
Na década de 1960,
quando a Fuji entrou no mercado
norte-americano, a Kodak estava
firmemente estabelecida e contro-
lava os canais de distribuição. No
início dos anos 1980, os analistas
previam que a companhiajaponesa
arrebataria, no máximo, 15% da
participação. No entanto, a situação
tomou novo rumo em 1984, com
o lançamento da primeira câme-
ra digital da Sony. A Kodak tinha

investido nessa tecnologia, mas os
gerentes das unidades de negócios
de filmes analógicos puseram em-
pecilhos para o lançamento de pro-
dutos digitais. Enquanto isso, a Fuji
difundiu seus minilabs: centros de
processamento de fotografias nos
quais as imagens armazenadas em
CD-ROMs ou chips de memória são
impressas em papel.

Qual foi o resultado disso? Em
março de 2003, a Fuji contava com

mais de 5 mil minilabs digitais em
centros varejistas dos Estados Uni-
dos, como Wal-Mart e Walgreens,
enquanto a Kodak tinha apenas
cem. "A Fuji agiu cedo com base
em informação imperfeita. A Ko-
dak, líder do mercado, deixou as
inovações digitais na gaveta durante
vários anos, negando a ameaça de
sua rival", comenta Leonard Fuld.

Nesta entrevista exclusiva a HSM
Management, o especialista explica



as regras que regem a arte da in-
teligência competitiva e analisa as
"novas realidades" que dificultam a
coleta de informação valiosa, bem
como sua posterior aplicação em
táticas e estratégias.

O sr. define a inteligência competitiva
como "informação analisada que ofe-
rece uma compreensão profunda e uma
vantagem competitiva". Em mercados
saturados de dados e notícias, como

achar informação relevante sobre
os concorrentes que permita sair na
frente deles?

É preciso levar em conta duas
questões. A primeira é que o mun-
do dos negócios não é um âmbito
científico que busca a perfeição;
é pragmático, não pretende des-
cobrir todas as respostas. Ou seja,
trata-se de encontrar respostas que
sejam suficientemente boas. Por
isso, a inteligência competitiva não

consiste em fazer um raio X do
concorrente, mas em saber o que
ele quer e desenhar estratégias ou
táticas que permitam antecipa-lo.
A segunda questão é que muitos
se baseiam exclusivamente na in-
ternet, esquecendo que o melhor
lugar para conseguir informação
é o mercado. É ali que é possível
ver com rapidez o que acontece,
sentir o que se passa nas ruas. E
aconselhável deixar um pouco



de lado a internet e fazer conta-
to com as pessoas em palestras e
congressos ou pelo telefone, em
vez de confiar em interpretações
on-line, que podem ser equivoca-
das, atravessadas ou intencional-
mente manipuladas.

No entanto, a internet promete se
transformar, cada vez mais, em po-
derosa ferramenta para a busca de
informação...

Algumas pessoas consideram
a internet sinônimo de inteligên-
cia, mas não é. Por ser muito fácil
acessar a informação, milhares
de pessoas procuram as mesmas
fontes de notícias, e a informação
valiosa tende a se perder. E preci-
so aprender a linguagem secreta
da internet para extrair os dados
importantes.

O sr. pode dar um exemplo disso?
Existe algo que chamo de "DNA

corporativo ou organizacional", ou
seja, a linguagem característica de
cada empresa. Se você for capaz de
identificar o DNA de uma organi-
zação, vai detectá-la mesmo quan-
do ela tentar passar despercebida;
por exemplo, mesmo que contrate
uma agência de seleção de pessoal
nos anúncios de busca de funcio-
nários, você poderá descobrir o
tom ou o discurso típico daquela
companhia. Outra forma de bus-
car inteligência na internet é pelo
"rastro do conflito". Quando as em-
presas fazem demissões em massa
ou os clientes se chateiam porque
os produtos não os satisfazem, é co-
mum que o funcionário despeitado

ou o cliente descontente expresse
seu mal-estar na internet. Cada vez
que lemos uma queixa, podemos
aprender algo do rastro do confli-
to. Uma terceira tática consiste em
combinar termos e conceitos nas
buscas. Por exemplo, se você quer
descobrir em quais pesquisas uni-
versitárias determinada empresa
investe dinheiro, pode combinar
o nome dela e a palavra "pesqui-
sa" na busca para obter a relação
dos centros universitários que re-
ceberam dinheiro da companhia
e os detalhes do tipo de pesquisa
realizada. E, se você for hábil no
uso do Google, poderá encontrar
a quantia de dinheiro que a uni-
versidade recebeu para realizar a
pesquisa. Esses são alguns exem-
plos de como usar a internet para
desenvolver inteligência.

