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No momento em que partem para mercados internacionais - uma tendência crescente entre as 
companhias brasileiras -, muitas organizações fazem uso da chamada inteligência competitiva. 
A metodologia visa à análise das tendência de mercado e da concorrência e permite elaborar 
um panorama do ambiente competitivo onde a empresa atua ou pretende ingressar - como no 
caso das companhias em expansão para o exterior.  
 
Segundo o professor de inteligência competitiva da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), Alfredo Passos, uma das formas de abrir filiais estrangeiras é comprando empresas do 
país de destino. Nesse sentido, as ferramentas de inteligência ajudam as companhias a 
analisarem as possibilidades de negociação que gerarão melhores resultados. Este é apenas 
um exemplo de como a inteligência competitiva pode ajudar o gestor em um ambiente onde a 
competição é cada vez mais agressiva e os consumidores, imprevisíveis.  
 
De acordo Passos, o processo envolve três etapas. Inicialmente, coletam-se informações com 
fontes primárias (materiais previamente compilados por instituições e empresas, como 
relatórios setoriais) e secundárias (especialistas, clientes, presidentes de associações ou 
sindicatos e pessoas podem ajudar a construir um panorama do mercado). O segundo passo é 
analisar os dados obtidos. Por fim, é necessário disseminar os resultados pela empresa, 
elaborando, por exemplo, relatórios restritos para a diretoria e resumos para a área de 
vendas.  
 
Robson Alberoni, gerente de inteligência de negócios e administração comercial do Grupo 
Comolatti, conta que sua empresa utilizou a inteligência de mercado - como ele prefere 
chamar o processo - para identificar oportunidades para aumento de rentabilidade e 
participação, quando a setor de autopeças entrou no sistema de substituição tributária nos 
estados.  
 
A mudança na lei tributária fez com que os impostos do setor fossem cobrados na fábrica. Com 
isso, Alberoni partiu para a análise do mercado, visando descobrir quais regiões se tornariam 
mais rentáveis para o grupo, justificando a abertura de novos postos de distribuição. "Deixou 
de haver vantagem em comprar de autopeças em determinados estados", lembra. "Nesse 
novo cenário, precisamos avaliar onde colocar centros de distribuição para ganhar volume e 
rentabilidade. Usamos informações de dentro e de fora da empresas para tomar decisões."  
 
Alberoni também preside o Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado (Ibramerc), que 
divulgou recentemente uma pesquisa sobre a aplicação da inteligência de mercado no País. 
Segundo o estudo, o foco dos processos de inteligência são, principalmente, os clientes 
(37,1%), os concorrentes (22,5%) e as tendências de mercado (22,5%).  
 
Outros resultados dizem respeito aos benefícios da atividade de inteligência, que são, para 
26% dos participantes, a melhoria na qualidade de informação usada para a tomada de 
decisão. Outros 22% indicam como ponto positivo da metodologia a possibilidade de tomar 
decisões mais rapidamente.  
 
Segundo Alberoni, de 70% a 80% das informações estratégicas estão nas empresas. Neste 
caso, como se diferenciar? "Com processos que estruturem a aquisição dessas informações. 
Todas as áreas de uma empresa têm dados relevantes para o negócio. É preciso consolidá-las 
em um só departamento e analisá-las, para que possam servir de base para as decisões dos 
gestores", esclarece.  
 
Mas Passos, da ESPM, diz que as empresas brasileiras não têm o planejamento como prática 
cotidiana. Isso ocorre, por exemplo, com as grandes organizações, que acreditam na 
ampliação dos lucros e da participação de mercado, sem precisar de ações planejadas. "Outro 
problema é aquele gestor que está na empresa há muito tempo e acredita que já conhece 
tudo, que sabe como a companhia deve agir."A desvantagem, diz ele, está no fato de que as 
concorrentes nem sempre se comportarem desta forma. "Há as estrangeiras vindo para o 



País", argumenta. "Elas chegam preparadas, com informações sobre os potenciais clientes, 
fornecedores e as possíveis facilidade e dificuldades do mercado. Por isso algumas empresas 
nacionais acabam sendo surpreendidas", observa. "A inteligência competitiva é uma face 
invisível do mundo corporativo, mas faz muita diferença no resultado financeiro das 
empresas."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


