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internacionalização de em-
presas é uma realidade para o
empresariado brasileiro. Es-

tamos em um momento extrema-
mente estratégico, e do ponto de
vista mercadológico, com uma ima-
gem muito positiva.

As empresas brasileiras estão
conseguindo se posicionar de forma
concreta e estratégica no exterior, e
em mercados antes não pensados,
como na Ásia e na África.

Neste processo, ou na decisão de
como a empresa poderá interna-
cionalizar suas estratégias, produtos
e serviços, a produção de infor-
mações estratégicas, ou inteligência
ganha importância maior, pois toda
organização e planejamento de
ações para o mercado externo de-
vem estar baseados em um leque de
informações confiáveis e de cunho
estratégico que possam respaldar
qualquer decisão de qual o melhor
mercado (país) para se atuar, que
produtos e serviços oferecer que
parcerias são saudáveis, e até mesmo
em contribuir em um processo di-
plomático e cerimonial.

A atividade de inteligência es-
tratégica é o instrumental de go-
vernantes para minimizar ao má-
ximo o risco na tomada de decisão,
e ela é trabalhada com uma de-
terminação de fontes estratégicas de
informação, além da aplicação de
modelos de análise que possam cons-

tituir os parâmetros de inteligência
para decisão, tais como Modelo
SWOT (Forças, Fraquezas, Opor-
tunidades e Ameaças), Modelos de
Forças Competitivas e a construção
de Cenários Prospectivos.

Dentro da atividade, a empresa
quando opta pelo processo de in-
ternacionalização ela deve deter-
minar: o país (ou países) alvo, en-
tender o cenário histórico-social e
as necessidades latentes que o país
tem no momento, entender o fluxo
político (estrutura de poder), pois
dependendo da situação em muitos
casos o trato diplomático com as
estruturas de poder é fundamental
para iniciar qualquer negociação
intemacional^principalmente com
os países da África Austral. Outra
questão importante no processo es-
tá no fato de avaliar as potencia-
lidades de cada país, e cruzar as
diversas fontes de informações para
neutralizar qualquer situação de ris-
co. As fontes geralmente terão vín-
culos com as estruturas de poder e
principalmente de mídia, aí neste
caso e importante uma coleta de
dados histórica para construir um
mapa de notícias e cenários futuros
sobre o ambiente político, social e
econômico da região.

Outro ponto importante de in-
teligência estratégica é a constituição
de uma vigilância tecnológica sobre
os mercados e potenciais concor-
rentes, além do fluxo de informações
do potencial de mercado, a produção
de inteligência estratégica visa o con-

trole de ações da concorrência e o
conhecimento das vantagens com-
petitivas dos mesmos, para assim
constituir um grupo de estratégias
que possam neutralizar a ação da
concorrência.

A principal contribuição é o
monitoramento do ambiente de
política externa, que tem como
objetivo o controle do risco global.
A inteligência produzida visa à
constituição de cenários que visam
uma ligação ao entendimento dos
atributos de cultura, administração,
geopolítica e economia. E con-
dicionado a isso, ainda a consti-
tuição de um mapa de riscos geo-
gráficos, econômicos, legais, po-
Bticos, culturais, tecnológicos, mi-
litar/defesa, novas ameaças e atua-
ção de stakeholders (atores de in-
fluência para as empresas).

Utilizar os instrumentos da in-
teligência estratégica hoje nas ne-
gociações internacionais, e prin-
cipalmente para dar inicio ao pro-
cesso de internacionalização da em-
presa, o profissional de Relações
Internacionais deve conhecer a
atuação dos serviços de inteligência
e principalmente dos analistas de
inteligência competitiva .que têm
muito a contribuir ao processo
competitivo internacional.
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