
Inicialmente vejamos o que vem a ser a inteligência com-
petitiva (IC).
A inteligência é a atividade especializada do ser humano,
exercida continuamente com a finalidade de produzir infor-
mação acionável de interesse próprio ou de uma certa em-
presa onde a pessoa trabalha, incluindo-se a salvaguarda
dessa informação contra ações adversas de qualquer or-
dem.
O termo inteligência encerra pois um tríplice aspecto, ou
seja:
• uma atividade;
• o produto dessa atividade;
• a área habilitada a realizar tal atividade.

Mario Kempenich que foi um grande especialista em IC e
um dos mais polêmicos consultores de marketing do País,

assim a definia: "IC é a maneira de prover as empresas pú-
blicas e privadas de um programa sistemático de coleta,
análise e comunicação da informação sobre as atividades
dos concorrentes e tendências gerais dos negócios, com o
objetivo de atingir as metas corporativas."
Já um outro especialista brasileiro em marketing, o prof. Fran-
cisco Alberto Madia de Souza, diz: "IC é uma atividade na
qual se busca contemplar três blocos distintos: o módulo
interno, no qual se trabalham todas as informações que se
encontram dentro da empresa por diferentes motivos; o
módulo tendências, onde se monitora o ambiente externo
na tentativa de se identificar o que pode provocar significa-
tivas mudanças no mesmo e o módulo externo, que busca
acompanhar o desempenho da empresa e de seus concor-
rentes."
Claro que a IC teve origem nos órgãos de inteligência mili-
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tar, passando mais tarde a ser utilizada pelo Estado e hoje
está se adaptando a realidade das organizações.
A atividade de IC apesar de ser recente no Brasil, está sen-
do exercida desde a década de 1950 nos EUA e nos países
mais avançados da Europa e da Ásia.
A IC constitui uma atividade especializada que demanda pro-
fissionais com treinamento e perfil adequados para o seu
bom desempenho.
Por se tratar de uma ação de produção de inteligência, ou
seja, produção de informação para a tomada de decisão, o
profissional que exerce esse trabalho precisa estar bem pre-
parado para atender os requisitos de sua empresa, para que
de fato a atividade gere o retorno esperado.
A IC é então uma disciplina da ciência da informação.
Portanto a IC é a atividade cujo objetivo é a manutenção ou
o aumento da competitividade das empresas.
Aliás, isto está bem de acordo com a definição de IC dada
pela Society of Competitive Intelligence Professionals (Socie-
dade dos Profissionais de Inteligência Competitiva) dos EUA:
"IC é o processo de monitorar o ambiente competitivo, per-
mitindo aos profissionais de empresas de todos os tama-
nhos e portes tomar decisões atualizadas sobre o ambiente
externo e interno de uma organização, especialmente quanto
aos processos de pesquisa, desenvolvimento e
comercialização, para a definição da estratégia empresarial
a longo prazo.
Assim é um processo efetivo e contínuo de obtenção das
informações, de forma ética e legal, analisadas e dissemi-
nadas entre os formadores de opinião."

Portanto fica óbvio que o ciclo de produção da IC consta de
quatro fases, a saber: planejamento, coleta, análise e disse-
minação (ver Figura 1).
Em geral, as áreas responsáveis por desempenhar as ativi-
dades de IC são compostas por três elementos que possu-
em características distintas, a saber: o gestor, o analista e
o coletor.
O coletor é responsável por coletar os dados e informações
solicitadas, além de monitorar o ambiente (questões estra-
tégicas, surgimento de novas tecnologias, movimento dos
players (atores), novos entrantes, produtos substitutos, etc.)
e manter as bases de dados atualizadas.
O analista é o responsável pelo planejamento para a produ-
ção da IC, devendo solicitar a coleta de dados não disponí-
veis além de analisar, filtrar e integrar os dados coletados.
A sua função é a de produzir IC segundo o modelo mental
dos tomadores de decisões e a cultura da empresa.
Além disso deve produzir informações sobre questões es-
tratégicas, enviando alertas antecipados sobre possíveis
ações dos atores e preparando cenários sobre o futuro.
Finalmente, o gestor é aquele que tem o encargo de desen-
volver e coordenar o processo de IC, entendendo as neces-
sidades dos tomadores de decisão, mantendo a qualidade
da inteligência produzida e garantindo a segurança das in-
formações sensíveis, além de difundir o sistema de IC.
Voltando a Figura 1, o planejamento é a primeira fase do
processo de IC, isto é, a etapa de estudo preliminar e geral
do problema na qual se definem os procedimentos neces-
sários para o comprimento de uma missão.



