo de uma organização, ou de uma firma para 

outra. 

A chave para o sucesso nesse processo é a seleção de palavras facilmente identificadas - ou 

conceitos - que podem ser localizadas por um computador. Nomes comerciais ou descritores únicos 

são melhores para usar. O uso de palavras extensamente usadas na indústria - como "Windows" em 

PC - como alvos faz a análise extremamente dificil de se levar a cabo. O uso de sinônimos para 

palavras identificadas em documentos alvos é freqüentemente uma causa básica para o fracasso deste 

tipo de análise, de~de que o alvo de procura freqüentemente os negligencie (MacGonagle e Vella, 

1998). 
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"Cenários não dizem respeito a predizer o futuro, e sim a perceber futuros no presente" (Schwartz, 

1996). Essa talvez seja a grande diferença da metodologia de Cenários para a da Previsão. Enquanto 

o primeiro procura ter uma visão prospectiva do futuro, trazendo-o para o presente~ o segundo 

procura antecipar, antever, fatos ou situações. Baseado nisso, infere-se que a Previsão por ser focada 

dentro de um maior espectro de incerteza e de tempo, tem um maior risco de erro que o Cenário, 

conforme está esquematizado na figura 22. Porém, para uma Tomada de Decisão de curto e médio 

prazo, a Previsão, se adequadamente construída sobre uma inteligência eficaz, pode ser bastante 

efetiva na percepção de tendências no futuro. 

A Diferença entre a Técnica de Cenários e a Previsão 

Ponto único de Previsão 

Hoje 

Tem po 

Espectro 
de 

Incerteza 

Figura 22 - A Diferença entre a Técnica de Cenários e a Previsão na Percepção de Tendências de 
Futuro. 

Fonte: Adaptado de Ringland, 1998. 

Cenários são largamente usados pelo Sistema de Inteligência Competitiva, principalmente com a 

finalidade de prover aos Decisores uma visão macro de tendências futuras de comportamentos, o que 

Peter Schwartz (Schwartz, 1996) chama de cinco forças motrizes: sociedade; tecnologia; economia; 

política; ambiente. Essas forças motrizes são as forças potenciais que podem influenciar mudanças. 
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Os Cenários permitem aos Decisores, entre outras coisas, perceberem o comportamento de seu meio 

ambiente organizacional e o surgimento de oportunidades futuras a médio e longo prazo. Ou seja, A 

construção de Cenários tem o potencial de imprimir a Tomada de Decisão estratégica uma atitude 

mais ativa - ofensiva - do que passiva - reativa. 

Diversos têm sido os estudos e o desenvolvimento de metodologias para a construção de cenários ao 

longo dos anos. O tratamento dessa técnica por si só seria suficiente para um livro, senão vários 

volumes, além do que foge do escopo deste estudo. No entanto, é pertinente apresentar alguns 

insights a respeito do tema. 

Assim, a tabela 7 mostra um checkIíst inicial para o desenvolvimento de cenários que foi apresentada 

por Peter Schwartz (Schwartz, 1996) em sua obra The Art 01 Long View. E tem sido adotado com 

eficácia por profissionais de inteligência. 

Os Cenários não deveriam ser vistos como um fim em si mesmos, mas como ferramenta de 

administração que visa a melhorar a qualidade da Tomada de Decisão estratégica. Porém, esta 

habilüiade exige considerável sofisticação e leva tempo para se adquirir. Corporações precisam de 

uma base, um guia passo a passo para usar Cenários para tornada de decisões estratégicas (Ringland, 

1998). 
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Tabela 7 - Checklist para o Desenvolvimento de Cenários 
Fonte: Schwartz, 1996. 

CHECKUST PARA O DESENVOLVIMENTO DE CENA RIOS 

Passo Descrição Observação 
Comece com assunto ou decisão específicos, 
depois construa o ambiente. Por exemplo: o que os 

Passo 1: Identificar a Questão ou Decisão Central Decisores estarão pensando num futuro próximo? 
Quais são as decisões a serem tomadas e terão a 
longo prazo no destino da organização? 

Fatores-chave são aqueles que influenciam o 
sucesso ou fracasso da questão ou decisão 
identificado no primeiro passo - dados e 
informações sobre clientes, compeitdores, 

Passo 2: Identificar e Listar os Fatores-Chave fornecedores. etc. O que os Decisores precisam 
saber para fazerem suas escolhas? O que será 
encarado como sucesso ou fracasso? Quais as 
considerações que moldarão os resultados dessas 
decisões? 

Forças Motrizes são aquelas capazes de 
influenciar os mtores-chave identificados. Além 
de uma lista de verificação de forças sociais, 
econômicas, políticas, ambientais e tecnológicas, 

Passo 3: 
Identificar e Listar as F orças Motrizes no outra rota para os aspectos relevantes do 
Macroambiente macroambiente é a pergunta: quais são as forças 

microambientais identificadas no passo 27 
Alguma dessas forças são predeterminadas e 
outras altamente incertas. E muito útil saber o que 
é inevitável e necessário e o que é imprevisível. 

Ordenação dos fatores-chave e forças motrizes em 
grau de importância para o sucesso da questão ou 

Passo 4: Hierarquizá-los por Importância e Incerteza 
decisão central; e o grau de incerteza em tomo 
desses fatores e tendências. O ponto é identificar 
os dois ou três fatores ou tendências mais 
importantes e mais incertos. 

O objetivo é terminar apenas com alguns cenários, 
cujas diferenças importam aos Decisores. E essas 

Passo 5: Selecionar a Lógica dos Cenários diferenças fundamentais - ou orientadoras de 
cenários - precisam ser poucas em número para 
evitar a proliferação de cenários diferentes acerca 
de todas as incertezas possíveis. 

Enquanto as forças mais importantes detenninam 
as lógicas que distinguem os cenários, encorpa-se 

Passo 6: Encorpar os Cenários os esqueletos dos cenários voltando à lista de 
fatores-chave e tendências, identificada nos Passos 
2 e 3. 

Como será a decisão em cada cenário? Quais 
vulnerabilidades serão reveladas? A decisão 

Passo 7: Implicações estratégica ftmciona bem em todos os cenários? 
Como pode a estratégia - ação de alto risco -ser 
adaptada para tornar-se mais resistente se o 
cenário não acontecer 

Seleção dos Indicadores Iniciais e Sinais de É importante saber qual dos vários cenários se 
Passo 8: encontra mais próximo do curso da história que 

Aviso está se desdobrando. 
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Pode-se citar, ainda, outras técnicas e ferramentas de análise, como as Técnicas de Conclave8
; 

ferramentas estatísticas; modelagens; a Análise SWOT; a Matriz TIRPRE; simulações; e jogos de 

empresas. 

Em todos esses casos, o analista de Inteligência Competitiva deve primeiro con..c:;truir urna figura 

completa - perfil - do alvo - ou alvos. Esse perfil inclui tipicamente não somente dados e 

informações de ativos e produtos, mas também de tópicos menos precisos, como intenções e história. 

O objetivo é permitir ao analista preparar uma análise do tipo "o que ~ se" do alvo e suas prováveis 

respostas para situações correntes ou que ainda não aconteceram. Isso, em contra partida, permite a 

própria organização do analista determinar como um alvo competitivo deverá responder. Então, essa 

organização poderá traçar suas próprias estratégias acordadamente. Critico às contribuições é que o 

analista tenha um profundo entendimento não somente do alvo, mas também de áreas subjetivas 

como sua cultura e a visão do mundo competitivo (MacGonagle e Vella, 1998). 

Outro aspecto relevante é que durante a Análise - construção da inteligência -, o analista 

constantemente procure por anomalias e, então, descubra porque elas ocorrem. Uma anomalia é 

quando um dado ou informação não se ajusta adequadamente aos paradigmas traçados. É usualmente 

uma indicação de que as suposições do analista estão erradas ou que um fator desconhecido está 

afetando o resultado. Por isso, uma anomalia não deve ser rejeitada sumariamente como uma 

aberração ou mesmo como um erro. Ela pode ser apenas uma anomalia (MacGonagle e Vella, 1998). 

Cabe ressaltar, ainda, que, seja qual for a técnica ou ferramenta a ser empregada na análise, é de 

suma importância que ela seja adequada ao que foi definido no Planejamento e Gestão - recursos 

disponíveis e a metodologia de análise a ser adotada, por exemplo -; que atenda aos princípios 

básicos de inteligência, principalmente o de tempo e o de oportunidade; e que ao final o analista 

entregue, de forma clara, concisa e precisa, à disseminação não somente suas conclusões, mas 

g Já mencionado no capítulo 2 - Referencial Teórico. 
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também suas recomendações e sugestões de três ou mais linhas de ação exeqüíveis à Tomada de 

Decisão. 

4.4.4. DISSEMINAÇÃO 

Após a Coleta e Análise segue-se talvez a mais importante - e de dificil execução - etapa de um 

projeto de IC que é a Disseminação. É nesse momento que as descobertas serão apresentadas para a 

Tomada de Decisão. Descobertas - conhecimento de inteligência - essas que foram construídas com 

base em argumentos lógicos a partir de dados, informações e de uma inteligência bruta. 

É quando serão dados aos Decisores as respostas às suas questões. Como se comportará o mercado 

com a entrada de um competidor X? Quais as oportunidades no mercado Y? Quando o competidor Z 

introduzirá o seu novo produto no mercado? 

E é quando normalmente muitos projetos de Inteligência Competitiva falham. 

Para evitar que todo um esforço de IC falhe, Kahaner (Kahaner, 1998) propõe os seguintes critérios, 

que devem ser observados por ocasião da disseminação: 

a. A análise precisa ser compreensiva para as necessidades dos Decisores. A análise tem que 

responder as perguntas consistentes de uma maneira sucinta. O relatório escrito deve ser curto e ir 

direto ao ponto. As recomendações devem ser simples e dirigidas para as principais questões da 

administração, isto é, devem atender as Necessidades de Inteligência e aos Elementos Essenciais 

de Inteligência. Os Decisores apoiam os programas Inteligência Competitiva para que eles lhes 

auxiliem a fazer melhor o seu trabalho, ou seja, tomarem decisões calcadas em uma inteligência 

eficaz e com a maior eficiência possível. Se isto não ocorre, então o programa falhou. 

b. A análise precisa ser focada e não generalista. É muito comuns analistas de IC apresentarem 

cenários gerais ou que tenham iguais possibilidades de se concretizarem, incapazeJ de serem 

utilizados para uma tomada de decisão eficaz. 
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c. A IC precisa ter elevado nível de confiança por parte dos Decisores. Os programas de IC são 

muitas vezes bem sucedidos quando os Decisores confiam nos profissionais de inteligência e em 

seu trabalho. Confiança leva tempo para ser construída, e é, principalmente, facilitada quando as 

análises e avaliações de IC ajudam os Decisores a tomarem melhores decisões e quando eles se 

sentem confortáveis com os métodos e técnicas de Inteligência Competitiva. 

d. Os resultados preClsam ser formatados e apresentados da melhor manelra para a correta 

compreensão e apreensão pelos Decisores. É crucial que os profissionais de IC entendam e 

saibam como os Decisores melhor aceitam os relatórios de inteligência. 

e. Os relatórios de IC devem ser claros, concisos, precisos e confiáveis. Os relatórios de IC devem 

ter não somente todos os componentes corretos, mas também precisam ser legíveis; e apresentar 

aos Decisores um mínimo de três linhas de ação e recomendações. 

