
Refletindo sobre as estruturas
de pesquisa mantidas pelas em-
presas usuárias, é fácil constatar
que uma das mudanças mais visí-
veis é a importância conquistada
nos últimos anos pelas áreas de
inteligência competitiva.Justifica-
tivas para acentuar esse processo
não faltam, uma vez que as dispu-
tas nunca foram tão acirradas e, o
que é mais perverso ainda, disper-
sas, uma vez que a concorrência
não ocorre mais de forma linear
dentro do respectivo segmento
de atuação.

Cada vez mais demandados para
desenvolver projetos de IC,é natu-
ral que os profissionais que atuam

na área de pesquisa coloquem
o assunto entre as prioridades de
sua pauta de debate.Quando soli-
citados a indicar temas para serem
discutidos nesta edição especial
da Revista da ABA sobre pesqui-
sa, muitos citaram as iniciativas
nessa área. A questão é que por se
tratar de uma área estratégica,
nem sempre as empresas estão
dispostas a divulgar informações
mais detalhadas.

Entre as empresas associadas da
ABA procuradas pela reportagem
da Revista, quatro se dispuseram a
explicar o que vem sendo feito
neste campo.

Rejane Campos, diretora de pla-
nejamento de marketing e vendas
da Oi, explica que a empresa
mantém há dois anos uma área
de planejamento de mercado que
tem como atribuição o entendi-
mento do mercado (dimensiona-
mento, projeção e atuação da
concorrência).

Em termos de estrutura, a área
se reporta ao gerente de planeja-
mento de mercado e receita liga-
do à diretoria de planejamento
de marketing e vendas.

A principal responsabilidade
da área é analisar a evolução do
setor de telecom em acessos e trá-
fego tanto para o mercado de

telefonia fixa, como móvel, ban-
da larga, rede de dados e TV. "Esta
é uma área muito importante,
pois sem conhecer em que mer-
cado a empresa atua é impossível
definir uma estratégia consistente',1

defende Rejane, salientando que
os estudos hoje suportam o proje-
to de planejamento e orçamento,
sendo considerados, portanto,
fundamentais para o alcance dos
resultados.

Na Samsung,como expõe Danilo
Weinerda divisão de inteligência
de marketing da empresa,a área de
IC é relativamente nova (perto de
cinco anos) e, por ser também en-
xuta,ainda não incorporou iniciati-
vas sistemáticas de inteligência
competitiva.

Integrada à área de marketing
corporativo, a unidade responde
pela administração e geração de
todos os estudos que envolvem
fontes primárias e secundárias de
informação para todas as áreas de
negócio da empresa.

Hoje são adquiridos diversos
painéis de varejo, trakers e estudos
ad hoc,além das encomendas mais
específicas de pesquisas quanti e
quali. Paralelamente a isso, a área
responde pela gestão de uma fer-
ramenta de informações nos pon-
tos-de-vendas e compartilha
estudos executados pela matriz
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no Brasil.As informações são em--
pregadas das mais diversas manei-
ras.Em muitos casos entregamos
diretamente às áreas responsáveis
e em outros trabalhamos previa-
mente o material para a geração
de insights para marketing e outras
unidades de negócios','detalha
Weíner.

Um dos pontos-chave da ínicia-
tiva,ainda em caráter inicial,é o
desenvolvimento de interfaces de
informações com as áreas de ne-
gócio, via ferramentas de gestão
de conhecimento que não apenas
facilitam a visualização dos dados,
mas ajudam na geração de insights.
Weiner indica como fontes impor-
tantes para esses trabalhos o em-
prego de mapas mentais e de co-
nhecimento e outras ferramentas
nessa linha que ele teve a oportu-
nidade de encontrar nos últimos
anos.Tretendo ampliar o uso des-
sas ferramentas para a criação,
por exemplo, de dashboards inte-
rativos','revela, salientando que as
primeiras iniciativas foram bem
recebidas, mas que ele sabe que
o caminho é longo na implanta-
ção desse tipo de projeto.

O HSBC também desenvolve
hoje iniciativas voltadas para o
acompanhamento do mercado fi-
nanceiro e responsáveis por reu-
nir um grande volume de informa-
ções.Contudo, segundo Ramiro
Fernandes, diretor de informações
de marketing, optou-se por não
denominar a área responsável por
esses estudos como de"inteligên-

cia competitiva"até por acreditar
que inteligência não é um atribu-
to que possa ficar restrito-a uma
única área da instituição."Esses
projetos dependem bastante da
contribuição de diversas áreas, não
é um esforço isolado1; afirma.

Recentemente, um projeto des-
se tipo foi desenvolvido com o in-
tuito de se antecipar aos processos
de aquisição que estavam aconte-
cendo no mercado nacional.
Uma série de levantamentos com-
provou que duas marcas que se-
riam adquiridas no mercado por
grandes instituições teriam proble-
mas em captar adequadamente
os clientes do segmento premiam.
Com base neste diagnóstico,foi
elaborado um plano de ação, en-
volvendo várias frentes, para atrair
e manter usuários do segmento.
"O prognóstico da área determi-
nava desde melhorias que deve-
riam ser implantadas no atendi-
mento até os esforços na área de
comunicação" detalha Fernandes.

A área de inteligência compe-
titiva da Brasilcap, braço de capi-
talização do Banco do Brasil,foi
implantada em 2004,quando a ins-
tituição avaliou como imprescin-
dível passara monitorar os movi-
mentos da concorrência,devido às
novas exigências dos consumido-
res e à crescente concorrência no
segmento de títulos de capitali-
zação.

Visando monitorar o ambiente
externo e a concorrência, identifi-
car novas oportunidades e, ainda,
municiar os funcionários da em-
presa, foi desenvolvido o site Mer-
cado On-line, com acesso via in-
tranet da empresa. O aplicativo
reúne matérias do mercado segu-
rador (capitalização, previdência,
veículos, acidentes pessoais, legis-
lação, mercado de seguros etc.) e
anúncios dos concorrentes. A par-
tir daí, unindo informações de di-
versas fontes, é viável a projeção

de cenários para um período de
até três anos.

As matérias e os anúncios de
capitalização também podem ser
acessados por meio de E-mails
Despertadores, enviados para todos
os funcionários, além de comuni-
cações específicas para as áreas
de comunicação, RH,Tecnologia e
Relacionamento com o cliente.

Empregam-se também os
E-mails Relâmpagos,com análises
mais detalhadas do lançamento
de produtos e de ações direciona-
dos dos principais concorrentes.
Na mesma linha,foi criado nos/Te
o link Capitalização em foco, que
conta com avaliações,sínteses
e dados dos players do setor gue
podem impactar o segmento.

Além de fornecer informações, a
área de IC da Brasilcap mantém
um canal para receber sugestões
e tem como missão munir a força
de vendas do Banco do Brasil com
informações estratégicas que aju-
dem a incrementar a comercializa-
ção do produto, líder do mercado
em faturamento há onze anos.

Entre os resultados obtidos nos
últimos anos, destaque para a im-
portante atuação da equipe de IC
no desenvolvimento de produtos
de natureza lúdica e de demanda
para nichos específicos. Em 2007
foi considerada como decisiva a
participação da área para evitar
a perda de liderança, em Reservas
Técnicas,da Brasilcap para a Bra-
desco Capitalização. Após análi-
se de projeções e possíveis cená-
rios traçados, houve o lançamento
de um novo produto e o fecha-
mento de acordos de vendas com
o Banco do Brasil,assegurando
a manutenção da liderança. f
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