No inicio do ciclo de produção, ou seja, na fase de planeja-
mento é que se expressam as necessidades de informação.
Uma das maneiras mais fáceis de identificar essas necessida-
des é fazer aos tomadores de decisão as seguintes perguntas:
• Quais decisões precisam ser tomadas?
• O que vocês precisam saber?
• O que vocês já sabem?
• Por que vocês precisam saber disso?
• Quando vocês precisarão saber disso?
• O que farão com a "inteligência" gerada, uma vez obtida?
• Quanto custará obtê-la?
• Quanto poderia custar não obtê-la?
Etc.

O planejamento é o início e o fim do ciclo.
O começo porque define as exigências de coleta especifi-
cas, levando-se em conta as respostas de perguntas como
as que se fez há pouco e o fim porque o produto obtido
apoia decisões estratégicas e gera novas necessidades.
A segunda fase, a coleta, é o processo de obtenção de da-
dos que serão transformados em informações, e estes em
inteligência.
Todos os dados e informações coletadas são consideradas
inteligência bruta e precisam ser trabalhadas para poder
crescer em valor.
Em virtude do grande volume de informações geradas atu-
almente, a atividade de IC deve focalizar seus esforços na
definição das fontes de informação de maior valor para a
empresa, especialmente as de caráter aberto.
As principais dificuldades encontradas nesta etapa são:
• Falta de confiabilidade das fontes. Muitas vezes, a ur-
gência não permite validar com confiança a informação ob-
tida ou a fonte utilizada.
• Falta de recursos financeiros. Obter informação de que
se necessita muitas vezes custa caro, pois é necessário fa-
zer assinaturas de bases de dados, de revistas, de jornais,
comprar relatórios de consultorias, participar de feiras , ex-
posições, congressos, etc.
A terceira fase é a análise que nos dá o conhecimento, a
inteligência e o saber. Esta fase pode também ser chamada
de "geradora de inteligência".
Nesse ponto, o analista transforma as informações coletadas
em uma avaliação significativa, completa e confiável.
A análise é um resumo ou síntese na qual são apresentadas
conclusões sobre o assunto que está sendo pesquisado.
É a fase crítica para a criação da IC, pois requer analistas
com habilidades específicas e que sejam especialistas no
assunto pesquisado.
Para que a análise possa dar resultado ela deve ter seu foco
muito bem definido.
Não se devem analisar informações que parecem importan-
tes, mas que no fundo não dizem respeito ao real objetivo.
Existem inúmeras metodologias que podem auxiliar na aná-
lise da informação como SWOT (técnica que analisa a capa-
cidade interna da organização - forças e fraquezas - e sua
posição em relação aos concorrentes - ameaças e oportu-