Ainda, os relatórios de inteligência disseminados aos Decisores devem observar os princípios que 

regem as atividades de IC, principalmente o de Tempo e Oportunidade. De nada vale uma 

inteligência fora do tempo e da oportunidade requeridos para a tomada de decisão. Muitas vezes para 

a tomada de decisão é mais importante se basear em uma inteligência parcialmente construída - ou 

seja, com uma precisão e confiabilidade mínimas requeridas - e oportuna, do que uma inteligência 

totalmente construída, mas fora de oportunidade. 

Por fim, após a disseminação da inteligência e a tomada de decisão, é necessário se registrar uma 

memória das atividades desenvolvidas que visa a fornecer umfoedback para o SIC como um todo e 

umfee4foward para todas as etapas do Ciclo de Inteligência, principalmente o Planejamento. 

Cabe ressaltar a importância que se deve dar à proteção da inteligência que está sendo construída em 

todas as etapas do Ciclo de Inteligência, principalmente na Disseminação. É o que se irá tratar a 

segmr. 
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5. CONTRA-INTELIGÊNCIA: A PROTEÇÃO DA INTEUGÊNCIA CONSTRUÍDA 

Estima-se que anualmente bilhões de dólares são perdidos pelas organizações em todo o mundo em 

função do va=amento prematuro de dados, informações e inteligência. 

Pelo fato de serem intangíveis, o valor de dados, informações e inteligência é de difícil determinação. 

No entanto, o que se observa é que, principalmente em função da acurácia e do nível de 

confiabilidade, cada vez mais eles estão sendo valorizados e, em conseqüência, tratados como 

commodities. 

Aliado a isso, a globalização e o incrível desenvolvimento tecnológico - principalmente, o 

desenvolvimento da tecnologia de telecomunicações e informação - têm incrementado o fluxo de 

dados. informações e inteligência entre as pessoas. O conhecimento não distingue fronteiras físicas 

de países e organizações e ele se manterá em movimento enquanto existirem meios que permitam 

este fluxo. 

Como se vê, é impossível se reter indefinidamente dados, informações e inteligência. No entanto, é 

plenamente possível se reter aqueles considerados sensíveis para a organização por um período de 

tempo suficiente para se manter e incrementar a vantagem competitiva. Essa é a principal missão da 

Contra-inteligência Competitiva. 

o principal desafio da Contra-inteligência Competitiva - CiC está em proteger a produção, o fluxo -

difusão e recepção, manuseio, arquivamento ou guarda, e destruição - e a utilização de dados, 

infonnações e inteligência, destinados à tomada de decisão estratégica e à manutenção e melhoria da 

vantagem competitiva das organizações, contra o vazamento prematuro e contra o esforço de 

Inteligência Competitiva adversa. É implementada pela adoção de medidas voltadas para a 

prevenção, obstrução, detecção, monitoramento e neutralização de operações de IC adversas. 
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Entende-se vazamento prematuro como sendo a perda antecipada por parte da organização do 

domínio exclusivo do conhecimento e da inteligência responsáveis pela vantagem e diferencial 

competitivo e da tomada de conhecimento de dados e informações sensíveis e estratégicos por parte 

dos principais competidores do meio ambiente organizacional. Já por esforço de Inteligência 

Competitiva adversa, entende-se como sendo a monitoração constante das ações de IC empregadas 

pelos competidores sobre a organização e o seu meio ambiente - principalmente mercados. 

Como se pode notar, não se pode e não se deve tentar proteger tudo. Porque isto é verdadeiro? Em 

primeiro lugar, é impossível se proteger tudo de ser descoberto pelos competidores. Ao se tentar 

fazer isso, se estará prejudicando, se não destruindo, a habilidade para competir da organização. 

Segundo, ao se tentar revisar tudo o que foi publicado, lançado, distribuído, e falado pela e sobre a 

empresa, se terá uma tarefa sem-fim. Além disso, se estará criado um ambiente repressivo, reduzindo 

a livre comunicação dos empregados, interferindo na manutenção e melhoria de suas redes de 

contatos~ e prejudicando seriamente, entre outros, a habilidade de pronta resposta no mercado, a 

criatividade e a inovação, a aprendizagem organizacional, a internalização de conhecimentos, e o 

desenvolvimento de competências tecnológicas. Terceiro, se tem outras opções para a proteção de 

certas classes de infonnações críticas. Outros regimes legais de proteção, como registros de marcas e 

patentes, copyrights, e propriedade intelectual estão disponíveis para proteger competitivamente 

materiais sensíveis e conceitos que são colocados no fluxo de comércio. E finalmente, a Segurança 

Corporativa opera para realizar a segurança da empresa contra ações não autorizadas, como 

espIOnagem industrial e sabotagem (MacGonagle e Vella, 1998). Basicamente, a Segurança 

Corporativa é responsável pela segurança de pessoat segurança de material e equipamentos; 

segurança das comunicações; segurança da infonnática; e segurança das áreas e instalações. 

A Contra-inteligência Competitiva trabalha estreitament~ com a Inteligência Competitiva e a 

Segurança Corporativa. Pode ser compreendida como ligada indissoluvelmente à Inteligência 
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Competitiva e a Segurança Corporativa, significando que todas são parte de um todo não possuindo 

limites precisos, uma vez que se interpenetram, se inter-relacionam e interdependem. 

Então o que se deveria buscar proteger? MacGonagle (MacGonagle e Vella, 1998) sugere a aplicação 

dos seguintes critérios para responder a essa pergunta: 

• Primeiro, proteger aquela informação que é a mais dificil para o competidor desenvolver sem 

cooperação tácita ou ativa da organização. Isso inclui informação sobre assuntos como intenções 

e metas; 

Segundo, proteger informação competitiva sensível somente pelo tempo necessário. Essa 

informação competitiva tem um ciclo de vida que precisa ser percebida pela CiC. Não há 

nenhuma real necessidade para protegê-la por um tempo maior que necessário. A título de 

exemplo, a tabela 8 apresenta os ciclos de vida média de dados competitivos adotados por 

organizações americanas~ 

• Terceiro, proteger dados competitivos que seriam cruciais para completar um perfil da empresa. 

Por exemplo, se a empresa estiver aumentando sua participação no mercado, não há razão para 

falar para seus competidores - pela imprensa especializada - exatamente como e quão rápido se 

está crescendo - "crescer rapidamente" é suficiente~ 

Quarto, identificar a informação ou inteligência que é crítica à sua operação como um negócio. 

Focalizar em proteger o core business, e depois, em proteger dados competitivos em outros 

aspectos do negócio~ 

Quinto, revisar a IC que se está obtendo - ou tentando obter - dos alvos. Estabelecer qual 

inteligência bruta é crítica à análise de Ie. Também identificqr aqueles dados e informações que 

são mais dificeis, ou impossíveis, de se localizar ou obter e protege-los dos competidores~ 
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Sexto, identificar as técnicas de análise a serem usadas na provável indústria. Então proteger 

esses pedaços fundamentais de infonnação que seriam vitais para completar àquela análise. 

Tabela 8 - Ciclos de Vida Média de Dados de Inteligência Competitiva. 
Fonte - A1acGonagle e Vella, 1998. 

CICLO DE VIDA 

NÍVEL DO DADO TEMPO MÍNIMO MÁXIMO 

Micro Histórico 02 meses 12 meses 
Atual 01 dia 03 meses 
Projeção 01 dia 02 meses 

Macro Histórico 03 meses 24 meses 
Atual 01 mês 06 meses 
Projeção 01 mês 04 meses 

Muitas coisas podem ser feitas para proteger a organização da perda de infonnações confidenciais ou 

outras infonnações proprietárias. Tyson (Tyson, 1998) sugere algumas providências listadas a seguir: 

a. Estabelecer um Comitê de Segurança; 

b. Revisar os procedimentos de segurança existentes; 

c. Analisar riscos nas divisões e departamentos; 

d. Desenvolver diretrizes claras e precisas de segurança. 

e. Treinar empregados; 

f Conduzir auditorias de segurança continuamente. 

Cabe aqui quatro observações consideradas importantes: primeiro, no que diz respeito a "treinar 

empregados", o desafio da CiC não é somente o de treinar os empregados quanto a operacionalização 

de procedimentos e técnicas de segurança, mas sim o de desenvolver em toda a organização a cultura 
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de segurança, de modo a sensibilizar os empregados no sentido de que todos, em seus níveis, são 

responsáveis pelos dados e infonnações sob sua guarda. 

A segunda trata da classificação sigilosa de documentos, inteligência e conhecimentos, e de dados e 

informações sensíveis e estratégicas. Basicamente. serão a eles atribuído classificação sigilosa por 

quem de direito baseado no julgamento empírico do tipo de tratamento que a eles deverá se dado em 

função do risco e implicações que teriam para a organização caso os seus conteúdos vazarem 

prematuramente e forem conhecidos por competidores ou outros stakeholders. 

A terceira diz respeito à inclusão de uma providência muito útil e muitas vezes esquecida pelos 

profissionais de inteligência e pelos executivos da alta administração. Trata-se da criação e 

implementação de Credencial de Segurança de Inteligência - CSI. 

A quarta diz respeito a compartimentação da informação e inteligência de forma a minimizar os 

danos que possam a vir a ocorrer no caso de vazamentos. A compartimentação nada mais é do que a 

fragmentação da inteligência durante a sua construção, de forma que somente o Decisor e alguns 

poucos profissionais do SIC tenham o seu real conhecimento global. 

A Credencial de Segurança de Inteligência - CSI é muito semelhante as credenciais de segurança 

existentes em muitas empresas no que diz respeito ao acesso. Enquanto as últimas tratam da 

permissão de acesso a áreas restritas da organização e é de responsabilidade, basicamente, da 

Segurança Corporativa; a primeira trata do acesso a dados e informações sensíveis e à inteligência 

competitiva produzida pelo SIC. 

Basicamente, a CSI é um certificado que permite, a quem o possuir, ter acesso a conhecimentos, 

dados, informações e documentos sensíveis, estratégicos e sigilosos, no grau de sigilo equivalente ou 

inferior ao de sua credencial e desde que tenha necessidade de conhecê-los. Possuir a CSI devida não 

deve garantir, por si só o acesso. O que irá permitir ü acesso ao conhecimento e inteligência sensíveis 

é a combinação do credenciamento com a necessidade de conhecer. 
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A classificação sigilosa e a CSI vanam de organização para organização, de acordo com suas 

características peculiares. Porém, para suas definições recomenda-se observar dois aspectos: 

primeiro, em relação a classificação, deve ser claramente definido o tratamento a ser dado para cada 

tipo de classificação; segundo, em relação a CSI, o nível de acesso de cada credencial e o tipo de 

classificação que cada uma pode imprimir ao conhecimento e inteligência construídos. As tabelas 9 e 

10 exemplificam uma metodologia para a definição da classificação sigilosa e a CSI. 

