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Inteligência Competitiva 
Algumas Definições 

Programa que tem por objetivo prover informações sobre o ambiente 
organizacional para evitar surpresas desagradáveis, aumentar a 
probabilidade de se tomar boas decisões. 
 
Programa institucional sistemático para garimpar e analisar informação 
sobre as atividades da concorrência e as tendências do setor específico e 
do mercado em geral, com o propósito de levar a organização a atingir seus 
objetivos e metas. (Kahaner,1996) 
 
Gestão estratégica da informação que tem como objetivo permitir que os 
tomadores de decisão se antecipem sobre as tendências dos mercados e a 
evolução da concorrência, detectem e avaliem ameaças e oportunidades que 
se apresentem no seu ambiente para definirem as ações ofensivas e 
defensivas mais adaptadas às estratégias de desenvolvimento da empresa. 
(Jakobiak, 1996) 



Inteligência 
Competitiva 

Processo de coleta, análise e disseminação da inteligência relevante, 
específica, no momento adequado, referente às implicações com o ambiente 
do negócio, os competidores e a organização. (Miller, 1997) 
 
Informação que garante ao tomador de decisão a competitividade de sua 
empresa. A inteligência é o cão de guarda da competitividade, não um 
apreciador passivo dos competidores. É uma ferramenta do líder, uma 
competência central resultante de uma visão ampla da empresa em relação à 
concorrência, que busca explorar incessantemente seus pontos fracos, ao 
mesmo tempo em que frustra suas ações. Está colocada de forma prioritária 
no contexto da meta estratégica. (Ben Gilad, 1996) 
 
Processo sistemático de coleta, tratamento, análise e disseminação da 
informação sobre atividades dos concorrentes, tecnologias e tendências 
gerais dos negócios, visando subsidiar a tomada de decisão e atingir as 
metas estratégicas da empresa. (Coelho, 1999) 

Inteligência Competitiva 
Algumas Definições 



RESULTADOS 

(+)  

EMPRESAS INOVADORAS 

 

(+)  

PRODUTOS E SERVIÇOS 

INOVADORES 



Modelo de IC 
O que é IC 

- Fluxo contínuo de informações 

-  Processo contínuo de avaliações 

-  Valor adicionado às informações 

Decisões Estratégicas  
Contínuas 

VANTAGEM COMPETITIVA 
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Objetivos da IC 

 OBJETIVOS DA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA:  

Antecipar movimentos/mudanças 

Identificar concorrentes 

Antecipar ações da concorrência 

Antever cenários 

Entender as mudanças: 

 Políticas 

 Regulatórias 

 Legislativas 

 Tecnológicas 

 Mercadológicas 
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Objetivos da IC 

Trabalha com redes 

Experts em análise da informação 

Conhecedores do segmento 

Tomadores de decisões 

Humanas 

Competências 

Tecnologia da Informação 

TOMADA DE DECISÃO DIREÇÃO ESTRATÉGICA 

Inteligência 
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Sistema de Inteligência 
Competitiva 

Inteligência 
Competitiva 

SIC 

Seu posicionamento estratégico: 

PLANO 

 TÁTICO 

GERENCIAMENTO 
ESTRATÉGICO 



Estrutura Funcional 

OBSERVAÇÃO 
DO MERCADO 

RELATÓRIOS 

ADMINISTRAÇÃO  
DE TEMAS EM 

DISCUSSÃO   

FONTES  
EXTERNAS DE 
INFORMAÇÃO 

REDE 
EXTERNA 

  
ADMINISTRAÇÃO 

DE  REDE 

DADOS 

PESQUISAS INTERNAS 

ÍNDICE: 
ARQUIVOS 
DE BASE DE 
DADOS 

 

REDES  INTERNAS 
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Estrutura Organizacional 

     GESTOR 

SPONSOR 

  
  

MARKETING 
ADMINISTRAÇÃO 

CORPORATIVA 

FI
N

A
N

Ç
A

S 

PESQUISA 
E CONSULTA 

EXTERNA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 

OPERAÇÕES 

IN
FO

R
M

A
Ç

Õ
ES

 
EX

TE
R

N
A

S 

ESPECIALISTA 
DO SETOR 

ANALISTA  
DE MERCADO 

DESENVOL- 
VIMENTO 

SUPORTE 
DE REDE 
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Suas principais atividades 

Pesquisa 

Coleta 

Divulgação 

Tratamento 

Análise 
Validação 
Síntese 

Aplicação 

Política 
De P&D 

Estratégia da 
Organização 

Rede de gatekeepers, observadores, 
especialistas em documentação e 

informação.  
Rede 1 – Observadores. 

Rede 3 – Responsáveis e Decisores 

Rede de especialistas em tecnologia da 
informação 

Rede 2 – Especialistas 

Detetar as intenções da concorrência e suas 

influências sobre o mercado.  

Inteligência 
Competitiva 

O tratamento pode implicar nas redes 1 e 2. 
 



Lógica Seqüencial 

Decisor 

DADOS 
INFORMAÇÃO CONHECIMENTO 

INTELIGÊNCIA DECISÃO RESULTADOS 

FONTES 

Aplicar Agir 

Compilar Analisar 

Comunicar 

Inteligência 
Competitiva 



Lógica Seqüencial 

FONTES: Aqui as fontes de informação são definidas, escolhidas e selecionadas de 
acordo com o propósito do trabalho de IC e o resultado que se quer obter. As 
informações podem estar em fontes diversas, tradicionais ou não, o que vai requerer 
dos analistas uma grande visão e poder de associação. Muitas vezes também a 
informação crítica não está explícita, mas as informações publicadas e disponíveis 
podem levar à conclusão desejada. 

 

DADOS: As informações coletadas devem ser classificadas e qualificadas de acordo 
com origem, conteúdo, estrutura, importância para o objetivo do trabalho, grau de 
confiabilidade, entre outros fatores. 

 

INFORMAÇÃO: Esta é a etapa da compilação dos dados coletados e a geração da 
informação focada no propósito do trabalho em questão.  É a etapa da estruturação 
das informações e de seus cruzamentos entre si. Avalia-se a interdependência e 
estabelecem-se proposições que auxiliarão na obtenção dos resultados esperados.  

Inteligência 
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Lógica Seqüencial 

CONHECIMENTO: Aqui as informações passam por um processo de validação, com 
foco naquilo que se quer obter. Recebem tratamento adequado: 
- Específico de acordo com os critérios inicialmente definidos 
- Sob ponto de vista estratégico 
- Caráter informativo 

 

INTELIGÊNCIA: Nesta etapa os decisores aplicam ao conhecimento gerado, suas 
habilidades, suas competências no negócio e vivência na organização, para identificar 
direções estratégicas, tais como:  
- Novos projetos de pesquisa 
- Acordos de cooperação 
- Transferência de tecnologia 
- Ações e reações da concorrência 
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Lógica Seqüencial 

DECISÃO: A escolha do caminho: direções estratégicas adotadas. 
Fazer acontecer aquilo que se estabeleceu como meta estratégica. Representa a 
“aposta” no processo de geração do conhecimento. 

 

RESULTADOS: A comprovação da tomada de decisão. 
Aqui verifica-se os resultados obtidos, confirma-se a assertiva das direções 
escolhidas, corrige-se rumos. 
Esta etapa dará indicadores sobre todas as etapas anteriores e se bem utilizada, 
proporcionará o aprimoramento do SIC adotado.  
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Sistema de inteligência 
Competitiva 

COMUNICAÇÃO  
ELETRÔNICA 
FAX/E-MAIL... 

SIISTEMA 
DE PROCESSOS 

GERENCIAIS 
 

CONVERSAÇÃO  
ELETRÔNICA 

FONE/E-MAIL... 