nidades), cenários, as 5 forças de Michael Porter,
benchmarking (comparação com uma empresa destacada
pela suas "melhores práticas") perfil do concorrente, etc.
Na etapa da análise, durante o processamento são integra-
dos, avaliados e estudados todos os dados disponíveis -
freqüentemente fragmentadas e muitas vezes contraditóri-
os - e, por último, preparados os conhecimentos para uso
do cliente final da IC, isto é interpretação da informação,
geração da inteligência e recomendação de ações.
Na etapa de disseminação do conhecimento se concretiza
a distribuição do conhecimento aos consumidores finais, ou
seja, os gestores tomadores de decisão que inclusive a par-
tir das avaliações dos resultados obtidos podem notar no-
vas necessidades de coleta e análise.
Ao se voltar para a fase do planejamento, obviamente é fei-
ta a avaliação de desempenho do sistema em termos dos
resultados obtidos.
Na disseminação da IC, alguns pontos importantes devem
ser levados em conta, tais como:
• Definição de mecanismos de distribuição dos produtos do
sistema de IC, cuja responsabilidade é dos analistas de in-
formação.
• Definição da linguagem, forma e facilidade de acesso do
produto do sistema.
Duas formas de disseminação são consideradas: dissemi-
nação focada, que acontece quando determinado usuário
ou grupo de usuários solicita um tipo de informação especí-
fica; e a disseminação para toda a organização sem um
usuário específico.
Portanto, a disseminação é a última fase do ciclo e consis-
te na remessa da IC formalizada, apresentada de maneira
lógica e de fácil absorção para o respectivo usuário das ques-
tões originalmente formuladas gerando assim os seus no-
vos modelos mentais.
Lamentavelmente, tanto no Brasil como nos EUA, ainda são
poucas as instituições de ensino superior (lESs) que ofere-
cem cursos para a formação de profissionais de IC, pare-
cendo até que acreditam ainda que no século XXI a inteli-
gência não é merecedora de um status acadêmico!?!?
Aquelas que se preocupam com essa capacitação, sabem
que os profissionais de inteligência devem possuir habili-
dades e formação específicas.
Assim esses profissionais devem ter as seguintes caracte-
rísticas pessoais: ser criativos, persistentes e hábeis tanto
na comunicação oral como na escrita, possuir uma mente
analítica, ter astúcia para os negócios e a capacidade de
aprender por conta própria.
Claro que essas aptidões podem ser adquiridas através de
cursos que devem proporcionar no seu todo também o co-
nhecimento necessário tanto para executar corretamente
as várias fases do ciclo da produção da IC, bem como da
contra-inteligência competitiva.
É isso mesmo, esse profissional também deve ser eficaz em
contra-inteligência competitiva que é atividade que bus-
ca neutralizar as ações de IC ou de espionagem da concor-
rência.



Dessa maneira as ações de contra-inteligência buscam de-
tectar o invasor, neutralizar sua atuação, recuperação ou
mesmo contra-atacar at ravés da produção de
desinformação!!!
Na realidade, deve-se entender contra-inteligência como
sendo um processo que possibilita a uma empresa tornar-
se bem menos vulnerável aos concorrentes através da pro-
teção da sua informação competitiva.
As ações de contra-inteligência consistem no estabelecimen-
to de processos estruturados de proteção, adaptados ao
ambiente dos negócios, visando identificar, conter ou des-
truir a eficácia da IC adversária, protegendo os seus investi-
mentos estratégicos contra a inteligência do competidor e
contra a espionagem, como também salvaguardando as ins-
talações, os equipamentos e os materiais da organização
contra a sabotagem.
A informação pode escapar das formas mais surpreenden-
tes, até porque ela está freqüentemente com as pessoas e
os recursos humanos são considerados o elo mais frágil da
corrente do conhecimento organizacional, tanto pelas ca-
racterísticas inerentes de subjetividade - sentimentos, ne-
cessidades, motivações, expectativas, diferenças individu-
ais, etc. - bem como pelo fato do fluxo de informação partir
das pessoas.
Independentemente do sistema tecnológico que a empresa
utilize como ferramenta, o ponto de origem das informa-
ções estará sempre nas pessoas.
Assim é a criação de uma mentalidade de segurança entre
os funcionários, a divisão compartilhada de responsabilida-
de e o exercício permanente de medidas de contra-inteli-
gência que restringirão as possibilidades de a IC adversária
penetrar nos segredos da empresa e transformarão as pes-
soas em elos bem resistentes nas ações de proteção.
Um profissional que quer ser eficaz na atividade de IC deve
ter as seguintes habilidades:
1º) Conhecer bem as fontes de dados e informações; os
métodos de acesso a dados e informações; a estrutura do
poder e os processos de tomada de decisão; o ambiente, a
estrutura e a cultura organizacional, além de entender do
setor industrial e a sua terminologia especifica.
2º) Ter capacidade de identificar e extrair (ou deduzir) as
necessidades exatas de IC dos decisores e de filtrar e inte-
grar os dados coletados, usando tudo isso para o seu auto-
aprendizado.
3º) Possuir uma mente analítica, criativa e intuitiva (!?!?),
com aptidão para desenvolver hipóteses, formular pergun-
tas, ter a capacidade de síntese, fluência oral e escrita e
além disso, ter conhecimentos de segurança da informa-
ção, portar-se eticamente mas sabendo como desenvolver
uma atividade de contra-inteligência competitiva.
Aliás, no Brasil, a Associação Brasileira dos Analistas de In-
teligência Competitiva (Abraic) desenvolveu um Código de
Ética e de Conduta com o objetivo de nortear a conduta
ética dos profissionais de IC. Ele é composto pelos seguin-
tes princípios (ou valores) éticos:
• Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade.

