
A arte da sutileza 
 
Inteligência Competitiva tem a ver “com sutileza, com os pequenos detalhes que fazem a 
diferença”. Tais sutilezas, para serem percebidas, no entanto, requerem certas habilidades por 
parte dos tomadores de decisão dos mais variados ramos de negócio.  
 
Desenvolver o conceito de Inteligência Competitiva e treinar estas habilidade foram os tópicos 
principais da palestra apresentada por Leonard Fuld, autor dos best-sellers Competitor 
Intelligence, Monitoring the Competition e The New Competitor Intelligence, no Hotel 
Transamérica, em São Paulo, em evento promovido pela HSM. O palestrante é fundador e 
presidente da Fuld & Company, líder mundial nas áreas de pesquisa e consultoria em 
Inteligência Competitiva, tendo prestado serviços para mais da metade das empresas Fortune 
500. 
 
“Quando você pensa em inteligência vem logo à mente planilhas e formulários. Também é uma 
forma de inteligência. Mas a lição é essa: a inteligência (competitiva) tem a ver com sutileza, 
são aqueles detalhes, pequenas sutilezas que fazem a diferença”, sintetizou. 
 
Para ilustrar melhor tal definição, Leonard Fuld relembrou uma história vivida por seu pai, Bert 
Fuld, nos anos 1940, durante a II Grande Guerra Mundial. “Eu trabalhava já há quatro anos 
em meu último livro e não conseguia ver como fazer uma introdução que chamasse a atenção. 
Eu estava visitando meu pai, então com 81 anos – agora ele está com 82 – e depois de tanto 
tempo me contou uma história que tinha vivenciado. Ele veio muito pequeno com a família 
para os Estados Unidos, fugindo da Alemanha nazista. Quando completou 18 anos, ele teve de 
se apresentar ao exército americano mal sabendo falar inglês, mas sabia falar alemão. Ele foi 
levado para o Campo Ritchie.  
  
Chegando lá, viu um monte de soldados vestidos como os alemães. ‘Como assim?’, indagou. 
Ele estava sendo recrutado para o serviço de inteligência das forças armadas. Já com a 
Alemanha derrotada, teve início a caça os oficiais nazistas na Europa. Já com trajes civis, meu 
pai conversava com uma pessoa que disse ser de Hessen. Ele percebeu então, pelo sotaque, 
que ele não era de Hessen, que era de outro lugar bem diferente da Alemanha. É neste 
momento que ele percebeu uma sutileza. Depois, verificou-se que era mesmo um ex-oficial 
nazista”, ilustrou. 
 
Cinco realidades – Segundo Leonard Fuld, a linguagem secreta da Inteligência Competitiva 
abrange cinco realidades, cinco plataformas nas quais pode ser percebida e praticada: é uma 
forma artística; a mente ofusca quando a informação está muito evidente, muito na cara; 
utilize a estrutura correta; aprecie a linguagem da Internet, a rede mundial de computadores; 
e recorra a modelos pessoais e reconhecidos, como os CEOs mais conceituados, para ensinar 
esta arte. 
 
Além disso, apresentou os dois ingredientes mais importantes da Inteligência Competitiva: 
tempo e foco. “Se você desperdiça o tempo com perguntas mal formuladas, você perde 
oportunidades. Não se perde tempo com coisa boba se já se sabe a resposta”, explicou. 
 
Outro conceito apresentado pelo palestrante é o do Triângulo da Inteligência, com os vértices, 
que se interligam, sendo as características necessárias aos empresários que almejam praticar 
a Inteligência Competitiva: são pessoas simpáticas e bem-humoradas; são bem informadas; e 
tem discernimento para avaliar estas informações e agir. “Estas pessoas costumam ser muito 
felizes, simpáticas, costumam cumprimentar, se interessar pelas pessoas que estão ao redor. 
Além disso, ele vê a informação que todo mundo vê, mas chega a uma conclusão diferente e 
age com base nelas. Ele absorve todo tipo de informação”, afirmou. 
 