ARQUIVOS 
ELETRÔNICOS 

GERÊNCIA 
DE SISTEMA 

DE REDE 

REFERÊNCIA 
DO SISTEMA 
INDUSTRIAL 

GERÊNCIA 
DE TEMAS 

EM DEBATE 

PAPEL EM 
DISCUSSÃO 

ANALISAR A 
SITUAÇÃO 

INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS 
FECHADAS 

SIISTEMA DE 
INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS 

 

RELATÓRIOS 
 

APRESENTAÇÕES  
E RECOMENDAÇÕES 

 
INFORMAÇÕES:  

• INTERNAS 
• EXTERNAS 

•  ELETRÔNICAS 
 

SISTEMA  
DE BASE  

DE DADOS 
 

 
 

SISTEMA DE 
ARQUIVOS  

ELETRÔNICOS 
 

SISTEMA DE 
REGISTRO 

DE ARQUIVOS 
 

ENTEVISTAS: 
• INTERNAS 
• EXTERNAS 

 
CLIPAGEM 

 DE NOTÍCIAS 
 

INFORMAÇÕES 
MICROFILMADAS 

 
DADOS  

ELETRÔNICOS 
 
 

CATÁLOGOS ARQUIVOS 

BASE DE 
DADOS 

FINANCEI- 
ROS 

BASE DE 
DADOS DE 

PRODUTOS/ 
SERVIÇOS 

BASE DE 
DADOS DA 

 COMPANHIA 
OUTROS 
DADOS 
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Algumas das principais 
técnicas de IC 

 
1. Análise de Cenários 

2. O modelo das 5 forças 
 
3. Matriz SWOT 
 
4. Benchmarking 
 
5. Balanced Scorecard 
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Algumas das principais 
técnicas de IC 

1. Análise de Cenário 

 

- Apresentar uma imagem positiva de futuros prováveis, em horizonte de 
tempos diversos; 

-  Descrever diferentes tipos de mundo e não apenas os diferentes eventos 
do mundo; 

- Analisar as principais forças de desenvolvimento     futuro e estabelecer 
relações entre elas; 

- Focar os fatores de risco. 

- Definir metas, coletar informações, desenvolver  teorias, identificar 
hipóteses, refinar, refinar, refinar.... 

Inteligência 
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Algumas das principais 
técnicas de IC 

2. Modelo das 5 Forças Competitivas de PORTER 

Inteligência 
Competitiva 

FORNECEDORES FORNECEDORES 

ENTRANTES ENTRANTES 

Poder de Barganha Poder de Barganha 

Ameaça de Bens 
ou Serviços Substitutos 

Ameaça de  
Novos Entrantes 

(Barreiras de Entrada) 

Rivalidade 
(Barreiras de Saída) 

COMPRADORES COMPRADORES 

CONCORRENTES CONCORRENTES 

Modelo de  
Michael Porter 

SUBSTITUTOS SUBSTITUTOS 



Algumas das principais 
técnicas de IC 

3. Análise da Matriz SWOT 

Inteligência 
Competitiva 

OportunidadesAmeaças

Análise
Interna:

Pontos
Fortes

Análise Externa

Pontos
Fracos

Enfretamento:
área de risco
enfrentável

Aproveitamento:
área de domínio

da empresa

Melhoria:
área de

aproveitamento
potencial

Desativação:
área de risco

acentuado



Algumas das principais 
técnicas de IC 

4. BENCHMARKING 

Inteligência 
Competitiva 

SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES 

comparar 

avaliar 

identificar incorporar comparar 

Promover 
mudanças 

Buscar excelência 



Algumas das principais 
técnicas de IC 

5. Balance ScoreCard (BSC) 

Inteligência 
Competitiva 

Inteligência Competitiva – prof. Eduardo Botti Abbade 

       Aumentar a receita        Melhorar o desempenho 
           financeiro 

 
 
 
Implantar sistemas de          Melhorar o atendimento 
Relacionamento com     com clientes 
 
 
 
 
      Implantar novos     Melhorar os 
           processos              processos internos 
 

 
 
 

             Assegurar treinamento 
   e capacitação para 
          as pessoas 

Lucro 

Perspectiva 
Financeira 
 
 
 
Perspectiva 
dos Clientes 
 
 
 
Perspectivas dos 
Processos Internos 
 
 
 
Perspectiva da 
Inovação e Aprendizado 



Áreas e Temas correlatos 

 
GESTÃO DO CONHECIMENTO 

PESQUISA E ANÁLISE DE MERCADO 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL E SISTEMAS DE APOIO À  
DECISÃO 

 
DATAMINING - MINERAÇÃO DE DADOS 
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Inteligência 
Competitiva Gestão do Conhecimento 

Quando existe um padrão de relações entre os dados e a informação, esse 
padrão tem potencial para representar conhecimento. 

 

“O Conhecimento é um fluído misto de experiências, valores, informação 
contextual e conhecimento que fornece uma estrutura para avaliar e incorporar 
novas experiências e informação. Tem origem e é aplicado na mente das 
pessoas. Nas organizações, ele está frequentemente embebido, não só nos 
documentos e repositórios, mas também nas rotinas, processos, práticas e 
normas”. 

Davenport e Prusak, 1998 



Inteligência 
Competitiva Gestão do Conhecimento 

Perspectiva estruturalista do conhecimento 
Conhecimento como uma entidade discreta, objetiva, cognitiva 

 

Tipos de conhecimento: 

..::Tácito – reside no indivíduo, difícil ou impossível de articular ou de 
comunicar. Encontra-se em nós, nas nossas competências práticas e ações. 
Capacidade para fazer ou julgar algo, sensações e compreensões profundas, 
i.e., conhecimento e experiência não articulados. 

 

..::Explícito - conhecimento formalizado e expresso – e.g. desenhos técnicos, 
planos de ação, manuais de procedimentos, informação arquivada em 
computadores. 
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Competitiva Gestão do Conhecimento 

A “criação de conhecimento só pode ocorrer a nível individual”. 

Nonaka põe em relevo que os indivíduos criativos precisam de ser apoiados 
nos seus esforços e que a gestão precisa de fornecer o contexto necessário 

para a partilha e criação de conhecimento. 
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Estrutura de Spender [1996, 1998] 
 

Distingue o conhecimento individual do social (coletivo). 

 

Conhecimento coletivo tem um papel preponderante porque é o tipo de 
conhecimento que é difícil de imitar. O conceito de conhecimento coletivo pode 
ser visto nas “Comunidades de Prática” (grupos de pessoas que trabalham 
juntos regularmente, desenvolvendo conhecimento coletivo e partilhando 
compreensões sobre o que a comunidade faz). 
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Estrutura de Blackler [1995] 
Existem cinco tipos de conhecimento – embrained, embodied, encultured, 
embedded e encoded. 

Embrained - depende de competência conceptuais e capacidades cognitivas. 

Embodied - orientado para a ação e parcialmente explícito. 

Encultured - processo de alcançar uma compreensão partilhada através do 
desenvolvimento da cultura organizacional. 

Embedded - conhecimento contido nas rotinas. Pode ser analisado 
considerando-se as relações entre as tecnologias, papéis, procedimentos e 
rotinas emergentes. 

Encoded - informação transmitida através de sinais e símbolos de forma 
manual ou eletrônica. 
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Modelos da Gestão do 
Conhecimento 

Modelo escalar – a informação e o conhecimento são “entidades relacionadas 
que podem ser transformadas uma na outra, no exterior da mente humana” 
Criação de repositórios de conhecimento, tentando captar o conhecimento 
organizacional em software. 