• Preservar sua dignidade, prerrogativas e independência,
profissional.
• Esforçar-se continuamente para aumentar o reconhecimen-
to e o respeito à profissional.

Cumprir as leis aplicáveis, tanto no País como no exterior.
• Manter sigilo sobre o que souber, em função de sua ativi-
dade profissional.
• Evitar envolver-se em conflitos de interesse no cumprimen-
to de seus deveres.
• Assegurar as condições mínimas para o desempenho éti-
co-profíssional.
• Emitir opinião, dar parecer e sugerir medidas somente de-
pois de estar seguro das informações produzidas e da
confiabilidade dos dados.

Como se pode perceber, se o profissional de IC seguir o
Código de Ética e de Conduta da Abraic, não haverá proble-
mas de transparência e nem de ilegalidade e certamente o
seu trabalho trará um bom retorno para organização na qual
estiver.
Diz com muita propriedade a professora Elaine Marcial, pós-
graduada em IC e uma das autoras do livro Gestão Estraté-
gica da Informação e Inteligência Competitiva (Editora Sa-
raiva - São Paulo - 2005): "Antecipar o futuro da IC no Bra-
sil implica conhecer o passado, porque são as nossas ações
de ontem e de hoje que constróem o que virá pela frente.
O fato de o futuro estar permanentemente sendo construído
nos leva a um alerta em relação ao passado: o futuro pode-
rá se configurar completamente diferente do passado.
Dessa forma, ao elaborar qualquer estado de futuro, deve-
mos olhar para o passado, não apenas para procurar refleti-
lo no futuro, mas para identificar os fatos que independen-
temente do seu tamanho, possam realmente construir ou
influenciar o futuro.

Esse texto comprova que a informação é o sangue que flui dando vida e energia
à organização.



Lamentavelmente a atividade de IC no Brasil é incipiente e
recente.
Ao contrário do que aconteceu em outros países onde a IC
foi introduzida pela transferência de conhecimento dos pro-
fissionais que atuavam nas áreas de inteligência do Estado,
no nosso País tal atividade iniciou-se em meados dos anos
1990, liderada por profissionais da informação que traba-
lhavam no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), ou seja,
sem experiência nas áreas empresarial e de inteligência uma
vez que o INT é órgão público federal da administração dire-
ta, subordinado à estrutura do Ministério de Ciência e
Tecnologia (MCT).
Obviamente, apesar da importância desse movimento para
o Brasil, tal fato histórico gerou uma trajetória diferente da
dos demais países para desenvolvimento da IC.
Um outro fator histórico que influenciou o curso da ativida-
de de IC no Brasil diz respeito a nossa própria língua.
A palavra inteligência tem origem no vocábulo inglês
intelligence- que significa obtenção de informação secreta
ou não, ou de notícias - e não no latim intelligentia, como
consta em nossos dicionários querendo dizer 'faculdade de
aprender, qualidade ou capacidade de compreender e adap-
tar-se facilmente, maneira de entender ou interpretar, ca-
pacidade solucionar situações problemáticas.'
Apesar da origem da palavra intelligence ser um vocábulo
latino, os ingleses acrescentaram à definição latina a ativi-
dade de inteligência como a ação de conseguir informação
tanto com propósito militar, como policial ou empresarial.
Essa diferença lingüística trouxe uma significativa conse-
qüência para o estado atual da atividade de IC no Brasil e
tem gerado várias complicações para a sua evolução por-
que remete a atividade à faculdade do 'ser inteligente', que
naturalmente não é o caso:
Por sua vez, tratar o termo fazendo a ligação correta com a
sua origem, também esbarra em outro problema cultural,
pois estaremos nos referindo à atividade de inteligência de
Estado, que remete, a mente de muitos brasileiros, ao perí-
odo de repressão militar e ao antigo Serviço Nacional de
Informações (SNI).
Todas essas questões acabam retardando a evolução da IC
nas empresas brasileiras, e como conseqüência tudo isso
acaba reduzindo a capacidade de produção de inteligência
que realmente garanta vantagem competitiva às organiza-
ções que atuam no Brasil diante do que é produzido e mani-
pulada pelas empresas com sede no exterior.
Uma outra influência nefasta no curso da evolução da IC no
Brasil diz respeito ao movimento executado pelas empre-
sas multinacionais.
Líderes desse movimento no nosso País, na sua grande
maioria, por determinação da matriz, concentraram-se em
desenvolver a chamada inteligência de marketing- um pro-
cesso voltado para a produção de informações que auxili-
em nas decisões de marketing.
Isso tem provocado um forte ruído pois a origem e principal
função de IC é a de auxiliar a tomar as decisões estratégicas.
Ou seja, em sua essência, a inteligência é função da estra-