Tabela 9 - Exemplo de Classificação Sigilosa de Inteligência Competitiva. 

CLASSIFICAÇÃO TRATAMENTO 

· Deve ser relacionado quais os executivos que detém 
a sua guarda; 

· Não podem ser transmitidos por quaisquer meios 
eletrônicos; 

1. SECRETO · Não podem ser copiados por qualquer meio; 

· Não podem ser retirados da empresa, onde devem 
ser guardados em cofre; 

· Sua distribuição deverá ser feita por mensageiro 
com CSI especifica e adequamente envelopados. 

· Deve ser relacionado quais os executivos que detém 
a sua guarda; 

· Pode ser transmitido, mediante autorização, por e-
2. CONFIDENCIAL mail em Intranet ou Ethemet segura e com 

certificação digital 

· Não podem ser retirados da empresa; 

· As cópias devem ser controladas. 

· Deve ser relacionado quais os executivos que o 
receberam; 

3. PESSOAL CONFIDENCL<\.L • Pode ser transmitido, mediante autorização, por e-
mail em Intranet ou Ethernet segura e com 
certificação digital 

• Não podem ser copiados por Qualquer meio; 
• Deve ser relacionado quais os executivos que detém 

a sua guarda; 
• Pode ser transmitido, mediante autorização, por e-

mai! em Intranet ou Ethernet segura e com 

4. RESERVADO 
certificação digital 

• Pode ser transmitido por fax e voz, desde que em 
linha segura. 

· Pode ser distribuído por serviço de courrier, com 
recibo de entrega; 

• As cópias devem ser controladas. 
OBSERVAÇAO: . Após o Ciclo de Vida, definido para cada tipo de classificação, o documento deverá ser destruído ou apagado dos 

bancos de dados. . Todo assunto ou documento que não dJva ser do conhecimento público será considerado como ~rSE:l' ~ ':""""'- ~ 

:. iJ < /~ 

mesmo Que esta classificação não esteia impressa no documento. 
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Tabela la ~ Exemplo de definição Credencial de Segurança de Inteligência ~ C~1. 

CSI Acesso Equivalente ou Pode Classificar até .•• 
Inferior a ... 

A Secreto Secreto 

B Confidencial Confidencial 

C Reservado Reservado 

D Reservado -
OBSERVAÇAO: 
• O acesso se restringe à CSI correspondente e à necessidade de conhecer . . i' " ~ ( : ~ , ( ... \ L ~ .. ~~ ~; F I :) r .... ( :. \:. - pode ser classificado por qualquer CSI, porem o acesso é restrito ao(s) 

destinatário( s) 

Para alLxiliar em uma melhor compreensão de como operar um programa de Contra-inteligência 

Competitiva, MacGonagle (MacGonagle e Vella, 1998) desenvolveu alguns conceitos chaves que 

sucintamente estabelece a seguir os elementos chaves ~ tabela 11. Para uma melhor apresentação, 

foram divididos em três grandes categorias com três perceptos em cada. 

Tabela 11 ~ Perceptos Chaves para um Programa de Contra-inteligência Competitiva. 
F ante ~ Adaptado de MacGonagle e Vella. 1998. 

o Que Fazer ... 

• Procurar controlar somente dados, informações e inteligência críticos, estratégicos e 
sensíveis, não toda e qualquer dados, infonnações ou inteligência. 

· "Não diga tudo para todo mundo". A compartimentação dos dados, infonnações e 
inteligência é um forte colaborador de sua segurança. 

· Procurar continuamente por fontes de IC internos e externos à Organização. 

Como Proceder ... 

· E preferível prevenir o "vazamento" do que impedi-lo. 

• Não ignorar soluções simples. Às vezes o uso da "Navalha de Occam9
" é eficaz. 

• Prestar atenção aos detalhes. 

Aonde Agir ... 

· Se não se pode prevenir a descoberta, dissimule alguns dados ou infonnações. 

I • Se não se pode dissimulá-los, torne-os dificil ou custosos para obtê-los. 
I 

9 Guilherme Occam foi um filósofo que inventou esse princípio prático: se há duas hipóteses que explicam igualmente 
bem um fenõmeno, escolha a mais simples. 
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A maximização do fluxo e controle da informação e inteligência é a chave para a competitividade, 

qualquer que seja o mercado. A competitividade de uma organização será em grande parte 

determinada pela forma de quão bem ela coleta, analisa, dissemina e protege a informação e a 

inteligência. Muitas corporações tratam e organizam as funções de Inteligência Competitiva, Tomada 

de Decisão e Segurança Corporativa como atividades separadas e distintas. A idéia, ao contrário, é o 

de integrar essas áreas. Urna não pode ser bem realizada sem uma performance efetiva das outras 

(Shaker e Gembicki, 1998). 
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6. O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA GOVERNAMENTAL: A 

IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA PARA A VANTAGEM COMPETITIV A 

NACIONAL 

6.1. A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO MUNDO 

Em muitos países há uma linha histórica que liga as iniciativas em Inteligência Competitiva aos 

programas militares e de contra-espionagem. No entanto, nos últimos anos, o caráter de suporte a 

negócios e a vantagem competitiva das indústrias tem ganho relevância nas iniciativas 

governamentais. Além disso, cada vez mais a sociedade civjJ, empresas e associações de indústrias 

tem se voltado para essa área. 

Os programas de Inteligência Competitiva variam de natureza e abrangência, nos diferentes países, 

devido as suas diferentes realidades econômicas, idiossincrasias, posicionamento da indústria no 

cenário internacional e particularidades culturais. A cultura é um fator importante nesse aspecto, não 

só pela forma como a Inteligência Competitiva é vista pelas empresas, mas também pelo tipo de 

participação que o governo tem junto a elas e pelo conceito de ética na forma como os dados e 

informações são obtidos e como o conhecimento de inteligência é disseminado. 

O crescimento da atividade de IC no mundo, tem provocado um aumentado do número de governos 

de nações estrangeiras que incluíram como nova missão de seus órgãos de inteligência - ou criaram 

novos órgãos para este fim - atividades de inteligência competitiva. Um exemplo disso é o caso da 

nova incumbência que a Comunidade de Inteligência Americana recebeu de incluir em seu escopo 

atividades de IC, além daquelas relativas a segurança nacional, a fim de produzir conhecimentos de 

mercados exteriores para as organizações americanas (McGonagle, 1998). A Central lntelligence 

Agency ~ ClA tem ajudado, com êxito, empresas americanas a firnJarem contratos no exterior dos 

Estados Unidos (Kahaner, 1996). 
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A Inteligência Competitiva está se tornando uma das armas mais modernas na guerra mundial da 

economia. As grandes potências sabem disso e estão desenvolvendo-a e aplicando-a para garantirem 

a sua supremacia e sobrevivência. Para se ter uma idéia, segundo o jornal The Washington Post 

(Washngton Post, 23/11/1999), a Comunidade de Inteligência - figura 23 - recebeu do governo 

Clinton um total de US$ 26,6 bilhões em 1997 e US$ 26,7 bilhões em 1998 - estes valores foram 

divulgados voluntariamente pelo governo americano, uma vez que são protegidos por segredo de 

estado e, consequentemente não há a obrigatoriedade de sua divulgação e os orçamentos de 1999 e 

2000 ainda encontram-se sob sigilo. Estima-se, segundo ainda o Post, que cerca de 40% desses 

valores tenham sido empregados em re. 

Figura 23 - Comunidade de Inteligência Americana 
Fonte: Central Intelligence Agency - CIA, 1999. 

Muitas economias emergentes como China, Vietnam, Coréia e Tailândia vêem a IC como uma forma 

de fazerem frente aos países mais industrializados. 

A seguir é apresentadC', a título de exemplo, um breve resumo do uso de Inteligên~ia Competitiva por 

diferentes países (Kahaner, 1996): 

a. ESTADOS UNIDOS 
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Nos EUA há uma maior ênfase em objetivos de curto prazo em Inteligência Competitiva. O governo 

tem uma pequena participação e a maior parte das iniciativas está concentrada nas empresas privadas, 

principalmente as transnacionais, devido a necessidade de competição internacional. Há uma 

tendência etnocêntrica em concentrar as atividades de benchmarking apenas em instituições 

americanas, sendo dada pouca importância em geral a desenvolvimentos e inovações em centros no 

exterior. A mentalidade geral é favorável a livre troca de informações entre as instituições e, por 

outro lado, os setores privados ainda têm muita desconfiança das informações oriundas da área 

pública. Porém este quadro vem mudando graças às preocupações do governo americano em manter 

e aumentar a vantagem competitiva da nação. Esses fatores condicionam a abrangência e as 

abordagens das iniciativas em Inteligência Competitiva nas instituições americanas, de uma forma 

geral. 

b. SUÉCIA 

Nesse país há uma grande concentração de desenvolvimento de novos produtos em um conjunto 

pequeno de empresas mais expressivas, como a Volvo, Saab, Electrolux, Ericsson, ABB, Gambro, 

Nobel, Astra, Skandia, SKS e Televerket. E para a maioria delas, mais de 80 % de seus negócios vêm 

de mercados no exterior. Assim, por características históricas e culturais, 

as empresas suecas tendem a trocar bastante informações entre si, visando o apolO mútuo na 

competição no mercado internacional. Há uma tradição no país em projetos de Inteligência 

Competitiva que remonta a Guerra Fria e a preocupação com o posicionamento da União Soviética. 

Há um senso forte de internacionalização e muitas empresas suecas mudaram suas sedes para o 

exterior, como a EKI para a Dinamarca, Scientific Procesing para a Alemanha, ABB para a Suíça e 

SKS para os EUA, por exemplo. Muitas empresas, como a ABB, que tem presença internacional 

ampla, utilizam suas subsidiárias para coleta de informações no processo de Inteligência 

Competitiva. São comuns programas de treinamento para gerentes em Inteligência Competitiva. O 

Governo Sueco suporta essas iniciativas numa base regular, e as embaixadas no exterior reportam 
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regularmente as tendências econômicas e políticas, com ênfase crescente nas inovações que tragam 

vantagem competitiva. O National Swedish Board for Technical Development atua na transferência 

de informações do setor público para o privado. Há também uma cooperação estreita - de certa forma 

incomum nos demais países - entre a indústria e o meio acadêmico. Há inclusive um programa, 

original e único, de mestrado e doutorado em Inteligência Competitiva na Escola de Economia e 

Administração da Lund University, em Estocolmo. 

c. FRANÇA 

Culturalmente há uma tendência na França a associar Inteligência Competitiva com "espionagem 

industrial". O Governo Francês coopera estreitamente com as empresas na coleta de informações. Há 

uma tradição neste sentido, desde a atuação do governo Char]es DeGaul1e, no fim da década de 50, 

na obtenção de informações sobre inovações tecnológicas de empresas americanas, alemães e 

francesas. No fim da década de 80, equipes especializadas da Direction Generale de la Securite 