 

Modelo cognitivo – o conhecimento é algo “intrínseco e existindo apenas na 
mente humana e na cognição” Procura-se “implementar a GC através de 
incidências sobre a cultura, organizando o seu espaço físico (...) e recorrendo 
às ferramentas adequadas para a comunicação”. 

Yates-Mercer e Bawden, 2002 
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Modelos da Gestão do 
Conhecimento 

GC é perspectivada como facilidade de resposta, como capacidade para as 
organizações se desenvolverem, inovarem e fortalecerem, tornando-se mais 
competitivas. 

 

GC corresponde à gestão do contexto onde o conhecimento é criado e 
utilizado. Relaciona-se, também, com os fatores ambientais, essenciais à 
criação de uma “cultura do conhecimento”. 

 

O contexto é o espaço onde o “conhecimento” acontece, isto é, onde se 
estabelece a relação entre conhecimento público e privado, codificado e não 
codificado. 
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Modelos da Gestão do 
Conhecimento 



Inteligência 
Competitiva Gestão do Conhecimento 

Gestão do Conhecimento 

↓ 

Inovação Contínua 

↓ 

Vantagem Competitiva 

A gestão do conhecimento visa fortalecer o patrimônio de 
conhecimento das organizações através das etapas: 

Aquisição e Criação do Conhecimento 

Compartilhamento do Conhecimento 

Registro do Conhecimento 
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Pesquisa e Análise de 
Mercado 

A Pesquisa de Mercado nasceu em função do crescimento dos mercados. 
 
 
O que antes era um cenário conhecido e dominado, transformou-se 
rapidamente, passando por um processo de mudanças significativas. 
 
 
Complexidade nos negócios exige informações acuradas orientadoras 
para tomada de decisões. 
 
Verificação e análise de variáveis influenciadoras no processo decisório. 
 

Informação => Conhecimento => Vantagem Competitiva 
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O que é Pesquisa de 
Mercado 

Indagação, investigação ou busca minuciosa para 
averiguação da realidade. Investigação e estudo, minucioso e 
sistemático, com o fim de descobrir ou estabelecer fatos ou 
princípios relativos a um campo qualquer do conhecimento. 

 

Basicamente realiza medições, por exemplo: 
-Medir quantidade de consumidores que preferem um produto a outro; 

-Descrever através de medidas quem são os consumidores de 
determinado produto em relação a inúmeras características; 

-Medir qual o potencial do mercado para determinado produto/serviço. 
 



Inteligência 
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Pesquisa e Análise de 
Mercado abrange: 

Levantamentos de mercados; 

Previsão da demanda e de vendas;  

Pesquisas da imagem da empresa e de seus produtos. 

 

Exemplos: 
 - Satisfação do Produto/Serviços; 

 - Testes de Mercado; 

 - Testes de Produtos existentes/novos; 

 - Estudos de Embalagens; 

 - Estudos de Produtos Concorrentes. 
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Pesquisa e Análise de 
Mercado 

Questões sobre mercados 

Que tipos de pessoas 
compram nossos 
produtos? 

A demanda por nossos 
produtos está 
aumentando ou 
diminuindo? 
 

Os canais de distribuição  de 
nossos produtos precisam ser 
alterados? 

Compradores Demanda Canais 

Questões sobre o Composto de Marketing 
Produto Preço Distribuição Promoção 

Que projeto de 
produto tem maior 
probabilidade de 
conseguir sucesso? 

Que preço devemos 
cobrar por nossos 
novos produtos? 

Onde e por quem 
nossos produtos 
devem ser 
vendidos? 

Quanto devemos 
investir em 
promoção? 

Questões sobre desempenho 

Como o público percebe 
nossa organização? 

Participação de mercado      Satisfação dos clientes      Reputação 
Os clientes estão 
satisfeitos com os 
nossos produtos? 
 

Qual é a nossa 
participação no 
mercado total? 
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Elementos do SIM 

AMBIENTE 
TAREFA 

VEÍCULOS DE 
COMUNICAÇÃO 

CONCORRÊNCIA 

EMPRESA 

RECURSOS DECISÕES 

HUMANOS 
FINANCEIROS 
MATERIAIS 
TECNOLÓGICOS 
ORGANIZACIONAIS 
OUTROS 

PRODUTO 
 
PREÇO 
 
PROMOÇÃO 
 
PRAÇA 

OBJETIVOS 
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PÚBLICO GOVERNAMENTAL 
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MERCADO DE CAPITAIS 

Macroambiente 
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Tipos de Pesquisas para o  
SIM 

EXPLICATIVO DESCRITIVO EXPLORATÓRIO   
  

MODELATIVO   

  

  

  
  

    
    
    
    
    
    

  
  

§  Sistemas inteligentes de ajuda 
   a decisão com base em 
   modelos da realidade 
§  Sistemas inteligentes de ajuda 
   a decisão com base em 
   modelos heurísticos 

DESCRIÇÕES ESTATÍSTICAS 
•  Medidas de tendência central: 
  média, moda, mediana etc. 
•  Medidas de dispersão: 
  distribuição de freqüências   
  simples e cruzada: desvio médio 
  e desvio-padrão 
•  Redução: análise dos  
  componentes principais e análise  
  fatorial  
INFERÊNCIA 

§  Levantamentos bibliográficos 
§  Levantamentos de informações 
   públicas 
§  Levantamentos documentais 
§  Estatísticas publicadas 
§  Observação informal 
§  Entrevistas com “experts” 
§  Entrevistas focalizadas de   
  grupo 
§  Estudos de casos 
§  Delphi 

EXPLICAR 
Análises: 
•  De regressão 
•  De variância 
•  De covariância  
•  Conjunta 
•  Canônica 
•  Discriminante 
PREDIZER 
RELAÇÕES CAUSAIS 
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Sistema de Informação de 
Marketing 

Objetivos 
e 

metas 

Fonte: Mattar, Fauze Najib e Santos, Dilson G. dos. Gerência de Produtos – Como tornar seu produto um sucesso.2. ed. São Paulo: Atlas, 2003 p. 138. 

Análise da 
situação 

Resultados da análise da  
situação 

Definição de objetivos/ 
metas e estratégias 

Desenvolvimento das ações e 
elaboração do plano de marketing 

Informações 
externas 

Informações 
internas 

SIM 

Plano de marketing 

Principais resultados da 
 análise da situação 
Público-alvo 
Objetivos/ metas 
Plano de produto 
Plano de preço 
Plano de comunicação 
Plano de distribuição 
Plano de vendas 
Meios e recursos 
Cronograma 
Responsabilidades 
Orçamento e resultados 
 de marketing 
Controles 

Estraté- 
gias 

Diagnóstico 

Tamanho e crescimento da 
 demanda 
Participações de mercado e 
 evolução 
Desejos e necessidades do 
 cliente/ consumidor 
Fatores-chaves para o sucesso 
Vulnerabilidades 
Potencialidades 
Vantagens competitivas 
Desvantagens competitivas 
Oportunidades 
Ameaças 
Outros 

Análise 
do 

ambiente 

Análise 
da 

demanda 

Análise 
da 

concor- 
rência 

Análise 
interna 

Prognóstico 

Cenário ambiental 
Cenário concorrencial 
Cenário interno 
Previsão da demanda 



Inteligência 
Competitiva 

Pesquisa e Análise de 
Mercado - Objetivos 

Decisões acertadas para executivos; 

Fonte de competitividade para pequenos e médios empresários; 

Defini e orienta o caminho a ser seguido e a melhor estratégia a ser 
adotada; 

Identifica ameaças e oportunidades de mercado; 

 

Ferramenta indispensável para empreendedores (seja o 
empreendimento um novo negócio ou um projeto); 



Inteligência 
Competitiva Análise de Mercado 

Objetivo da análise => encontrar um nicho de mercado atraente; 

Ajustar a estratégia da empresa ao ambiente identificado; 

Obter vantagem competitiva no mercado altamente concorrido. 