Em seu livro The Secret Language of
Competitiva Intelligence, o sr. afirma
que existem novas realidades no
mundo da inteligência competitiva.
Uma delas é que "a inteligência é uma
forma de arte". No entanto, pareceria
que sempre foi assim; basta lem-
brar a história do banqueiro Nathan
Rothschild, que, graças a seu afinado
sistema de mensageiros, soube da
derrota de Napoleão Bonaparte em
Waterloo antes de seus concorrentes e
conseguiu tirar vantagem dessa infor-
mação. O que há de novo em matéria
de inteligência competitiva?

Geralmente buscamos respos-
tas nas planilhas de cálculo, mas
fogem de nós os aspectos "bran-
dos", ou qualitativos, porque eles
não se refletem ali. E preciso ter

"Algumas pessoas consideram
a internet sinônimo de inteligência,
mas não é. XA informação valiosa
tende a se perder [ali]"

criatividade para tomar dados dis-
persos e encontrar-lhes um sentido.
A informação sobre os concorrentes
não vem em pacotes prontos para
serem processados, nem em um
memorando escrito com perfei-
ção. Aparece como uma imagem,
aquela que se obtém ao observar a
multidão que se congrega em deter-
minado stand de uma exposição do
setor de atividade ou ao perceber
a pausa de um orador que revela
sua dificuldade para responder a
uma pergunta. O observador é uma
espécie de artista: ele deve captar
os indícios importantes e, com eles,
desenvolver inteligência. Às vezes
.idemora um minuto para entendê-
los; em outras ocasiões é preciso
dedicar semanas inteiras na coleta
de dados. Faz pouco tempo, por
exemplo, o presidente executivo
de uma empresa têxtil norte-ame-
ricana estava preocupado porque
tinha ouvido um boato de que um
concorrente asiático fabricaria pro-
dutos de menor custo em uma nova
planta na Indonésia; aliás, vários
meios de comunicação publicaram
notícias sobre a iminente inaugura-
ção da fábrica. Falei com diversos
especialistas do setor e nenhum
deles ratificou a informação, até
que um analista de minha firma
de consultoria visitou o local onde
supostamente tinham começado
a construir a fábrica e enviou-nos
uma foto de uma cabra pastando.
O concorrente nem sequer havia
erguido os pilares do novo edifício.
A imagem da cabra nos abriu novas
perguntas: por que o concorrente
não tinha contratado a construção
da fábrica? Haveria um problema
de fundos? A partir daí, realizamos
outras pesquisas que modificaram
a decisão do presidente executivo:
ele ficou inclinado a investir no
aumento da produção e em cam-
panhas publicitárias. Foi a imagem
da cabra —e não um número nem
um artigo jornalístico ou um blogda
internet- que lhe permitiu tomar
essa decisão.



Como se adquire a capacidade de
observador-artista para detectar os
detalhes significativos que possibilitam
compor ou entender o panorama?

Aprender a arte da inteligência
competitiva é como aprender um
ofício. Quem deseja construir um
armário de madeira, por exemplo,
tem de dominar algumas regras da
marcenaria. De forma análoga, para
desenvolver inteligência competiti-
va, é preciso dominar as regras da
coleta de informação, do uso da in-
ternet e dos modelos analíticos, ou
seja, aprender a escutar as pessoas,
a entrevistá-las, a buscar informação
pela internet, entre outras coisas.

Quais as técnicas que o sr. sugere para
realizar entrevistas de modo geral?

Em vez de limitar-se a formular

perguntas, deve-se estabelecer uma
conversação, porque se sabe que,
para receber informação, é preciso
também oferecê-la. Não se trata
de divulgar o que é importante
para nós, mas do que poderia ser
relevante para nosso interlocutor.
Assim, a primeira técnica que su-
giro é a do intercâmbio de infor-
mação. Outra é a que denomino
"categorias mentais": em geral, cada
vez que telefonamos para alguém,
tentamos obter dados precisos; no
entanto, mesmo quando a pessoa
estiver disposta a nos ajudar, nem
sempre responderá com núme-
ros exatos. Por isso, recomendo
perguntar pelas categorias antes
dos dados precisos. Suponhamos,
por exemplo, que eu queira saber
quantos empregados trabalham na

empresa da pessoa que estou en-
trevistando. Para incentivá-la a dar
uma estimativa, poderia começar
por lhe perguntar se há entre 500
e 5 mil empregados, e usaria a mes-
ma tática se procurasse dados de
rentabilidade ou de eficiência das
equipes. Muitas pessoas têm uma
idéia aproximada do que acontece
em suas empresas, e perguntar pela
categoria ajuda a orientá-las.

Outra das "novas realidades" no campo
da inteligência competitiva é que "a
mente nos impede de ver". O sr. poderia
explicar por quê?

Há dois tipos de cegueira com-
petitiva: a resultante da crença de
que se pode negar ou mascarar a
realidade e a gerada por uma so-
brecarga de informação. A primeira
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