Exterieure (um organismo equivalente a CIA) acompanhavam os desenvolvimentos de novas 

tecnologias em empresas como IBM e Texas Instruments, e passavam essas informações para 

competidores franceses. As embaixadas francesas nos países mais desenvolvidos atuam na obtenção 

de informações sobre inovação competitiva. As empresas francesas freqüentemente solicitam apoio e 

usam a estrutura governamental em atividades de Inteligência Competitiva. E grandes empresas 

francesas, como Renault e AleateI, tem estruturas especificas para atuar na área. 

d.ALEMANHA 

Há uma longa tradição em Inteligência Competitiva na Alemanha, que remonta ao século XV e a 

prática do House of Fugger Bank de coletar e distribuir informações sobre seus competidores. Por 

outro lado, na Alemanha de hoje a irea de inteligência competitiva tem sido aceita de forma mais 

lenta pela indústria que em outros países europeus devido ao stigma da inteligência ser comparada 

com espionagem. Assim como no Japão, na Alemanha a Inteligência Competitiva teve um papel 

103 



importante na reconstrução da economia no pós-guerra. Criado em 1945 como uma espécie de 

"polícia econômica", o Bundesnachrichtendienst (BND) se transfonnou em uma agência de 

Inteligência Competitiva no fim da década de 60. Nos dias atuais, há pouc-Os profissionais 

independentes em Inteligência Competitiva na Alemanha, e os bancos desempenham fortemente este 

papel na coleta e disseminação de conhecimentos de inteligência. Diferentemente de outros países, os 

bancos alemães são detentores de ações de corporações. De fato, três bancos controlam 75% de todas 

as representações de corporações. 

e. AUSTRÁLIA 

Inteligência Competitiva está ainda em estágio embrionário na Austrália, em parte devido ao atraso 

em relação ao processo de globalização, dados fatores históricos de proteção econômica e relativo 

isolamento geográfico, além de uma ênfase histórica no atendimento ao mercado doméstico por parte 

das empresas. Porém este quadro vem mudando rapidamente devido ao crescimento das exportações 

principalmente nas indústrias farmacêuticas, médicas e de instrumentos científicos, e de alimentos 

processados. 

f. REINO UNIDO 

A Inglaterra, e demais países do Reino Unido, tem uma situação parecida com a dos EUA. As 

atividades de Inteligência Competitiva estão mais concentradas em empresas maiores, transnacionais, 

voltadas para o mercado internacional. O incremento da privatização de companhias estatais 

provocou o aumento pelo interesse em inteligência competitiva pela iniciativa privada com a 

intenção de se ocupar o espaço deixado pelo governo britânico. Não há um relacionamento mais forte 

entre governo e o setor privado no sentido de coleta e disseminação de informações. Enquanto os 

banc0s na Suécia e Aleman11a desempenhanl um importante pa~:1 na proteção de seus investimentos 

através do compartilhamento de inteligência competitiva com as companhias de seus países, isto não 
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ocorre no Reino Unido principalmente devido a "saúde" do mercado de ações e dos fundos de 

pensões das organizações britâncas. 

g.HOLANDA 

Devido ao fato de ser um país com uma tradição de abertura de mercado e uma forte orientação para 

exportações, na Holanda há uma maior difusão das atividades de Inteligência Competitiva. Grandes 

empresas holandesas, tais como Unilever, DSM e Shell, tem áreas especificas de Inteligência 

Competitiva, usando inclusive sua estrutura de subsidiárias no exterior 

para coleta de informações. 

h. CANADÁ 

o Canadá ocupa a sétima posição entre os membros da OECD em Produto Interno Bruto (OECD 

Report, 1989). Apesar da indústria baseada em recursos naturais - incluindo agricultura -

desempenhar wn importante papel na economia canadense - são responsáveis por 9% do PIB e 17% 

das exportações (Canada, Royal Commission on the Economics Union, 1985, pp. 401-413) -

observa-se um forte desenvolvimento do SIC em indústrias baseadas em tecnologia - destacam-se as 

indústrias de papel e celulose, ferro e aço, aeronáutica, telecomunicações e tecnologia da infom'lação, 

aeroespacial e de defesa. Porém, o SIC governamental, apesar de ter se desenvolvido muito nos 

últimos anos, encontra problemas no relacionamento com a iniciativa privada no aspecto de difusão, 

principalmente devido ao fato dos empresários terem baixa confiabilidade na inteligência por ele 

produzido. 

i. SUíÇA 

Da mesma forma que a Holanda, a Suíça também é um paío;; voltado para exportações. As empresas 

transnacionais têm atividades de Inteligência Competitiva bem estabelecidas, principalmente na 

indústria farmacêutica. 
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j. RÚSSIA 

Com o fim da União Soviética, os serviços de inteligência passaram sua ênfase das informações 

políticas e militares para as relacionadas a economia e negócios, motivado principalmente pela 

situação econômica da Russia e antigas repúblicas Soviéticas. A KGB, agora chamado de Externai 

Intelligence Service of Russia - EISAR, se tomou um pólo de Inteligência Competitiva, no esforço 

do pais para a construção de uma infra-estrutura industrial que possa ser competitiva 

internacionalmente. Por exemplo, uma seção do EISAR, chamado de Service T, concentra seus 

esforços sobre inteligência de alta tecnologia. O Service T é dividido em 3 departamentos: a) 

Departamento Operacional, responsável pelas atividades dos "agentes" no país e nos postos no 

exterior; b) Departamento de Análise, responsável pela coordenação dos esforços de coleta mundial 

de dados e informações e a difusão de uma lista de produtos de empresas estrangeiras~ c) Instituto de 

Pesquisa, responsável por classificar as informações coletadas e enviá-las para os ministérios 

apropriados e para as instalações da Academia Russa de Ciências. As empresas russas contam com o 

total apoio do governo na obtenção de informações sobre competidores internacionais, bem corno 

para contatos com clientes e fornecedores no exterior. 

I. CHINA 

A primeira iniciativa de Inteligência Competitiva na República Popular da China, patrocinada pelo 

governo, foi em 1956 com a criação do Instituto de Informações Técnicas e Cientificas da China -

ISTIC, sob os auspícios da Academia de Ciências. Na década de 80, trabalhavam para esse instituto, 

em seus diversos escritórios, cerca de 60 000 pessoas. O propósito do instituto é obter e analisar 

informações, as quais irão auxiliar os processos de planejamento econômico centralizado chinês. 

Além disso, tem sido observada uma tendência de expansão nas atividades de Inteligência 

Competitiva na China: empresas desenvolvendo seus próprios processos de coleta e análise de 

informações, surgimento de consultorias chinesas especializadas e de empresas voltadas para 
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serviços de infonnação de Inteligência Competitiva. Com a abertura econômica, por outro lado, mais 

empresas estrangeiras estão se posicionando no mercado chinês, inserido suas práticas e 

procedimentos na área de Inteligência Competitiva. Os líderes chineses encaram a IC como uma 

fonna de colaborar com o fun do isolamento do país, resultado da Revolução Cultural de Mao Tsé 

Tung, durante a qual a China raramente olhava para fora de suas fronteiras. Enquanto a inteligência 

para o planejamento centralizado do governo era o principal motivador do programa, ela tem, desde 

então, sido expandida no sentido de auxiliar na pesquisa científica e tecnológica, no comércio e no 

desenvolvimento de produtos das indústria do país. Ao contrário de países como o Japão, no entanto, 

há carência de recursos e a infra-estrutura de infonnações e comunicação está ainda aquém do 

necessário. 

m.JAPÃO 

É um dos países mais adiantados na atividade de inteligência competitiva, principalmente na coleta e 

disseminação de dados e infonnações. 

A história das atividades de Inteligência Competitiva no Japão tem ligações com a recuperação 

econômica e a reconstrução do país após a 2a. Guerra Mundial. O Japão é um país exemplar nos 

Sistemas de Inteligência Competitiva para desenvolvimento econômico. O Japão hoje produz cerca 

de 30 % dos automóveis, aço e navios do mundo, 60 % dos chips de computadores e geram 18 % do 

Produto Interno Bruto mundial. Há muitas teorias sobre o " milagre japonês", e a consciência da 

importância da Inteligência Competitiva nas ações estratégicas das empresas e do governo japonês é 

parte importante dessa evolução. Infonnação é vista como um recurso fundamental para a 

administração pública e privada. A coleta de informações é culturalmente aceita no Japão como parte 

natural do processo de gestão e um complemento ao processo de melhoria contínua (kaizen). Há toda 

uma estrutura econômica própria japonesa, de conglomerados formados por empresas diversificadas 

pertencendo ao mesmo grupo familiar (zaibatsu), que dá características particulares a coleta, análise e 
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divulgação de informações entre empresas no Japão. Misubishi, Mitsui, Sumitomo e Yasuda são 

exemplos de conglomerados que tem processos de Inteligência Competitiva amplamente difundidos 

- algumas das melhores divisões de IC da indústria japonesa estão localizados na Cannon, NEC, 

Toshiba e Toyota. O auge das atividades dos Zaibatsus foi durante a década de 30. Após a 2a. Guerra 

Mundial, por influência americana, os Zaibatsus foram subdivididos, mas por questões culturais as 

equipes continuaram trabalhando juntas. Na década de 50 novas estruturas de negócios, chamadas 

Keiretzu foram criadas. Um Keiretzu é um grupo de empresas individuais que compartilham recursos 

materiais e financeiros, bem como informações. Esses Keiretzu tem em seu centro empresas 

especificas para coordenação de atividades (chamadas Sogo Shosha), as quais tem um papel 

fundamental no processo de Inteligência Competüiva. Numa base diária, uma Sogo Sosha de grande 

porte - também chamada de Big Six, por englobar seis grandes corporações - coleta cerca de 10.000 

"pedaços" de informação de 10.000 empregados em 180 escritórios instalados no mundo. Em 

complemento, cada corporação despende cerca de US$ 60 milhões anuais para manter suas infra

estruturas individuais de coleta de informações. 

Já o governo japonês, por meio do Ministério Internacional da Indústria e Comércio - MITI, o qual é 

responsável por estabelecer a política e governo para promover o desenvolvimento industrial, 

decidindo quais áreas irão receber incentivos fiscais, dinheiro para pesquisa, proteção na forma de 

tarifas, e assim por diante; atua fortemente na coleta e disseminação de infornlações sobre o mercado 

e os competidores internacionais em conjunto com os Keiretsu. Para isso, o MITI se utiliza de uma 

organização pública especifica: a Japan Externai Trade Organization - JETRO, com sede em Tokyo 

e com uma estrutura de 32 escritórios no Japão e 79 escritórios em 57 países, empregando 

diretamente na atividade um total de 1.300 pessoas. Por isso, o JETRO é considerado a mais 

verdadeira e ostensiva, em larga escala, agência governamental de inteligência competitiva do 

mundo. O trabalho do JETRO é público e ostensivo - por meio de publicações como a New 
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Technology Japan e o China Newsletter -, porém existe um lado reservado, que são chamados de 

Custom Reports, em tópicos específicos e destinados a clientes japoneses. 

Também a mídia - aqui se destaca o Nikkei. The Japan Economic JournaJ - tem uma parte reJevante 

no processo de Inteligência Competitiva japonês. Todos esses organismos atuam coordenadamente, 

sob a orientação do Ministério Internacional da Indústria e Comércio. 