 

A vantagem competitiva é uma capacidade ou circunstância que propicia 
à organização uma margem sobre seus concorrentes; 

Focar atividades onde a concorrência não explore; 

 

Encontrar um segmento de mercado atraente e não (ou pouco) 
explorado. 



Inteligência 
Competitiva Análise de Mercado 

Um sistema de informações de marketing (SIM) é 
constituído de pessoas, equipamentos e procedimentos para 
coleta, classificação, análise, avaliação e distribuição de 
informações necessárias de maneira precisa e oportuna para 
os que tomam decisões de marketing. 
 
 
Um sistema de inteligência de marketing é um conjunto de 
procedimentos e fontes usados por administradores para 
obter informações diárias sobre eventos no ambiente de 
marketing. 



Inteligência 
Competitiva Sistemas de Informação 

Ø Conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um 

todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função; 

Ø Sistema (em computação): uma coleção de homens, máquinas e métodos organizados 

para realizar um conjunto de funções específicas. 

Ø Sistemas de Informação (SI): Conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, 

processam, armazenam e distribuem informações para apoiar o controle e a tomada de 

decisão em uma organização; 

Ø Um Sistema de Informação contém informação sobre uma organização e seu 

ambiente; 

Ø Além do suporte à tomada de decisão, coordenação, controle, Sistemas de 

Informação auxiliam gerentes e funcionários a analisar problemas, visualizar soluções 

e também criar novos produtos. 



Inteligência 
Competitiva Sistemas de Informação 

Sistema de Informação 

Saída 

ORGANIZAÇÃO 
Clientes Fornecedores 

Concorrentes 
Agências 

Reguladoras 

Feedback 

Acionistas 

Entrada Processamento 



Inteligência 
Competitiva Sistemas de Informação 

Dado: conjunto de fatos representando eventos ocorridos na organização ou 
ambiente físico (antes que tenham sido transformados); 

Informação: dado que foi esculpido na forma que é significante e útil ao 
homem; 

Entrada: ação de capturar/coletar dados dentro da organização ou em seu 
ambiente externo; 

Processamento: ação de converter dados em forma significativa 
(informação); 

Saída: transferência da informação processada para pessoas ou atividades 
onde será usada; 

Feedback: saída que retorna aos membros apropriados da organização para 
ajudá-los a avaliar ou corrigir o estágio de entrada 



Inteligência 
Competitiva Sistemas de Informação 

Dado => Informação => Conhecimento 

Dado: cadeia de caracteres ou padrões sem interpretação. É qualquer elemento 
identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de 
determinado fato ou situação. 

Informação: Conjunto de dados aos quais seres humanos deram forma para 
torná-los significativos e úteis.  

Conhecimento: Capacidade de resolver problemas, inovar e aprender baseando-
se em experiências prévias; Esforço de investigação para descobrir aquilo que 
esta oculto, que não esta compreendido ainda. 

 Adquirir conhecimento não é reter informação, mas utilizar estas 
 para desvendar o novo e avançar. 

 

 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Informação – 
Perspectiva do Negócio 

Numa perspectiva gerencial e de negócios, um sistema de informação é 
mais do que apenas uma operação de entrada-processamento-saída no 
vácuo; 

 

Numa perspectiva gerencial e de negócios, um sistema de informação é uma 
solução organizacional e administrativa,  baseada na tecnologia da 
informação, para desafios e problemas criados num  ambiente de negócios; 

 

Para entender Sistemas de Informação, deve-se entender as  três dimensões 
mais gerais do sistema: ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO e TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO. 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Informação – 
Perspectiva do Negócio 

ORGANIZAÇÃO 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 



Inteligência 
Competitiva 

Principais tipos de Sistemas 
de Informação 

Sistemas de Processamento de Transações - TPS; 

Sistemas de Conhecimento do Trabalho - KWS; 

Sistemas de Automação de Escritório - OAS; 

Sistemas de Informações Gerenciais - MIS; 

Sistemas de Suporte a Decisão - DSS; 

Sistemas de Suporte Executivo - ESS. 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Processamento de 
Transações - TPS 

Sistemas básicos que servem para o nível operacional da organização; 

Realizam e gravam as transações rotineiras necessárias para conduzir o 
negócio. 

Características: 

 - criam a divisão entre organização e seu ambiente; 

 - produzem informações para outros tipos de Sistemas de 
 Informação. 

Exemplos:  

 - sistema de reserva de hotel; 

 - folha de pagamento; 

 - cadastro de empregados. 

 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Trabalho de 
Conhecimento - KWS 

KWS servem as necessidades de informação  ao nível de conhecimento 
da organização. 

KWS auxiliam os knowledge workers (trabalhadores do conhecimento). 

Knowledge worker:  

 - pessoa com formação universitária em profissão reconhecida como 
 engenheiro, médico, advogado e cientista; 

 - seu trabalho consiste principalmente em criar nova informação e 
 conhecimento. 

KWS (Knowledge worker system):  

 - Promove a criação de novo conhecimento  e garante que novas 
 tecnologias sejam integradas apropriadamente nos negócios.  



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Automação de 
Escritório - OAS 

Os OAS, assim como os KWS, servem as necessidades de informação  
ao nível de conhecimento da organização; 

OAS ajudam principalmente os data workers (trabalhadores de dados). 

Data workers: 

 - pessoa com formação avançada menos formal como secretária, 
 contador, escriturário e administrador; 

 - seu trabalho consiste principalmente em processar ao invés de criar 
 nova informação e conhecimento. 

OAS (Office Automation System):  

 - aplicações de tecnologia de informação projetadas para aumentar a 
 produtividade dos data workers no escritório, apoiando as atividades 
 de coordenação e comunicação. 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Informações 
Gerenciais - MIS 

MIS (SIG) servem as necessidades de informação  ao nível de 
gerenciamento da organização; 

Fornecem relatórios diários ou mensais e, em alguns casos, acesso on-
line ao desempenho da organização e a registros históricos; 

São orientados quase que exclusivamente a eventos internos; 

MIS (SIG) servem principalmente as funções de planejamento, controle e 
tomada de decisão no nível gerencial. 

 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Informações 
Gerenciais - MIS 

MIS dependem dos TPS para obter seus dados; 

MIS resume e relata as operações básicas da empresa; 

Os dados de transações básicas dos TPS são comprimidos e usualmente 
apresentados em longos relatórios produzidos regularmente; 

Exemplo:  

 - Sistema de Processamento de Pedidos (TPS): dados de vendas 
 (arquivo MIS); 

 - Sistema de Planejamento de Recursos Materiais (TPS): custo 
 de produtos unitários (arquivo MIS).  