tégia e não do marketing, apesar de o processo também
poder ser utilizado para decisões mercadológicas.
De qualquer forma, no macroambiente, criou-se um momen-
to extremamente propício para investir na IC.
E para ilustrar isso deve-se citar como exemplos: o ambien-
te de hiperinformação e de hipercompetição, o acirramento
da concorrência, a globalização e a formação de blocos eco-
nômicos, a busca constante por inovação tecnológica e a
redução do ciclo de vida dos produtos e dos clientes.
O crescimento da espionagem industrial e econômica tam-
bém influi de forma significativa apesar de que as empresas
brasileiras estão se preocupando mais diretamente com a
contra-espionagem competitiva, confundindo-a com a ativi-
dade de segurança.
É verdade que o governo, por intermédio do Programa Naci-
onal de Proteção do Conhecimento (PNPC), tem tentado
preparar as organizações para se protegerem contra tais
ameaças.
Mas o governo além de enfrentar várias barreiras culturais,
defronta-se com alguns movimentos que estabelecem que
precisamos compartilhar informações, já que o conhecimen-
to se multiplica quando compartilhado.
Apesar de constituir premissa verdadeira o fato de o conhe-
cimento se multiplicar quando compartilhado, quando se fala
de informação estratégica ou de IC é vital recordar os prin-
cípios de contra- inteligência que nos enviam às seguintes
questões:
• Compartilhar quais informações?
• Com quem?
• Onde?
• Quando?
• Como?
• Para que fins?

Não se pode deixar de ressaltar que a contra-inteligência
competitiva obrigará o governo brasileiro a criar uma lei espe-
cífica que puna infrações, como já existe nos EUA uma Lei
de Espionagem Econômica, aprovada em 1996 pelo Con-
gresso.
Finalmente uma outra questão muito importante ligada ao
futuro está relacionada ao desenvolvimento no Brasil da ati-
vidade chamada inteligência econômica.
Implementada por órgãos do Estado, essa ação visa em ge-
ral à produção de inteligência destinada ao desenvolvimen-
to científico e tecnológico bem como a inserção de empre-
sas nacionais no mercado internacional.
O governo brasileiro tem desenvolvido várias iniciativas em
órgãos como o INT, a Embrapa, o Ministério do Desenvolvi-
mento, Industria e Comércio Exterior, o Ministério das Rela-
ções Exteriores, entre outros.
Falta entretanto, a integração de todas essas iniciativas em
um único sistema de inteligência econômica para ampliar a
competitividade das empresas brasileiras.
São diversos, portanto, os questionamentos em relação ao
futuro da IC, mas o ambiente se mostra extremamente pro-
pício para o desenvolvimento da atividade no Brasil.