A figura 24 mostra esquematicamente como é o fluxo de informação e inteligência no Japão. Porém 

toda esta fantástica estrutura encontra urna limitação. Trata-se na baixa competência japonesa na 

análise dos dados e informações. Esta é a razão do porque de tamanha "sede" por dados e 

informações, pois a necessidade de dados e informações e a análise são inversamente proporcionais. 

Para tentar superar esta limitação, além da estrutura criada para a coleta, os japoneses estão 

adquirindo competências no sentido de melhorar sua capacidade de análise e, assim diminuir o 

número de informações que tem um cada vez mais seu custo elevado. Para isso estão inclusive 

usando IC. 
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Fluxo de IDformação/lnteUgêncla no Japão 

Unidades de IC ao 
nível individual da 

Firma 

Governo 
JETRO 
MITI 

Embaixadas 
Agências 

Escritórios 
Etc. 

Figura 2-1 - Fluxo de Informação e Inteligência no Japão 
Fonte: Kahaner, 1996. 

6.2. A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO BRASIL 

Trading Companies 
(Sogo Sosha) 

A IC no Brasil é desenvolvida hoje de fonua assistemática, pontual e não institucionalizada pelas 

empresas, institutos, universidades e centros de P&D no país. 

Na iniciativa privada, os exemplos mais significativos estão em empresas transnacionais, que 

utilizam estrutura global a partir de seus países de origem, especialmente as principais empresas de 

consultoria como a Andersen Consulting, PCW Global e Ernst & Young, e as da área de Tecnologia 

da Informação como IBM, Unisys e Microsoft. 

Observa-se, na área governamental, algwnas iniciativas como as do Instituto Nacional de Tecnologia 

- INT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT e da Financiadora de 

Estudos e Projetos - FINEP, que em associação com outras instituições públicas e privadas buscam 

criar um ambiente favorável à capacitação de recursos humanos, visando formar competências para a 

absorção e internalização da tecnologia de inteligência. 
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o INT assinou em 1996, acordo de cooperação técnica com a Universidade Aix-Marseille III visando 

a transferência de tecnologias desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa Retrospectiva de Marseille -

CRRM na área de Inteligência Competitiva. As atividades contempladas no programa visam, 

sobretudo, a criação de competências do setor empresarial brasileiro na matéria, de forma a capacitá

lo a enfrentar a competitividade da economia globalizante. Na tentativa de se atingir este objetivo, foi 

estruturado o Curso de Especialização em Inteligência Competitiva - CEIC, realizado desde 1997, 

pelo INT, o qual surgiu de um trabalho conjunto do Ministério de Ciência e Tecnologia, por meio do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, em convênio com a Escola de 

Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - ECOIUFRJ, e que conta, ainda com a 

participação e assessoria técnica da Université Aix-Marseil1e IH. 

Além disso, pode-se citar corno exemplos: SENAI, UFRJ, , SEBRAE, FINEP - através do Trade 

Point, que é um balcão de informação tecnológica aos seus associados e UNlCAMP, USP - através 

de seus Centros de Estudos Estratégicos. 

6.2.1. A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA GOVERNAMENTAL BRASILEIRA 

A estrutura de Inteligência Competitiva governamental mais próxima ao existente em outros países é 

a do Ministério das Relações Exteriores - MRE, por meio do Departamento de Promoção Comercial 

- DPR.O DPR1
' é constituído basicamente por quatro divisões: Divisão de Informação Comercial

DIC; Divisão de Operações de Promoção Comercial - DOC; Divisão de Programas de Promoção 

Comercial - DPG; e os Setores de Promoção Comercial - SECOM. 

A Divisão de Informação Comercial - DIC é a unidade do Departamento de Promoção Comercial 

responsável pela pesquisa, coleta, processamento, acompanhamento e difusão, no Brasil e no 

exterior, de informações sobre opntunidades comerciais e de investimento. Dedica-se, igualr'lente, à 

realização de pesquisas e estudos de mercado. Cabe ainda à Divisão de Informação Comercial o 

10 Conforme informações fornecidas diretamente ao autor pelo MREIDPR. 
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monitoramento estatístico das exportações brasileiras em relação à demanda internacional, para 

identificar possibilidades de exportações de produtos brasileiros, de acordo com tendências dos 

mercados externos. Suas principais atividades são: coleta e disseminação de oportunidades 

comerciais e de investimento, por intermédio da Rede Brasileira de Promoção Comercial -

BraziITradeNet -; realização de estudos e pesquisas de mercado, no Brasil e no exterior; 

identificação de obstáculos para a importação de produtos ou serviços brasileiros, em mercados 

específicos; monitoramento do Registro de Empresas Brasileiras e do Registro de Empresas Não

Brasileiras da BrazilTradeNet; elaboração e revisão das publicações da série "Como Exportar" para 

países específicos ou mercados integrados. 

A Divisão de Operações de Promoção Comercial - DOC é a unidade do Departamento de Promoção 

Comercial responsável pelo apoio à organização de ações promocionais e institucionais que 

contribuam para a expansão das exportações brasileiras, para a atração de investimentos estrangeiros 

e novas tecnologias, e para o aumento dos fluxos de turismo para o Brasil. Suas principais atividades 

são: apoio a missões comerciais de exportadores brasileiros ao exterior; apoio a visitas e missões de 

importadores e investidores estrangeiros ao Brasil; apoio à organização de seminários ou outros 

eventos de divulgação das realizações do empresariado brasileiro; organização e coordenação da 

participação brasileira em feiras, exposições e outros eventos promocionais no exterior; apoio à 

realização de rodadas de negócios, destinadas à expansão das exportações brasileiras ou à atração de 

investimentos estrangeiros; participação na negociação de acordos bilaterais de cooperação turística; 

tratamento dos assuntos relativos a turismo junto à Organização Mundial de Turismo, ao Mercosul e 

a outras entidades multilaterais; colaboração com as entidades de promoção turística no planejamento 

e execução de ações no exterior, com vistas ao aumento dos fluxos turísticos para o Brasil e à 

captação de investimentos para o setor de infra-estrutura turistica do País. 

A Divisão de Programas de Promoção Comercial - DPG é a unidade do Departamento de Promoção 

Comercial - DPR responsável pelo planejamento e acompanhamento logístico das atividades de 
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promoção comercial. A DPG ocupa-se, ainda, da articulação institucional com outras entidades 

públicas e privadas, em matérias de interesse para as atividades de promoção comercial, inclusive 

mediante a celebração de convênios de cooperação. Suas atividades principais são: planejamento e 

administração das atividades do Sistema Brasileiro de Promoção Comercial~ treinamento e 

capacitação de recursos humanos, dos setores público e privado, na área de comércio exterior~ 

orientação e acompanhamento da execução das atividades da rede dos Setores de Promoção 

Comercial de Embaixadas e Consulados-Gerais do Brasil; orientação e acompanhamento da 

execução das atividades da rede de Pontos Focais do Sistema de Promoção de Investimentos e 

Transferência de Tecnologia para Empresas - SIPRI; elaboração, execução e acompanhamento de 

programas, projetos e atividades de cooperação técnica em matéria de promoção comercial, no Brasil 

e no exterior; desenvolvimento, aperfeiçoamento e manutenção técnica da Rede Brasileira de 

Promoção Comercial. 

Os Setores de Promoção Comercial - SECOM, que funcionam em 52 Embaixadas e Consulados

Gerais do Brasil no exterior, realizam as seguintes atividades principais: apoio às empresas 

brasileiras interessadas em exportar para o mercado local~ apoio a empresas localizadas em sua área 

de atuação, que estejam interessadas em importar produtos brasileiros ou em fazer investimentos 

diretos no Brasil; divulgação de informações sobre oportunidades comerciais e de investimento; 

elaboração ou contratação de pesquisa de mercado e produtos; análise dos potenciais de exportação 

de produtos brasileiros para sua área de atuação; identificação de eventuais obstáculos e restrições às 

exportações brasileiras em sua área de atuação e sugestões de alternativas para a superação destas 

restrições; análises de competitividade e de concorrência; apoio a entidades públicas e privadas na 

participação em feiras, em missões empresariais e em outros eventos de interesse para a promoção 

comerciat divulgação de feiras comerciais e outros eventos. 

O DPR tem por missão aproximar a oferta exporVivel brasileira da demanda externa por intermédio 

dos seguintes grupos de funções: 
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a. Representação 

Consiste em apoiar no exterior a participação de empresas brasileiras em eventos de interesse para a 

expansão das exportações, atração de investimentos diretos, estímulo à transferência de novas 

tecnologias e aumento dos fluxos de turismo em direção ao BrasiL 

b. Infonnação e Inteligência Comercial (DIC) 

Consiste em pesqUIsar, analisar, desenvolver e disseminar infonnações sobre oportunidades de 

negócios - exportações brasileiras e investimentos estrangeiros diretos. Para o DIC a definição de 

Infonnação Comercial refere-se às oportunidades pontuais de negócios, enquanto a Inteligência 

Comercial refere-se à infonnação processada, na fonna de pesquisas de mercado, análises de 

tendência da oferta exportável brasileira confrontada com a demanda mundial, legislações, taxas de 

importação, exigências de mercado, reconhecimento de barreiras comerciais, etc. Tais infonnações e 

dados são disponibilizados às empresas brasileiras por meio do BrazilTradeNet. 

c. BrazilTradeNet - Rede Brasileira de Promoção Comercial 

É o sistema de informação e inte1igência comercial, via Internet, de apoio às empresas e outras 

entidades brasileiras na ampliação e diversificação de suas exportações, no desenvolvimento de 

novos mercados para produtos e serviços brasileiros, bem como na atração de investimentos 

estrangeiros diretos. Cabe ressaltar que apenas o usuário brasileiro tem acesso aos estudos 

disponíveis na BrazilTradeNet. Em suma, é o meio utilizado pelo governo para a disseminação da 

infonnação à indústria nacional. 