 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Suporte à Decisão - 
DSS 

DSS (SAD) servem as necessidades de informação  ao nível de 
gerenciamento da organização; 

DSS ajuda os gerentes a tomar decisões que são semi-estruturadas, 
únicas, que mudam rapidamente e que não são facilmente especificadas 
com antecedência; 

DSS devem rodar diversas vezes em um dia afim de corresponder às 
mudanças de condições; 

DSS têm maior poder analítico do que outros sistemas: são construídos 
com uma variedade de modelos de análise de dados; 

DSS são projetados para que os usuários possam trabalhar diretamente 
com ele (user-friendly); 

DSS são interativos, o usuário pode atrelar suposições e incluir novos 
dados. 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Suporte Executivo - 
ESS 

ESS servem as necessidades de informação ao nível de estratégico da 
organização; 

 

ESS direcionam tomadas de decisão não estruturadas através de 
gráficos e comunicações avançadas; 

 

ESS são projetados para incorporar dados sobre eventos externos tais 
como novas leis de tributos e competidores, mas também desenham 
informação resumida de MIS e DSS  internos; 

 

ESS filtram, comprimem e rastreiam dados críticos enfatizando a redução 
de tempo e esforço exigido para obter informação útil para os 
executivos; 



Inteligência 
Competitiva 

Sistemas de Suporte Executivo - 
ESS 

ESS têm baixa capacidade analítica, empregando porém os softwares 
gráficos mais avançados e podendo emitir gráficos e dados a partir de 
várias fontes imediatamente para o executivo sênior; 

 

ESS não são projetados para resolver problemas específicos, eles 
fornecem  uma generalizada capacidade de computação e 
telecomunicação que pode ser aplicada a problemas que se alteram; 

 

ESS incorporam interfaces gráficas fáceis de usar porque o gerente 
sênior usualmente  não têm experiência com sistema de informação 
baseado em computador. 



Inteligência 
Competitiva 

Integração e Relacionamento dos 
Sistemas 

ESS  
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Apoio Executivo 

KWS e OAS  
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TPS  
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MIS  
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Inteligência 
Competitiva 

Integração e Relacionamento dos 
Sistemas 
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Inteligência 
Competitiva 

Integração e Relacionamento dos 
Sistemas 

A partir de um banco de dado único (datawarehouse), alimentador de 
todos os sistemas organizacionais pode-se cruzar, compilar a analisar 
dados de forma a obter novos conhecimentos estratégicos para a 
organização. 

 

A função do DatawareHouse não é unicamente concentrar os dados em 
um local comum, mas permitir a facilidade do acesso à informação 
quando necessária assim como rpover os executivos com ferramentas 
que propicie a Gestão do Conhecimento e o desenvolvimento da 
Inteligência Competitiva. 

 

A busca e a lapidação de informações concentradas em um banco de 
dados é chamada de DataMining 



Inteligência 
Competitiva DataMining 

Definição: 

- Técnicas automáticas utilizadas para explorar grandes bases de Dados de 
forma a descobrir relações e padrões existentes nestas informações (Han, 
2001). 

“Data mining (mineração de dados), é o processo de extração de 
conhecimento de grandes bases de dados, convencionais ou não.  

Utiliza técnicas de inteligência artificial que procuram relações de 
similaridade ou discordância entre dados.  

Seu objetivo é encontrar, automaticamente, padrões, anomalias e regras 
com o propósito de transformar dados, aparentemente ocultos, em 
informações úteis para a tomada de decisão e/ou avaliação de 
resultados.  

Fernando S. Goulart Júnior & Robson do Nascimento Fidalgo (1998) 



Inteligência 
Competitiva DataMining 

Fabricante Estado Cidade Cor do Produto Lucro
Smith CA Los Angeles Azul Alto
Smith AZ Flagstaff Verde Baixo
Adams NY NYC Azul Alto
Adams AZ Flagstaff Vermelho Baixo
Johnson NY NYC Verde Médio
 Johnson CA Los Angeles Vermelho Médio

• Conclusões: 
• Produtos azuis são de alto lucro 

  ou 
• Arizona é um lucro baixo 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
Utilização 

DATA MINING X DATA WAREHOUSE: 

Data mining ⇒ extração inteligente de dados; 

Data warehouse  ⇒ repositório centralizado de dados; 

Data mining não é uma evolução do Data warehouse; 

Data mining não depende do Data warehouse, mas 
obtém-se melhores resultados quando aplicados em 
conjunto; 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
Utilização 

MARKETING E VENDAS: 

•Prever quais consumidores serão atingidos nas campanhas publicitárias. 

•Encontrar características dos consumidores de acordo com a região 
demográfica. 

•Verificar por que os clientes trocam uma empresa por outra.  

 

FINANÇAS: 

•Detectar padrões de fraudes no uso de cartões de crédito. 

•Identificar tendências de alta ou baixa de ações. 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
exemplos 

Lojas Brasileiras 

Aplicou 1 milhão de dólares em técnicas de data mining  
Reduziu de 51000 produtos para 14000 produtos oferecidos em suas lojas. 
Exemplo de anomalias detectadas: 
Roupas de inverno e guarda chuvas encalhadas no nordeste 
Batedeiras 110v a venda em SC onde a corrente é 220v 

 

Bank of America 

Selecionou entre seus 36 milhões de clientes 
Aqueles com menor risco de dar calotes  
Tinham filhos com idades entre 18 e 21 anos 
Resultado em três anos o banco lucrou 30 milhões de dólares com a carteira de 
empréstimos. 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
Utilização 

Uma empresa que utiliza o data mining é capaz de: 

Criar parâmetros para entender o comportamento do consumidor;  

Identificar afinidades entre as escolhas de produtos e serviços;  

Prever hábitos de compras;  

Analisar comportamentos habituais para detectar fraudes. 

Dentre outras vantagens... 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
Processos 

1º. Seleção 

Selecionar ou segmentar dados de acordo com critérios definidos: 

Ex.: Todas as pessoas que são proprietárias de carros é um subconjunto de 
dados determinado. 

 

2º. Pré-processamento  

Estágio de limpeza dos dados, onde informações julgadas desnecessárias 
são removidas. 

Ex. :O sexo de um paciente gestante 

Reconfiguração dos dados para assegurar formatos consistentes 
(identificação) 

Ex. : sexo = “F”  ou “M” 
        sexo = “M” ou  “H” 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
Processos 

3º. Transformação 

 Transforma-se os dados em formatos utilizáveis. Esta depende da 
técnica data mining usada. 

 Ex: rede neural ⇒ converter valor literal em valor numérico  

 Disponibilizar os dados de maneira usável e navegável. 

 

4º. Data mining 

 É a verdadeira extração dos padrões de comportamento dos dados 

 Utilizando a definição de fatos, medidas de padrões, estados e o 
relacionamento entre eles. 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
Processos 

5º. Interpretação e Avaliação 

 Identificado os padrões pelo sistema, estes são interpretados em 
conhecimentos, os quais darão suporte a tomada de decisões humanas 

Ex.: Tarefas de previsões e classificações 
 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
Técnicas 

Técnica Indutiva; 

Técnica da Arvore de Decisão; 

Técnica da Rede Neural Artificial; 

 

A idéia da técnica de DataMining é descobrir novas informações através de 
uma investigação sistemática de dados previamente disponíveis em um 
banco de dados local ou armazenado em uma plataforma de dados de maior 
abrangência (internet por exemplo). 

DataMining torna-se então uma ferramenta indispensável para a geração de 
conhecimento para as empresas. 

Este conhecimento gerado em primeira mão proporciona as vantagens 
competitivas para as empresas. 



Inteligência 
Competitiva 

DataMining 
empresas 

SAS    http://www.sas.com 

Information Havesting               http://www.convex.com 

Red Brick                 http://www.redbrick.com 

Oracle    http://www.oracle.com 

Sybase    http://www.sybase.com 

Informix    http://www.informix.com 

IBM                 http://www.ibm.com 



VANTAGEM COMPETITIVA 

 
A boa sorte nos negócios = vantagem competitiva 



A BOA SORTE NOS NEGÓCIOS 

 
•  A sorte, segundo a psicologia moderna, não é resultado do 

destino nem do acaso.  
 
•  A sorte é uma conquista racional que se obtém com esforço, 

disciplina e otimismo. 
 