EDITORIAL

Acredito muito em sua consolidação, bem como na criação
de uma pujante comunidade de IC no Brasil."
Com tudo o que foi dito até agora fica claro que as empre-
sas brasileiras nesse início do século XXI, terão que investir
muito em educação e treinamento, para de fato se torna-
rem competitivas no mercado interno e principalmente no
mercado externo.
Mas como competir mundialmente se a educação formal de
boa parte dos nossos operários se resume a cinco anos de
escolaridade o que inclusive é insuficiente para que eles lei-
am e entendam um manual de operação de uma máquina ou
então para descrever uma falha que ocorreu num processo?
Além disso, "virtudes" como rigor, rapidez, flexibilidade e
inventividade não são também os pontos fortes de grande
parte das pessoas que constituem a população economica-
mente ativa do Brasil.
Alfredo Passos, autor do livro Inteligência Competitiva -
Como fazer IC Acontecer na sua Empresa (LCTE Editora -
São Paulo - 2005) destaca: "Com produtos e serviços cada
vez mais parecidos, monitorar a concorrência passou a ser
uma estratégia essencial nos países desenvolvidos.
A IC é um programa sistemático e ético de coletar e analisar
informações sobre as atividades dos concorrentes e as ten-
dências gerais dos negócios, para alcançar os objetivos
corporativos de uma empresa.

Um livro que explica como transformar informações em inteligência.

O meu primeiro contato com o tema IC foi em 1991, quando
Leonard Fuld, um dos pioneiros na formação da Society of
Competitive Intelligence Professional (SCIP), dos EUA, veio
ao Brasil para apresentar um seminário internacional.
Na época, ele apresentou os dez mandamentos do
competitor intelligence, ou seja, um conjunto de normas para
agir ético - que é praticamente a definição de moral -, do
profissional de IC.
São estas as normas de trabalho que deveria obedecer um
profissional de IC:
1º) Não faça uso de mentiras em causa própria.
2°) Siga sempre as diretrizes legais da empresa.
3º) Não grave conversas.
4º) Não suborne.
5º) Não implante dispositivos de escuta.
6º) Não engane nenhum entrevistado.
7º Não venda informações para o concorrente.
8°) Não troque informações enganosas.
9º) Não roube segredos comerciais (nem pessoas).
10º) Não pressione ninguém, colocado em risco o emprego
alheio.

Realmente, esses mandamentos deveriam ser seguidos po-
rém parece que assim dificilmente se conseguiriam infor-
mações valiosas sobre a concorrência e lamentavelmente
nestes últimos tempos temos constatado que muitas delas
não foram obtidas obedecendo esse código moral...
Entretanto o lado positivo é que a eficiência da IC no supor-
te ao marketing tem sido elogiada principalmente para o
monitoramento do mercado, a identificação de novas opor-
tunidades de negócios e a tomada de decisões.
Também é significativa a porcentagem de gestores que con-
sidera extremamente eficaz a IC no apoio ao programa de
vendas, principalmente pela possibilidade de se conhecer
com precisão os produtos (serviços) dos competidores, seus
preços, suas capacidades de produção bem como na me-
lhor compreensão da demanda dos clientes.
Hoje em dia, em meio a ambientes concorrenciais caóticos
e com tanta informação disponível, ter a habilidade de iden-
tificar aquela de que realmente se necessita tem sido um
grande desafio.
Mas ter uma eficaz IC compensa pois garante a sobrevivên-
cia da empresa, o que justifica porque os executivos líderes
das organizações brasileiras devem investir nessa ativida-
de."
Uma recente estimativa feita por consultores norte-ameri-
canos revelou que 80% das informações e dos conhecimen-
tos existentes nas empresas dos EUA não são compartilha-
dos internamente.
Some-se a isso a sobrecarga de dados circulantes e tem-se
um quadro de caos informacional.
No início desse terceiro milênio, quem quiser estar numa
organização vencedora deve entender que o que manterá a
empresa competitiva é o seu capital humano, ou seja, é o
que os seus colaboradores sabem e compartilham.
E nesse sentido a importância da IC é fundamental!!!