Constituem atividades específicas do sistema: a) coleta e disseminação de infonnações sobre 

oportunidades de exportação de produtos e serviços brasileiros~ b) o1.vulgação de resultados de 

pesquisas de mercado e infonnações sobre produtos específicos; e c) identificação de oportunidades 

de investimento direto no BrasiL 
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o BrazilTradeNet apresenta, do ponto de vista do usuário brasileiro cadastrado, estrutura de estudos 

que atua nas áreas de: 

a. Pesquisas de Mercado que são realizadas pelos Setores de Promoção Comercial (SECOM) que 

funcionam em Embaixadas e Consulados-Gerais do Brasil no exterior. A seleção dos produtos ou 

grupos de produtos a serem objeto de pesquisas é feita em confonnidade com as indicações do 

Painel Estatístico e com o Programa Especial de Exportações (PEE), lançado em setembro de 

1998. 

b. Regiões e Países que é conjunto de quadros estatísticos e indicadores por países e blocos 

econômicos, organizados pelo DPR, que utiliza fontes de informação como The Economist 

Intelligence Unity (EIU) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

c. A série de publicações "Como Exportar" para países específicos ou mercados integrados. É 

elaborada por funcionários do DPR, com base em dados e textos fornecidos pelos Setores de 

Promoção Comercial - SECOM e, eventualmente, por empresas de consultoria contratadas pelos 

postos no exterior. A série "Como Exportar" proporciona infonnações sobre um conjunto de 

mercados de interesse para a colocação de produtos brasileiros. Como exemplo de informações 

fornecidas, pode-se citar o acesso ao mercado; estatísticas de comércio exterior; canais de 

distribuiç.ão~ tratamento tarifário de importação~ dados econômico-financeiros~ documentação de 

importação estrangeira; práticas comerciais; endereços de bancos e câmaras de comércio; 

transporte; feiras e exposições; entre outras. 

d. Painel Estatístico que apresenta estatísticas e análises comparativas relacionadas ao comércio 

exterior brasileiro, inclusive para a identificação de tendências de mercado. Entre outras 

informações, o SMC fornece infornlações sobre os pmdutos brasileiros com maior potencial de 

crescimento, ou sobre a evolução das exportações brasileiras em séries históricas por grupos de 

produto ou ainda sobre a participação percentual de grupos de produtos nas exportações 
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brasileiras. O Painel Estatístico permite a análise do comportamento das exportações brasileiras, 

por meio da comparação estatística, por produto, entre as tendências de crescimento das 

exportações brasileiras e das importações mundiais. O instrumento permite avaliar o 

comportamento do mercado mundial e identificar, a partir dessa análise, nichos de mercado para 

os produtos brasileiros. Compõe o Sistema de Monitoramento de Comércio (SMC), desenvolvido 

pelo Departamento de Promoção Comercial, em parceria com o International Trade Center da 

Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (ITCIUNCT AD), de 

Genebra. 

Tem também uma estrutura de pesqUIsa, onde o usuário brasileiro tem acesso às seguintes 

informações geradas no exterior: 

a. Empresa Não-Brasileira: as empresas estrangeiras cadastram-se no exterior, diretamente ou por 

intermédio do SECOM de sua área. Aqui os empresários brasileiros podem realizar pesquisas de 

importadores potenciais para seu produto, pela classificação do produto na NCM (Nomenclatura 

Comum do Mercosul) ou o código do serviço (IBGE) e/ou nome da empresa e/ou data ou período 

de cadastramento da e/ou país de origem da empresa estrangeira. 

b. Oportunidades de Negócios: as pesquisas de oportunidades de negócios são classificadas como 

Oportunidades Comerciais que são incluídas no sistema diretamente (ou com o apoio dos 

SECOM) por empresa estrangeira interessada em adquirir produtos ou serviços brasileiros; 

Ofertas de Investimento, por empresa estrangeira, diretamente ou com o auxílio do SECOM, 

interessada em realizar investimentos diretos no Brasil; Informações sobre Projetos que são 

infonnaçães sobre projetos no exterior - que poderão ser, ou não, objeto de licitações -

fornecidas pelos postos no exterior (SECOM); Concorrências Públicas que são infonnações sobre 

concorrências públicas no exterior, já em fase de licitação, igualmente fornecidas pelos SECOM; 

Informações sobre Produtos que são informações sucintas, elaboradas pelos SECOM, sobre as 
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condições de colocação do produto nacional em detenninado mercado - por exemplo: alíquotas 

de importação, estatísticas, tarifas e principais importadores - e Feiras e Exposições cujo 

calendário no Brasil é elaborado pelo DPR, a partir de informações recebidas de empresas 

promotoras. No exterior, é elaborado a partir da identificação por entidades de classe, empresas 

brasileiras e postos no exterior, de eventos de maior interesse para os exportadores brasileiros. 

c. apolO direto do DPR à organização da participação brasileira em eventos no exterior está 

subordinado à definição de prioridades para a promoção comercial. 

d. Endereços de Trade Points, Pontos Focais do Sistema de Promoção de Investimento e 

Transferência de Tecnologia para Empresas - SIPRI e Setores de Promoção Comercial. 

o BrazilTradeNet disponibiliza, ainda, ao usuário brasileiro os seguintes instrumentos: oferta de 

exportação de produtos e serviços brasileiros, incluída por empresa brasileira, para divulgação junto a 

empresas estrangeiras importadoras e demanda de investimento, que é um formulário incluído por 

empresa brasileira com o objetivo de apresentar a potenciais investidores estrangeiros propostas de 

parceria empresarial, especificamente na área de investimentos e transferência de tecnologia. 

Segundo o DPR, o próprio cadastramento no Registro de Empresas Brasileiras pode gerar 

oportunidades de negócios, pois ao se cadastrar a empresa brasileira indica o produto/serviço ou 

produtos/serviços que está em condições de exportar, informação a que poderá ter acesso o 

empresário estrangeiro que consultar a BrazilTradeNet. 

As informações e inteligência comercial são levantadas e construídas a partir da pauta de exportações 

determinada pelas Câmaras de Comércio do Ministério da Indústria e Comércio. Se, por exemplo, o 

governo deseja aumentar as relações comerciais com a China e fomentar as exportações de mel e 

derivados, o MRE aciona o SECOM de sua embaixada em Pequim para que se faça a coleta de dados 

e infom.ações necessárias. Estas serão, então processadas pelo DIC para que estas sejam 
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disponibilizadas às empresas brasileiras. Ao mesmo tempo o DPR se encarregará de fazer a 

promoção comercial não somente do produto, mas também das empresas nacionais naquele país. 

Até a data de 24 de junho de 2001 o BrazilTradeNet disponibilizava, aos cadastrados no país, em seu 

site informações de 46.724 empresas não-brasHeiras~ 6.985 oportunidades comerciais~ 122 ofertas de 

investimentos; 170 informações sobre projetos - obras públicas -; 156 concorrências públicas; 3.729 

informações sobre produtos e 485 pesquisas de mercado. Para os cadastrados fora do país, o site 

disponibilizava informações sobre 11.384 empresas e entidades de classe brasileiras; 1.769 ofertas de 

exportação e 191 demandas de investimento. O número de acessos desde 30 de abril de 1998 era de 

439.182. 

6.2.2. A ABIN E O SISBIN 

O Sistema Brasileiro de Inteligência - SISBIN, onde a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN é o 

órgão central, é um Sistema de abrangência nacional, composto de entidade públicas federais, e, 

mediante convênios, de entidades públicas estaduais e municipais e instituições, que produzam 

conhecimentos relacionados com a missão da ABIN. A estrutura da Agência é composta de mna 

sede, localizada em BrasíliaIDF, e de 12 Agências, nos Estados. Conta, ainda, com 17 Escritórios, em 

diversas localidades do território nacional. 

Por ser o órgão central do Sistema, não se deve entender que a Agência tenha ascendência 

hierárquica. A ABIN coordena a produção de conhecimentos para atender às necessidades do 

Presidente da República, por intermédio do cumprimento do Plano Nacional de Inteligência - PNI, 

fixado pela Agência com base na Política Nacional de Inteligência, elaborada pela Câmara de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Conselho do Governo. 

A ABIN, por suas caracteristicas intrínsecas e doutrinárias e como órgão central, assessora 

diretamente o Presidente da República, o qual recebe com exclusividade as informações e análises, e 
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a quem cabe a responsabilidade indelegável da decisão sobre com quem e como partilhar esse 

conhecimento, em proveito do interesse nacional. 

As necessidades. a natureza e os limites desse conhecimento estratégico são propostos pela Câmara 

de Relações Exieriores e Defesa Nacional do Conselho de Governo e expressos na Política Nacional 

de Inteligência, aprovada pelo Presidente da República, da qual constam claramente "Diretrizes e 

Objetivos de Inteligência" para a ABIN. 

Assim delimitadas as necessidades de infonnações sistemáticas do Presidente da República, não 

haverá dispersão na atividade da ABIN como instrumento de apoio à ação governamental, urna vez 

que a atividade visa à preservação do Estado Democrático de Direito, da sociedade, da soberania e 

dos interesses nacionais. 

6.3. A CRÍTICA 

Segundo Porter (Porter, 1990), na tentativa de entender o porquê que determinados países são 

capazes de promover inovações consistentes; o porquê que buscam de forma obstinada a melhoria 

constante, procurando fontes cada vez mais sofisticadas de vantagem competitiva; e o porquê são 

capazes de suplantar as grandes barreiras à mudança e à inovação que, com tanta freqüência. 

precedem o sucesso, consebeu um esquema, o qual chamou de "Determinantes da Vantagem 

Competitiva Nacional" - figura 25 - baseado em quatro amplos atributos de um país que, 

isoladamente ou como um sistema, lapidam o campo de atuação que cada país estabelece e opera 

para os seus setores econômícos, e a vantagem competitiva nacíonal. 
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Condições 
dos Fatores 

Estratégia, Estrutura 
e Rivalidade das 

Empresas 

Setores 
Correlatos e de 

Apoio 

Figura 25 - Determinantes da vantagem competitiva nacional 
Fonte: Porter, 1990. 

Esses atributos são: 

Condições 
da Demanda 

a. Condições do fatores: a posição do país quanto aos fatores de produção, como mão-de-obra 

qualificada e infra-estrutura, necessários para competir num determinado setor~ 

b. Condições de demanda: a natureza da demanda no mercado interno para os produtos ou serviços 

do setor; 

c. Setores correlatos e de apoio: a presença ou a ausência, no país, de setores fornecedores e outros 

correlatos, que sejam internacionalmente competitivos~ e 

d. Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas: as condições predominantes no país, que 

detenninam como as empresas são constituídas, organizadas e gerenciadas, assim como a 

natureza da rivalidade no mercado interno. 

Cada atributo isoladamente - e o modelo COMO um todo - afeta os ingredientes essenciais para a 

consecução do sucesso competitivo nacional: a disponibilidade dos recursos, competências 

tecnológicas e habilidades indispensáveis à vantagem nwn setor; os objetivos dos proprietários, 
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gerentes e pessoas na empresa; as pressões para o investimento e a inovação; e as informações - e, 

principalmente, o conhecimento de inteligência - que moldam as oportunidades percebidas e as 

direções em que alocam seus recursos e habilidades, e promovem o desenvolvimento das 

competências tecnológicas (Porte r, 1990). Para esses dois últimos ítens, a IC tem um papel 

importântíssimo ao disponibilizar em tempo hábil as informações e a inteligência~ e no auxílio do 

entendimento das pressões para investimento e no fomento de inovações. 

Porter afirma que (Porter,1990): " Quando o ambiente nacional possibilita e apoia a acumulação mais 

rápida de ativos e habilidades - as vezes, simplesmente em razão do maior esforço e 

comprometimento - as empresas conquistam a vantagem competitiva. Quando fomenta melhores 

informações e insights contínuos, as empresas conquistam a vantagem competitiva. Finalmente, 

quando pressiona as empresas no rumo da inovação e dos investimentos, elas não só conquistam a 

vantagem competitiva, como ampliam esta vantagem ao longo do tempo". O papel da IC no au.xílio 

da criação desse ambiente nacional; da pressão correta; e, principalmente, do fomento de melhores 

informações - e inteligência - pode ser deveras eficaz e eficiente. Pelo menos é o que tem sido 

comprovado em alguns países. 