•  Richard Wiseman, um dos mais respeitados psicólogos do 

Reino Unido, durante anos de estudo, concluiu que as pessoas 
muito sortudas possuem como características: 
o  otimismo, iniciativa, atitude proativa e atenção às oportunidades. 



A BOA SORTE NOS NEGÓCIOS 

 
•  As empresas de sorte são aquelas que possuem, 

principalmente, senso de oportunidade. 
 
•  Senso de oportunidade, traduzido no ambiente empresarial: 

o  capacidade de monitorar o ambiente de mercado 
o  para criar oportunidades de inovação e aprimoramento = 
o  capacidade de se obter vantagem competitiva. 



VANTAGEM COMPETITIVA 

•  A vantagem competitiva de uma empresa é mantida quando há 
disciplina em: 

 
1. Buscar, continuamente: 

o  conhecimento sobre a satisfação de seus clientes 
o  expectativa de seu público-alvo frente às constantes alterações do 

ambiente de mercado 
o  e sempre, comparativamente ao que está sendo oferecido pela 

concorrência.  

2. Transformar a informação em inteligência 
o  Correções táticas e estratégicas 
o  Inovação 
o  Antecipação  



VANTAGEM COMPETITIVA 

•  A vantagem competitiva decorre do valor que uma empresa tem 
condição de criar para seus clientes – e da percepção e 
reconhecimento dos mesmos. 

 
•  Este valor pode estar na prática de preços inferiores aos da 

concorrência ou no fornecimento de benefícios únicos que 
compensem o preço despendido pelo consumidor, ao adquirir o 
produto ou serviço: 
o  Acessibilidade, Atendimento, Conhecimento técnico, Inovação. 



VANTAGEM COMPETITIVA, MICHAEL PORTER 

•  Existem 3 três estratégias 
para se alcançar a vantagem 
competitiva:  
o  Liderança de custo 
o  Diferenciação 
o  Enfoque.  



VANTAGEM COMPETITIVA 

 
•  “A ausência de estratégia também é uma estratégia” 

   Michael Porter  

•  A receita para se alcançar a vantagem competitiva é simples, no 
entendimento: basta manter a relação de valor que o consumidor tem 
com os serviços que recebe.  



VANTAGEM COMPETITIVA 

 
•  Mas é de difícil prática, porque requer: 

1. disciplina das empresas em consultar seus clientes periodicamente 
§  Monitorar benefícios que realmente estão comprando, grau de satisfação e de 

utilização dos serviços; antecipar necessidades.  
2. disposição para monitorar permanentemente o ambiente de mercado 

§  estratégias dos concorrentes, principais movimentações e tendências e 
alterações que provocam no comportamento de compra do consumidor. 

3. coragem para realizar correções e inovar 
§  na abordagem de atendimento, venda, pós-venda; na comunicação, na 

distribuição e no desenvolvimento de produtos e serviços. 



INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 
É a disciplina da Administração Moderna que 
auxilia a empresa a ter vantagem competitiva 



A ORIGEM 

 
 
“A estratégia deve se firmar em 
informações de mercado, 
 
de clientes e não clientes.... 
 
... informações da própria indústria e 
em outras,  
 
....nas mudanças na economia 
mundial.  
 
Porque é lá fora que estão os 
resultados.” 

 



O CONCEITO 

 
•  A Inteligência Competitiva é a disciplina que se propõe a 

ordenar as atividades de: 
 

•  Monitoramento do ambiente de mercado 
•  Análise da concorrência 
•  Gestão do conhecimento interno 
•  Auditoria da performance de marketing da empresa em sua cadeia de valor. 

 



DIMENSÃO 1 
AMBIENTE DE MERCADO  

•  Tendências de mercado: 
o  Efeitos de novas tecnologias 

§  ex: pagers x celulares / digitalização de filmes, imagens e músicas  
o  Efeitos da globalização 

§  ex: concorrência com chineses, novos mercados para a ind. Brasileira 
o  Alteração no cenário político mundial 

§  ex: novo presidente americano, montando base militar próxima à Amazônia 
o  Alteração no cenário político nacional 

§  ex: presidente populista, aumento considerável do salário mínimo 
o  Novos nichos de mercado 

§  ex: classe emergente C e D / novos milionários 



DIMENSÃO 1 
AMBIENTE DE MERCADO  

 
•  Alterações no comportamento de compra 

o  Compra pela web, delivery, maior acessibilidade 
o  Busca pela saúde: alimentação, bem-estar 
o  Sustentabilidade 
o  Personalização, individualização 
o  Novo conceito de luxo: produtos de luxo + momentos de luxo 

§  Jóias, carros, hotéis de luxo, alta-costura 
§  Passeios de balão, dar uma volta num carro de fórmula 1, almoçar numa região 

da Itália, onde surgiram seus antepassados, passar 1 dia inesquecível com a 
familia. 



DIMENSÃO 2 
GESTÃO DO CONHECIMENTO INTERNO 

 
•  Informações decorrentes das transações: Business Intelligence 
•  Portais de Conhecimento 

o  Relatórios de faturamento, de cobrança, de vendas, estudos de 
rentabilidade 

•  Compartilhamento das informações : experiência do time interno 
o  Principalmente da força de vendas, quem está em contato com o cliente e o mercado 
o  Dicas para agilidade, produtividade, criatividade, redução de custos, otimização de 

recursos 



DIMENSÃO 2 
GESTÃO DO CONHECIMENTO INTERNO 

 
•  Pesquisa Ernst & Young: 

o  80% da produção intelectual das empresas não é sistematicamente aplicada 
no negócio; 

o  Metade dos processos de gestão do conhecimento fracassa na etapa da 
implementação. 

o  Causa: 
§  Impotência das empresas na substituição de uma cultura individualista por outra, 

colaborativa. 
§  E a tecnologia não garante a mudança cultural. 



DIMENSÃO 3: AUDITORIA DA PERFORMANCE DE 
MARKETING 

 
•  AUDITORIA PARA AFERIR A EFICÁCIA DAS AÇÕES DE 

MARKETING 
o  Como estamos dentro da empresa, não sabemos o que se passa lá fora, 

quando o cliente compra da nossa empresa e quando o cliente compra do 
concorrente 

o  Resta-nos apenas 2 caminhos: 
1. Perguntar para o cliente – pesquisas de satisfação 
2. Colocarmo-nos na “pele” do nosso cliente e simular a compra em nossa empresa 

e em nossos concorrentes 



DIMENSÃO 3: AUDITORIA DA PERFORMANCE DE 
MARKETING  

 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

 

1. Público-alvo 
2. Posicionamento marca  

3. PortIfólio de Produtos / Serviços 
4. Mix de marketing / comunicação  

5. Distribuição, comercialização, venda 
6. Política de preços, relação de valor 

7. Equipe: perfil, treinamento, motivação 
8. Parcerias estratégicas 

9. Pós-venda: relacionamento, fidelização 
 

PERCEPÇÃO 
 

RECONHECIMENTO 
 

REPUTAÇÃO 
 

EXPERIMENTAÇÃO 
 

CONVIVÊNCIA 
 

MARCA 

VANTAGEM 
COMPETITIVA 

EMPRESA X 

CONCORRENTES 
CLIENTE 



DIMENSÃO 3: AUDITORIA DA PERFORMANCE DE 
MARKETING 

•  PARA REFLEXÃO 
 

1.  Nossa empresa tem a disciplina de realizar, pelo menos, 1 vez ao ano, 
pesquisa de satisfação com nossos principais clientes? 