Objetivos - Na seqüência, Leonard Fuld apresentou uma série de dicas para saber identificar o 
momento de se utilizar a Inteligência Competitiva. “Existe sempre uma oportunidade em cada 
mercado. Este é o momento da Inteligência. E este momento é muito perecível, pode durar 
uma semana ou apenas horas. Inteligência você não pode embalar e vender. É algo muito 
singular, muito único”, disse. 



 
Inteligência Competitiva não se restringe há um modo único, um modo certo, de se analisar, 
mas é necessário estabelecer objetivos para utilizá-la. Conforme o palestrante, esta não eleva 
o risco, mas, sim, o reduz. Para ele, o pessoal de vendas das empresas é o mais capacitado 
para fazer análises de informações. “Eles não são treinados em análise. Mas são ensinados a ir 
lá e vender. Porém, eles ‘sentem’ o mercado, têm percepção. Os melhores CEOs querem estar 
no campo o tempo todo. Se damos objetivos diferentes ao pessoal de vendas, eles colocam a 
realidade em jogo”, garantiu. 
 
Normas básicas da Inteligência – São duas as regras básicas apresentadas pelo palestrante: 
 
- Sempre que há troca de dinheiro há também troca de informação; 
 
- E informações públicas não são necessariamente informações publicadas. 
 
“Pensamos em nossos concorrentes como castelos lá em cima de um morro, rodeado por 
muros, mas até o concorrente tem de baixar de vez em quando aquela ponte móvel. Quando 
isto acontece, é a oportunidade de você dar uma olhada lá para dentro. Por exemplo: uma 
aquisição imobiliária já avisa sobre uma instalação dois anos antes. São fontes também os 
fornecedores, como os de maquinários, as autoridades etc. Transações se realizam quer vocês 
saibam ou não. O importante é saber como rastreá-las”, enfatizou. 
 
Limites éticos e legais – A questão ética e da legalidade ao se utilizar a Inteligência 
Competitiva também foi um tema abordado por Leonard Fuld. Um dos grandes problemas que 
se apresenta é justamente a grande distância entre quem delega ordens e quem as cumpre. 
“Você dá uma ordem e esta é repassada em cadeia para outras pessoas. Se você estiver 
distante das pessoas que coletam as informações, você pode ter problemas. Existe uma linha 
muito tênue entre o não ético e o ilegal”, alertou. 
 
Por isso, é muito importante as empresas estabelecerem um código com limites éticos. 
“Pensem nisso: em vez de darem uma cartilha, contem histórias aos funcionários. As pessoas 
lembram mais. Você pode ter todas as regras que você quiser, mas se elas não assimilam, não 
adianta. Cada norma que você escreve, precisa de um complemento: se não foi claro, se ficou 
em dúvida, procure esclarecer cada ponto. Cuidado, não esqueçam a parte ética”, reforçou. 
 
Fontes – Segundo Leonard Fuld, as fontes de informação são onde toda a Inteligência 
Competitiva começa. São elas: publicações, a concorrência, analistas da empresa, 
participantes do setor, arquivos do governo e fontes internas. “Estou sugerindo soluções 
simples. Às vezes, as informações mais importantes estão em um jornal de bairro, um jornal 
de circulação restrita a uma cidade ou região”, disse. 
 
A internet como fonte de informação mereceu uma atenção especial por parte do palestrante. 
“É uma biblioteca virtual. Era na biblioteca que buscávamos informação. A internet realmente 
deixou todo o mundo plano, pois é um banco de dados global. Mas você precisa sempre ter 
foco quando usa a internet, porque é um lugar muito perigoso. Quando você vê muita 
informação na internet, significa que esta informação não é valiosa. Não pesquisem apenas os 
concorrentes, mas outras áreas também, para perceber novas possibilidades de negócio”, 
ensinou, finalizando o primeiro dia de sua apresentação.   
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