Do exposto, pode-se depreender que o MRE vem realizando, por intermédio do DPR - do DIC e dos 

SECOM - um bom trabalho de coleta e processamento de informações e de disseminação por meio 

do BrazilTradeNet. Porém, o DPR vem disponibilizando às indústrias nacionais somente dados e 

informações e não conhecimento de inteligência. Não existe, também, o emprego de uma 

metodologia bem definida, nem um programa sistemático de Inteligência Competitiva no 

planejamento, coleta, análise e disseminação. 

Observa-se em diversos países, como o Canadá e Estados Unidos, problemas de confiabilidade nos 

conhecimentos de inteligência produzidos e disseminados pelos governos por parte das indústrias 

daqueles países. Não se tem, no entanto, estudos a respeito no Brasil, porém, baseados nos números 
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do BrasilTradeNet apresentados neste trabalho, pode-se inferir que o acesso ao sistema está ainda 

muito baixo, se tomado como referência a realidade de outros países, como Japão, China, Alemanha 

e Coréia. 

A ABIN e o SISBIN detém uma tecnologia de produção de inteligência reconhecida mundialmente. 

Porém, devido principalmente ao fim da guerra fria e a exemplo do que vem ocorrendo com outras 

agências de inteligência, vêm sofrendo uma ampla reestruturação a fim de atender as necessidades de 

inteligência do Presidente da República e do Governo Brasileiro e de mudar a sua imagem perante a 

sociedade. 

Desta forma, propõe-se a criação e implantação, pelo Governo Brasileiro, de um Sistema de 

Inteligência Competitiva governamental, onde o SISBIN forneceria a tecnologia de inteligência por 

intermédio da criação e implantação da estrutura necessária e da fornlação do recursos humanos 

necessário para integrar o Sistema, por exemplo. O MRE forneceria sua estrutura no Brasil e no 

exterior - consulados e embaixadas -, além das estruturas do DPR, as quais aparentam serem 

satisfatórias. A disseminação ficaria além do BrazilTradeNet, procurando-se, também, personalizar a 

inteligência para os diversos setores industriais ou organizações nacionais - governamentais, 

públicas ou privadas. 

A ABIN poderia participar indiretamente desse processo - após avaliação criteriosa -, uma vez que 

tal atividade poderia disvirtuá-Ia da missão para qual foi criada. 

A exemplo dos países que implantaram Sistemas de Intelígência Competitiva, toma-se evidente a 

demanda por este tipo de serviço por parte da indústria. Para isso pode-se dizer que a principal 

motivação - ou razões - seria: 

a. Especialização que determinado setor privado não pode manter porque seria anti-econômico; 
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b. Informação e conhecimento de inteligência que determinado setor privado não pretenderia ou não 

conseguiria coletar porque seria anti-econômico ou demandaria tecnologia altamente 

especializada; 

c. Dados e informação que determinado setor privado não pode coletar de "ido a riscos ou restrições 

legais; .... 

d. Produtos encomendados que proporcIOnam informação e conhecimento de inteligência 

especializado aos empresários nacionais; e 

e. Elevado custo que este tipo de serviço teria para determinadas setores - principlamente pequenas 

e médias empresas - se contratassem consultorias especializadas. 

Assim o SIC governamental serviria para alimentar com conhecimentos de inteligência competitiva 

as organizações nacionais, com a finalidade de aumentar as suas vantagens competitivas nos 

mercados interno e externo, visando, desta forma, aumentar suas vantagens competitivas e, 

principalmente, a vantagem competitiva da Nação. 

o Brasil é uma economia emergente e tem aspirações a ser o pólo de atração do Mercosul e a 

aumentar sua participação no mercado global. A exemplo de outros países, este SIC seria uma 

política pública que, se bem sucedida, poderia criar um ambiente em que as organizações nacionais 

sejam capazes de adquirir ou aumentar suas vantagens competitivas. 

Cabe ressaltar que o governo deve observar alguns princípios importantes, de modo a adotar um 

papel apropriado ao reforço de competitividade nacional: encorajar a mudança; promover a 

rivalidade doméstica; estimular a inovação; incentivar e facilitar - isto é, desburocratizar - a 

exportação, por exemplo (Porter, 1999). 
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As experiências em outros países, principalmente os de economia emergente, tem demonstrado um 

grande sucesso da IC para as suas organizações públicas e privadas, contribuindo para o 

planejamento estratégico, para a gestão estratégica, para a diminuição da fuga de conhecimento por 

ação de IC adversa e, consequentemente, para o aumento da vantagem competitiva de suas nações. 
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7. CONCLUSÃO 

Como se pode notar o estudo baseou-se principalmente a partir de fontes de países malS 

desenvolvidos, principalmente anglo-saxônicos, por apresentarem a tecnologia de inteligência mais 

desenvolvida. No entanto, é importante levarmos em conta a cultura dos decisores latino-americanos. 

Não existem superlativos que possam adequadamente descrever as mudanças ocorridas no ambiente 

de negócios da América Latina na década de 1990. O sinal mais evidente de mudança é o aumento da 

presença de companhias estrangeiras. Investimentos diretos cresceram 600% na década de 199011
• 

Companhias estrangeiras agora operam em diversos setores, incluindo as indústrias estratégicas 

como petróleo, óleo e gás; eletricidade; telecomunicações; transportes; biotecnologia.; e bancária, 

Companhias estrangeiras conquistaram a suas participações no mercado não só pela aquisição, mas 

também pela pesquisa, estratégia e execuções bem planejadas. Tomadores de decisões latino-

americanos costumam basear suas decisões no instinto, no conhecimento interno, na intuição, e em 

suas conexões - networking. No entanto, o anlbiente atual cada vez mais requer pesquisa, 

inteligência, e estratégia. 

Citam-se como principais desafios para os trabalhos de Inteligência Competitiva na América Latina: 

A carência de precisão de dados e informações corporativos publicados. 

• Modernas Associações de Indústria publicam bancos de dados de perfil de seus sócios, mas suas 

publicações ainda estão aquém dos padrões de países desenvolvidos. 

Publicações empresariais continuam focando em companhias de alto perfil e são freqüentemente 

inadequadas quando pequenas e médias empresas forem o alvo. 

11 No Brasil a atração de capital de fora passou de US$ 1 bilhão no início da década de 1990 para US$ 60 bilhões em 
1999 e 2000. (fonte: PricewaterhouseCoopers do Brasil) 
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• Informação é guardada próxima aos executivos de alto nível. Revelá-la pode significar a diluição 

de seu poder ou, na pior das hipóteses, a sua demissão. 

A mentalidade de "mantenha-se alerta contra os seus competidores" entre executivos está em 

muitos lugares exacerbados devido a uma baixa credibilidade no sistema legaL A pouca fé no 

sistema legal de seus países faz com que a maioria que executivos latino-americanos prefiram 

manter uma política de "tolerância zero" na liberação de informação sobre a companhia, 

justamente pelo fato de não haver uma proteção efetiva contra o roubo de dados e informações 

proprietárias. 

Somando-se a esses desafios na América Latina, Steven Shaker e Mark Gembicki (Shaker e 

Gembicki, 1999) apresentam cinco cenários principais que indicam as tendências que poderão 

impactar o futuro da IC globalmente: 

A convergência de diversos eventos, entre eles a expansão da competição econômica global, 

desregulamentação da maioria das indústrias e mercados, o surgimento de novas tecnologias de 

informação e o crescimento diversificado e mudanças nos gostos dos conslliüidores, moldará o 

incremento da competitividade, e desse modo a demanda por inovação e modernas técnicas e 

aplicações de tecnologias para tomarem as companhias mais competitivas. Para a IC existirá uma 

grande demanda por novas ferramentas, processos, produtos e serviços. 

o crescimento da indústria da informação criará uma sociedade extremamente dependente do 

conhecimento. A informação será a principal mercadoria para muitas indústrias e instituições. 

Isso irá acarretar o crescimento da importância da Ie. O sucesso dependerá em parte da 

qualidade, relevância, oportunidade e integridade da IC disseminada aos Tomadores de Decisão. 

• Competidores altamente focados e eficientes, organizados de fomm não hierarquizada, flexível e 

em redes não só aumentarão a importâncid da IC para os Decisores, como exigirão uma maior 

eficiência e efetividade das Unidades de Inteligência corporativas. 
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As constantes mudanças no ambiente organizacional, a alta conectividade proporcionada pela 

evolução das tecnologias da informação e comunicação e a crescente intangibilidade de ativos 

impulsionarão cada vez mais as organizações a adotarem uma gestão em tempo real- oujusl-in

time management - no sentido de se manterem ativos em um incrível mercado hipercompetitivo. 

A IC será um componente essencial ao just-in-time management, principalmente porque é capaz 

de oferecer ferramentas para a construção de um conhecimento-base organizacional, técnicas de 

obtenção e análise de dados e informações, e disseminação de inteligência para a estratégia da 

organização. 

Pesquisa e desenvolvimento se moverão da atividade central de grandes corporações para 

organizações que realizarão várias P&D para diversos clientes - em outras palavras, centros de 

P&D ou{sourcing. A IC será fundamental no sentido de manter as organizações atentas aos 

desenvolvimentos mundiais e políticas privadas. Muitos dos objetivos da IC revolverá ao redor 

de métodos cooperativos de transferência de tecnologia internacional e legalidades para segurar 

patentes fundamentais e propriedades intelectuais. 

A nova economia é baseada em informação e inteligência, as quais são um bem com peculiaridades. 

Para saber sobreviver e prosperar nesta nova economia é preciso conhecer estas peculiaridades e 

como estas fazem a nova economia diferir da velha. 

A nova economia está ainda em mudança, e para sobreviver nela é preciso ser dinâmico, ágil e 

principalmente tomar decisões em tempo hábil. Não é possível evitar erros, mas é preciso aprender 

com eles e corrigi-los rapidamente. 

Como na velha economia é preciso planejar e se adaptar às mudanças, procurando antever problemas 

e questões de primeira grandeza 
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Pode-se dizer que a inépcia dos Decisores está muitas vezes relacionada com uma absoluta falta de 

conhecimento de inteligência capaz de sustentar a Tomada de Decisão. A velocidade das mudanças, 

a conectividade da economia e a intangibilidade dos negócios acabaram por aumentar não só a 

competição, a competitividade e o número de competidores, mas também a disponibilidade de dados 

e informações. Isso acaba por deixar os Decisores como que afogados em dados e informações e 

famintos por inteligência. 

Observa-se que a Inteligência Competitiva é hoje um importante instrumento para o suporte à tomada 

de decisão estratégica e um colaborador essencial na manutenção e incremento da vantagem 

competitiva da organização dentro de seu meio ambiente e de sua competitividade. Num futuro 

próximo a IC tende a ser imprescindível e necessária. 