2.  Nossa empresa simula a compra para saber: 
o  O que nossos funcionários estão dizendo aos clientes, no ponto-de-venda, no 

atendimento telefônico, nos emails? 
o  O material de comunicação que está disponível para o cliente no ponto-de-venda? 
o  As propostas que estamos entregando aos futuros clientes? 



DIMENSÃO 3: AUDITORIA DA PERFORMANCE DE 
MARKETING 

•  PARA REFLEXÃO 
1. Ou continuamos a valorizar apenas.... 

§  Lançamento de produtos? 
§  Novas tecnologias: CRM, sistemas de leads, portais? 
§  Aprovação de campanhas publicitárias? 
§  Participação em Feiras, Eventos? 
§  Promoções de venda? 
§  Campanhas de incentivo? 



ESTAMOS GERINDO NOSSAS EMPRESAS COM 
INTELIGÊNCIA? 

•  Monitoramos as movimentações e tendências de mercado, que irão influenciar 
a expectativa do nosso cliente? 

•  As ações dos concorrentes? 
•  Nossa própria Cadeia de valor? 

o  Governo, Imprensa, Comunidade, Fornecedores, Público-interno, Força de Vendas, 
Trade 



EMPECILHOS À INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

•  Cultural 
o  Prevalece ainda produto e 

comunicação 
o  Evolução: criação de áreas de 

inteligência de mercado, nas grandes 
empresas  

 
•  Político 

o  A IC expõe fragilidades da empresa 
 
•  Gestão 

o  Pressões por resultados rápidos: 
vendas  

 

•  Técnico 
o  Aprovação de campanhas, eventos, 

lançamento de produtos 
o  Desconhecimento das ferramentas 

de IC 

 

•  Estrutural 
o  Dificuldade para LER AS 

INFORMAÇÕES, transformando-as 
em INTELIGÊNCIA 
o  Tempo e Foco 

 



FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
SIM – SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO 

GESTÃO DO 
CONHECIMENTO INTERNO 

 
BUSINESS INTELLIGENCE 
PORTAIS CORPORATIVOS 

INTRANET  

 
AUDITORIA DA EMPRESA E 

CONCORRENTES 
 

PESQUISAS DE MERCADO 
SIMULAÇÕES DE COMPRA 

MONITORAMENTO  
DO AMBIENTE DE MERCADO 

 



FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
PESQUISAS 

 
•  Pesquisas de Imagem (quantitativas, questionários) 

o  Para aferir as percepções e sentimentos que as pessoas têm em relação a 
uma marca, empresa ou produto 

•  Pesquisas motivacionais (qualitativas) 
o  Para conhecer atitudes e valores do público pesquisado 

•  Pesquisas de classificação 
o  Para segmentação do mercado (sócio-demográfica, psicográfica, etc) 

•  Auditoria de Marca, que identifica: 
o  O nível de envolvimento do consumidor com a marca 
o  Segmentos de consumidores que se relacionam mais ou menos com a marca  

 



FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
PESQUISAS  

 
•  Etnografia da Marca 

o  Estuda a natureza da relação que se estabelece entre marcas e seus 
consumidores 

o  Identifica insights para desenvolver a personalidade da marca 
 
•  Entropia de marca  

o  Avalia a capacidade de expansão da marca na mente de seus consumidores 
o  Orienta os processos de extensão de linha 



FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
MONITORIAS DE MERCADO 

 
•  Canais reativos de monitoramento 

o  Coleta de dados secundários, clipping de mercado, concorrência, da 
própria empresa, da cadeia de valor 

•  Canais pró-ativos de monitoramento 
§  Simulações de compra, de objeções, reclamações 
§  Ponto-de-venda, atendimento telefônico, website 

•  Canal cliente 
o  Clube de clientes da própria empresa e da concorrência para testemunhais, 

pontos de satisfação e de rejeição, novos comportamentos 
o  Ações que estão recebendo, por parte da concorrência 

§  Prospecção via call center, recebimento de malas-diretas, promoções 



Estratégias e Táticas 
Segmentação, Produto, 

Serviço, Preço, 
Distribuição, 

Comunicação, Venda, Pós-
venda, Fidelização.  

Auditoria de 
performance 

Canais e ações de 
comunicação, venda, 

distribuição, pós-venda 

Novos nichos, 
hábitos, 

preferências, 
expectativas 

CORREÇÕES 
AJUSTES 

MELHORIAS 

CONQUISTA 
FIDELIZAÇÃO 

RENTABILIDADE 

BLOQUEIO 
BENCHMARK 

AMBIENTE 

CONCORRENTES 

EMPRESA 

PÚBLICO-
ALVO 

CANAIS DE COLETA 

Tendências de mercado:  
   efeitos de novas 

tecnologias, da 
globalização, 

alteração no cenário 
político mundial e 

nacional 

INFORMAÇÃO 

INOVAÇÃO 
ANTECIPAÇÃO 

INTELIGÊNCIA 



CASES DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 
Aprendendo com os erros e acertos dos outros 



 
CASE DELL COMPUTERS 

 
•  UTILIZANDO A IC PARA ROMPER PARADIGMAS, CRIAR 

OPORTUNIDADES 
 

•  PERFIL 
o  Início em 1983, capital de US$ 1 mil, Michael Dell em uma garagem. 
o  1998: empresa de 18 bilhões de dólares, 2a maior fabricante de computadores do 

mundo 
o  Última década 

§  Taxa de crescimento 5 vezes superior à da indústria de PCs 
§  Ações em Wall Street, alta de 36 mil por cento  



CASE DELL COMPUTERS 

•  Monitoramento das tendências de mercado (1984) 
o  Previsão de milhões de usuários de PCs em 10 anos. 
o  Demanda crescente de usuários de PCs, ampliando utilização: casa, escritório, 

escola 
o  Público-alvo: pouco conhecimento, mas com o tempo, seria mais exigente com o 

serviço. 
o  Proliferação de lojas de computadores em Houston. 
o  Preço dos PCs ainda era alto: mercado a ser conquistado, se fossem vendidos a 

preço menor 



CASE DELL COMPUTERS 

•  Monitoramento das empresas do setor: Apple e IBM 
o  Tradicionalmente, construíam PCs, distribuíam aos revendedores, que vendiam p/ 

empresas e pessoas físicas. 

•  Fornecedores: os fornecedores de componentes eram acessíveis. 
•  Revendas:  

o  antigos vendedores de som e carros, não conheciam o produto. 
o  altas margens: compravam o PC por US$ 2 mil e vendiam a US$ 3 mil 
o  não ofereciam nenhum serviço de assistência ao cliente. 



CASE DELL COMPUTERS 

•  OPORTUNIDADE: 
o  Vender diretamente ao consumidor, para eliminar a margem alta do 

revendedor e conseguir oferecer um preço menor, tornando o PC acessível 
a uma nova fatia do mercado; 

o  Oferecer um atendimento direto, melhor que o do revendedor, não 
familiarizado com o produto; assistência técnica no local; 

o  Oferecer um produto melhor: componentes, kits de atualização, periféricos 
o  Pegar carona na cultura americana de compras à distância (Sears,

1886/1990) 



CASE DELL COMPUTERS 

•  ESTRATÉGIA ADOTADA ATÉ OS DIAS DE HOJE 
o  Monitorias permanentes com os funcionários (montadores e força de 

vendas) e clientes. 
§  Para fabricação sob demanda: ausência de estoques. 
§  Para inovação e melhoria dos serviços, constantemente. 

