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Já se dizia na antigüidade que "tolo é aquele que já afundou vários navios e ainda continua 
culpando o mar". Nos dias atuais, se alguém não consegue acumular experiências, pelo menos 
deve ficar com a mente aberta para as informações que inexoravelmente vão invadi-lo no seu 
dia-a-dia, procurando fazer com elas o mais prático e melhor uso possível.  
 
Mas se você e a sua empresa se consideram atualizados nestes tempos de verdadeiro dilúvio 
de informações que nos são oferecidos, pode ser que pelo simples fato de estar atento ao que 
acontece à sua volta não signifique que estejam aproveitando e se utilizando de uma maneira 
efetiva dos conhecimentos, que podem colaborar e são imprescindíveis na indicação de 
caminhos a seguir neste ambiente feroz da concorrência.  
 
As mudanças nas estratégias são rápidas e contínuas e a evolução tecnológica chega a ser 
assustadora, derrubando continuadamente todas as barreiras que as necessidades 
empresariais e a vida moderna impõem. Este é o grande desafio dos tempos atuais para as 
corporações: analisar constantemente as necessidades do ambiente externo, dando respostas 
cada vez mais rápidas para as demandas exigentes dos consumidores de processos 
atualizados, que possam contribuir para produtos finais mais perfeitos e com melhores custos.  
 
Deter uma variedade de informações não é, no entanto, um sinal de inteligência, já que a 
maioria dos conhecimentos que recebemos não é passível de ser utilizado em estratagemas. 
Para que isto hoje se processe de uma maneira mais científica, vamos retornar a 1986 com a 
criação da Society of Competitive Intelligence Professionals. Depois deste momento o termo 
"inteligência competitiva" (IC) começou a correr pelo mundo, podendo ser finalmente 
explicado, como um processo sistemático, como uma metodologia de coleta contínua, gestão, 
análise e disseminação de informações captadas, utilizadas para subsidiar os processos da 
organização e suas decisões estratégicas. A competição agressiva gerou esta crucial busca de 
informações, necessárias para que cada passo empresarial possa ser mais primoroso do que o 
anterior, contribuindo na criação de programas que monitorem os mais diversos tipos de 
mercado, preparando-se o empresário moderno para guinadas bruscas do mercado e para as 
inovações praticadas pelos concorrentes.  
 
A maioria das empresas tem em certo grau uma forma diferenciada de lidar com este assunto 
de IC, mesmo que realizada de uma maneira informal e de acordo com a suas possibilidades. 
Qualquer interesse e curiosidade pelo posicionamento dos concorrentes, desde o 
comparecimento a uma grande feira de apresentação de produtos diversos ou na presença em 
um congresso da classe, já se configuram como uso da inteligência competitiva. É lógico que 
organizações de maior complexidade, com captadores de informações externas, analistas 
internos especializados e um nível de sofisticação maior, terão certamente graus superiores de 
assertividade, assim como poderão prever ações futuras em prazos e estágios bem mais 
avançados.  
 
Afirmamos que não importa o tipo ou o tamanho das organizações que se utilizam da 
ferramenta, pois todas elas terão a possibilidade de monitorar o mercado e evitar surpresas, 
antecipando os movimentos da concorrência e os sinais fracos do ambiente externo. Tácito 
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