Finalmente, estabelecendo como contexto uma analogia entre sistemas biológicos e organizacionais, 

percebe-se que o crescimento de ambos está baseado no funcionamento de seus ecossistemas internos 

e externos. Paleobiologistas refornlaram nossa compreensão de evoluç.ão. Percebe-se agora que a 

extinção da maioria de espécies não foi devido a mudanças graduais do ambiente, mas sim a 

ocorrências catastróficas e a inabilidade - ou incapacidade - das formas de vida de adaptarem-se a 

um ambiente dramaticamente alterado. Igualmente, a maioria das organizações e indústrias morrem 

devido a uma mudança ambiental profunda que origina mudanças de paradigmas, revoluções 

tecnológicas ou transformações principais. A sobrevivência de animais e organizações, e até mesmo 

de espécies e indústrias, é devido à habilidade de competirem e se adaptarem as dramáticas 

mudanças do ambiente. Competir e adaptar envolve habilidade para sentir e interpretar. Em essência 

este é o papel de Inteligência Competitiva. 
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8. GLOSSÁRIO DE TERMOS 

AÇÃO DE ALTO RISCO - É quando a decisão parece boa em apenas um cenário entre vários -

uma estratégia tipo apostar-a-empresa - especialmente se a empresa possui pouco controle sobre 

a probabilidade do cenário requerido acontecer (Schwartz, 1996). 

BASE DE CONHECIMENTO - Tradução literal de Knowledge-base. É o conhecimento 

organizacional, são competências e capacidades da organização e de seus integrantes. É o que a 

organização sabe. Está presente não somente na "cabeça" das pessoas~ está impregnado nos 

processos e na maneira de se fazer as coisas na organização. É a infra-estrutura de conhecimento 

necessário à aprendizagem organizacional e à inovação. A IC é responsável pela constante 

alimentação da base de conhecimento da organização, colaborando, desta forma, com o seu 

desenvolvimento e evolução. 

BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - É um processo de negócios contínuo e sistemático para a 

obtenção ética e legal de inteligência a partir de alvos como c1ientes, competidores, adversários, 

pessoal, tecnologias e/ou meio ambiente organizacional (Shacker e Gembicki, 1999). Alguns 

autores consideram a mesma coisa que Inteligência Competitiva. Os que discordam, no entanto, 

afinnam que o BI foca na construção da inteligência ligada diretamente aos negócios da 

organização - em um contexto intra-corporativo -, enquanto que a IC foca mais na construção da 

inteligência necessária à sobrevivência da organização - em um contexio extra-corporativo. 

Outros ainda consideram a BI como sendo matéria do Sistema de Inteligência Competitiva -

como a Contra-inteligência Competitiva. Fato é que a linha divisória, se existir, é muito tênue. 

Nos últimos cinco anos, as companhias de softwares, particularmente a IBM, tem feito uso do 

termo business intelligence para descrever a captura, o uso e a análise da informação disponível 

dentro da organização: data warehousing, data mining, CRM, suportes de decisão, etc. Onde e o 

que quer que se vá procurar em BI agora, o material que se irá obter provavelmente estará 
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enquadrado nessa definição. 

DESCRITOR - É, em processamento de dados, termo elementar, palavra ou frase simples, símbolo 

ou grupo de símbolos para identificar um assunto, conceito ou idéia. É definido, também, como o 

código usado para identificar um nome de arquivo ou programa ou código de acesso a um 

arqUIvo. 

FRACTAL - Diz respeito à representação de imagens através de frações de objetos ou superficies 

irregulares como nuvens, montanhas, etc., utilizando-se de procedimentos matemáticos que 

tratam as suas dimensões fracionárias. De acordo com matemáticos que primeiro definiram a 

palavra Fractal, o grau de regularidade ou irregularidade de um padrão permanece constante 

sobre diferentes escalas. 

GATEKEEPER - Classe de indivíduos em uma organização que, pelas posições que ocupam, 

controlam o fluxo de informação destinado a algum membro. Chamam-se guardiães (ou 

gatekeepers) porque deixam ou não passar a infonnação. Uma secretária que faz a triagem da 

correspondência dirigida a seu chefe está agindo como guardiã. 

HUMINT - Abreviação de Human Intelligence. É o que se aprende diretamente de pessoas em 

oposição ao que é lido em documentos (Kahaner, 1996). 

MATRIZ T.I.R.PRE - (Tendência, Impacto, Resposta e Proposta de Resposta Estratégica) - É uma 

metodologia proativa empregada na análise de uma tendência setorial. Como ferramenta ou 

instrumento gerencial do planejamento estratégico e da Inteligência Competitiva, a metodologia 

pretende identificar respostas associadas à organização onde se procura projetar impactos sobre o 

setor ou negócio da organização a partir de alguma tendência macro (cenário), visando a 

proposição de respostas estratégicas ou medidas a serem efetivadas. Busca, desta maneira, 

delinear rumos para G futuro, procurando antecipar, de modo sistemático, mudanças ambientais 

130 



e/ou contigenciais intra-organizacionais, o que possibilita o enfrentamento e/ou minimização de 

riscos e incertezas inerentes ao processo decisório (Kasznar, 1999). 

l\HTI - Minstry of International Trade and Industry. Entidade governamental japonesa responsável 

por estabelecer políticas para promoção do desenvolvimento industrial do país. 

STAKEHOLDERS - São organizações ou pessoas que influenciam ou são influenciadas pela 

organização. A identificação dos stakeholders é o ponto de partida do Planejamento Estratégico. 

Esta influência pode ser, também, política, econômica, legal ou normativa e social (Cunha, 1999). 

S.W.O.T ANALISYS - Sigla do inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Consiste 

na análise dos pontos fortes e fracos da organização, e das oportunidades e ameaças existentes no 

meio ambiente organizacional. É uma das análises mais importantes para o Planeja..'llento 

Estratégico, pois permite que a organização se conheça para poder aproveitar as oportunidades e 

se proteger contra as ameaças (Cunha, 1999). 

TRADE SECRET - a) É o que é usado no negócio da organização e que lhe dá uma oportunidade 

para obter uma vantagem em cima de competidores que não conhecem ou usam isto, ou, b) Um 

programa, dispositivo, método, técnica, ou processo que são mantidos confidenciais para 

estranhos a Organização. Não é prontamente alcançável através de meios próprios por outras 

pessoas que poderiam obter valor econômico de sua revelação ou uso (Kahaner, 1996). 

\VAR GMfE - São jogos de guerra ou de negócios. Também conhecido como Business Games. E 

wna técnica de análise aonde times de pessoas personificam seus competidores e a si mesmos. No 

curso do jogo, são propostos estratégias e planos e tomadas decisões e ações que são testados e 

simulados dentro de condições empresariais tão reais quanto possível (Kahaner, 1996). 

\V AR ROOM - Sala de Operações ou Sala de Guerra. Trata-se de se reunir em um mesmo 

ambiente físico os gerentes de produção - ou operações -, logística, marketing, vendas e todos 
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aqueles necessários a produção do conhecimento de inteligência. Este conceito deriva das 

organizações militares e, para elas, pode ser traduzido como Estado Maior. ( tradução livre do 

autor). 
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Sites da Internet: 

DESCRIÇÃO 

1. Agência Brasileira de Inteligência-ABIN 

2. Banco MW1diaI - WorldBank 

3. Bloomberg 

4. BLUR 

5. British Intel - non omcia! 

6. Business Intelligence Center 

7. Central Intelligence Agency - Electronic 
Document Release Center 

8. CIA Publications 

9. ciseek.com - The CI Resource Index - A 
competitive intelligence search engine 

10. CNN network 

11. Competitive Intelligence 

12. Competitive Intelligence Basics - Competitor 
Ana!ysis, Market Intelligence 

13. DoD - US Department ofDefense 

14. Ernst & Young Center for Business 
Innovation 

15. Fortune Magazine 

16. Fuld & Co. CI Guide 

17. Governo Federal 

SITE 

h /I b' b f f" I h ttp:" \\'\\'w.a m.gov. r, port pnnclpa. tm 

http://www. worldbank.orgl 

http://www.bloomberg.coml 

http://www.blursight.coml 

http://www.cc.umist.ac.uklsk/ 

http://future.sri.coml 

http://www.foia.ucia.gov/ 

http://www.odci.gov/cialpublications/pubs.html 

http://www.bidigital.comlci/ 

http://www.cnn.coml 

http://strategis.ic.gc.ca/SSG/sv00068e.html 

http://www.worksys.comlcilOl.htm 

http://www.defenselínk.miV 

http://www.businessinnovation.ey.com! 

http://cgi.pathfinder. comlfortunel 

http://www.fuld.coml 

http://www.brazil.gov.br/ 

18. Harvard University - John Kennedy School of http"/khddul 
G 

.I. sgwww. avar .e 
ovemment 

19. Haward Business Review http://www.hbsp.havard.edu/products/hbr/index.html 

20. IC, CiC, Business Intelligence http://www.shadow-chasers.comlcihum.html 

21. Intel On-line Business Intelligence http://www.indigo-net.comlintel.html 

22. Intelligent Enterprise Magazine http://w\vw.intelligententerprise.ccrn! 

23. JANE'S http://www.janes.coml 

24. Kit Básico do Pesquisador http://www.ufba.br/~npgadmlkitpesq.html 
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DESCRlçAo SITE 

25. KMWorld http://www.kmonline.com! 

26. Link sobre IC e CiC http:líwww.aurorawdc.comíindex.htm 

27. Link sobre inteligência http://panda.cs.ndsu.nodak.edul~egleave/ 

28. Links to Public Administration Resources http:/íwww.smsu.edulcontribípolsci/poiinks.htm 

29. LoyoIa Strategic Intelligence http://www.Ioyola.eduldept/poIítícslínteI.htmI 

30. National Bureau ofEconomic Research http://www.nber.org/ 

31. National Perfonnace Report http://www.npr.gov/ 

32. National Security Website http://www.nationalsecurity.orgl 

33. National Technical Infonnation Service http://\-\'\vw.ntis.gov/ 

34. New York Times http:íí'Vvww.nytimes.comi 

35.0ECD http://www.oecdorgl 

36. Point Cast http://www.pointcast.coml 

37. Public Administration and Public Policy Sites http://www.usc.eduldeptlpuadlresources/links.html 

38. RAND 

39. Secretaria de Assuntos Estratégicos-SAE 

40. Secretaria de Estado da Administração e do 
Patrimônio - SEAP 

41. Society of Competitive Intelligence 
Professionals - SCIP 

42. SPRU Electronic Working Papers Series 

43. Strategis Canada's BUSINESS 
INFORMA TION Site -- Main Menu 

44. The Economist 

45. The Economist InteHigence Unit 

46. Tyson Intemational 

47. US Departrnent ofCommerce 

48. US Federal List 

49. US Intelligence Comunity 

http://www. rand. orgl 

http://v.Vr'W.sae.gov.br/ 

http://www.seap.gov.brí 

http://www. scip. orgl 

http://v.'WW.sussex.ac.ukIspruldocslsewpslindex.html 

http://strategis.ic.gc.cafengdoc/main.htmI 

http://www.economist.coml 

http://www.eiu.coml 

http://www.ktyson.coml 

http://www.osec.doc.gov/ 

http://www.opm.gov/fedlist/data.htm 

http://w\vw.odci.gov/ic/ 
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DESCRlçAo 

50. US Intelligence Comunity Week 

51. US National Security Agency 

52. Virtual Sites Index 

53. Washington Post 

SITE 

http://www.icweek.coml 

http:ííwww.nsa.gov:8080/ 

http://www.dreamscape.comlfranJ...rvad/ 

http://www.washingtonpost.coml 
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