   “Se um dos valores primários da Dell é prover uma experiência superior ao 
cliente e a pessoa que estiver atendendo o telefone for seca ou antipática, 
ou se deixa alguém esperando na linha, estamos acabados” 



CASE DELL COMPUTERS 

•  LIÇÕES DE MICHAEL DELL 
o  Monitorar a satisfação do cliente, no detalhe, para garantir a excelência no 

atendimento 
§  Tempo de espera nas ligações telefônicas, acessibilidade na compra, facilidade 

na montagem do produto 
o  Utilizar as informações monitoradas para integrar e comprometer toda a 

empresa, com o cliente 
§  Fabricação, engenharia, vendas, atendimento 
§  Utilização das monitorias para treinamento e educação do funcionário 

   “Ensinar profissionais técnicos inteligentes a pensar além da tecnologia, ou seja, 
no que as pessoas realmente querem, nem sempre é fácil, mas vale a pena” 



CASE DELL COMPUTERS 

•  LIÇÕES DE MICHAEL DELL 

   “Ao concentrar todas as suas energias no que o concorrente está fazendo, 
significa simplesmente que você está se esquecendo de sua maior fonte de 
vantagem na competitividade: seus clientes.” 

   “Focalizar o cliente não significa que você deve ignorar o concorrente.” 

   “Hoje, a vitória na competitividade pode ser literalmente decidida em um 
dia. Se algo que seu concorrente fez ou deixou de fazer representa uma 
oportunidade, você seria capaz de reconhecê-la e trabalhar 
imediatamente?” 



CASE NATURA 

•  A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA PARA A ANTECIPAÇÃO DE 
MERCADO NO LANÇAMENTO DE PRODUTOS 

 
•  PERFIL 

o  Lança, em média, no mercado, um produto a cada 2 dias. 
o  2001: desenvolveu 163 novos produtos 
o  2002: investimentos de R$ 35 milhões em pesquisas de novos produtos. 
o  2003 a 2005: pesquisas com novos produtos corresponderam a 4,2% da 

receita líquida do período. 
o  Consegue fazer frente à liderança mundial da Avon 
o  Uma das poucas marcas brasileiras com atuação global 



CASE NATURA 

•  SISTEMA DE INTELIGÊNCIA: RADAR 
o  Implantado em 1998 
o  Objetivo: mapear as novas tecnologias, mundialmente, e patentear  

§  Ex: Setor de Fitocosméticos, cresce, em média, 10% aa, R$ 600 mi no Brasil. 
§  compra da empresa Flora Medicinal, que na época, oferecia 37 itens na área de fitoterápicos. 
§  Linha de filtro solar, fatores 8, 15 e 30, derivados das plantas chá verde, carobinha, alecrim e 

sabugueiro, anti-oxidantes e com proteção UV. 
§  Linha Ekos: 46 produtos derivados de plantas com fatores medicinais, como magrela, pitanga, 

castanha do pará, camomila, e andiroba. 
§  Linha Chronos: comunicação celular contra a flacidez, comprou de um cientista francês 



CASE NATURA 

•  COMO FUNCIONA O RADAR 
§  Monitorias via internet, de março a setembro. 
§  Realizadas através de busca de uma palavra-chave no banco de dados de 

patentes norte-americanas. 
§  Verifica-se o número de invenções depositadas nos últimos 20 anos. 
§  “O segredo está em saber quais são as palavras-chaves” 
§  Em seguida, o sistema relaciona os dados com a velocidade de registro de 

patentes. 
§  Monitorias com universidades, grandes centros internacionais e fornecedores. 
§  Após o monitoramento, a Natura faz uma avaliação e escolhe em qual área irá 

investir. 



CASE NATURA 

 
•  AÇÕES  

o  Nos últimos 5 anos, registrou 10 patentes em formulações cosméticas, no 
Brasil e no exterior. 

o  Já existem 42 pedidos aguardando concessão no país e 217 no mundo. 
o  Proteção de desenho industrial: 

§  32 pedidos concedidos no Brasil e 94 no mundo. 



CASE ANDRADE GUTIERREZ 
 
•  A IMPORTÂNCIA DO ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS NO 

SUCESSO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 
o  Investimentos de US$ 430.000 em um sistema de informação Teltech (1998) 

§  Consultoria e US$ 220.000 do software  
§  8 meses de projeto 

o  Estratégia: incentivar o uso e alimentação da base, sorteando um carro entre os 
usuários mais freqüentes. 



CASE ANDRADE GUTIERREZ 

 
•  A IMPORTÂNCIA DO ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS NO 

SUCESSO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 
o  Até 2000, foi um sucesso entre os 500 engenheiros da empresa 

§  Mais de 20 consultas por dia, com mais de 12 min, cada 
o  A corporação abandonou o incentivo e a comunidade virtual quase desapareceu 

§  Média inferior a 2 acessos diários. 
o  Ainda assim, registra alguns resultados: 

§  Economia de R$ 50.000 em consultoria, p/ o Projeto de Construção de uma Ponte no Pará 



CASE SIEMENS 

 
•  ENVOLVER OS MEMBROS DA COMUNIDADE E NÃO CONCENTRAR A 

INFORMAÇÃO APENAS EM ALGUNS EXECUTIVOS (1999) 
o  Sistema de Gestão do Conhecimento: Sharenet 
o  Integra 12.500 funcionários, em 84 países, das áreas de tecnologia da informação e 

de telecomunicações 
o  Existe um Plano de Incentivo, com viagens internacionais, mas não é a única 

estratégia 



CASE SIEMENS 

 
•  ENVOLVER OS MEMBROS DA COMUNIDADE E NÃO CONCENTRAR A 

INFORMAÇÃO APENAS EM ALGUNS EXECUTIVOS (1999) 
o  Em cada país, há um gerente de Sharenet  

§  Responsável pela manutenção e colaboração online 
o  E mais 18 pessoas dedicadas à base mundial (Alemanha) 
o  Sempre que um novo negócio ou ajuste é gerado pelo Sharenet, 5% do valor 

resultante é contabilizado ao sistema 



ESTRUTURANDO O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA 
COMPETITIVA 

 
Um roteiro de trabalho 



METODOLOGIA DE INTELIGÊNCIA 
COMPETITIVA: RADAR 

GESTÃO DO 
CONHECIMENTO INTERNO 

 
BUSINESS INTELLIGENCE 
PORTAIS CORPORATIVOS 

INTRANET  

 
AUDITORIA DOS PLAYERS 

 
PESQUISAS DE MERCADO 
SIMULAÇÕES DE COMPRA 

MONITORAMENTO  
DO AMBIENTE DE MERCADO 

 
PEST 



ESTRUTURANDO O RADAR 

1.  Definição dos mercados monitorados 
2.  Definição das empresas monitorados 
3.  Definição dos canais monitorados para a coleta de informações 

o  Cliente, Fornecedor, Ponto-de-venda, Central de atendimento, Internet 
4.  Definição do conteúdo monitorado, nos canais: 

o  Novos produtos, serviços, tecnologias, distribuição, empresas chegando no Brasil, o 
que está sendo divulgado pela concorrência, alterações no comportamento dos 
consumidores: novos nichos, alterações de hábitos e preferências 

 
 
 
 
 
 



ESTRUTURANDO O RADAR 

 
1.  Definição das situações simuladas, nos canais de simulação 
2.  Definição da periodicidade do monitoramento 
3.  Definição da equipe de Inteligência para análise dos dados 
4.  Definição do compartilhamento da INTELIGÊNCIA 
5.  Definição da embalagem do RADAR: relatório, pessoal, intranet 

 
 
 
 
 
 
 



REFERÊNCIA: MATRIZ DE PLANEJAMENTO DA 
MADIA MARKETING SCHOOL 



BOA SORTE NOS 
NEGÓCIOS! 

SORTE = SENSO DE OPORTUNIDADE + CAPACIDADE DE 
REALIZAÇÃO 
 


