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Um de nossos brilhantes escritores, precursor da literatura infantil brasileira e bem conhecido 
pelas obras educativas, foi José Bento Renato Monteiro Lobato. 
 
Monteiro Lobato imortalizou em seus artigos, críticas, prefácios e livros, as histórias do Jeca 
Tatu, do Saci, da Cuca, da boneca Emília, do Visconde de Sabugosa, da Narizínho, do 
Pedrinho, da Tia Nastácia, da Dona Benta, entre outros. 
 
Dentre estes personagens, a Cuca (imaginada por Lobato como um grande jacaré verde com 
as costas coloridas e cauda longa) leva para um sítio distante os "insones" que deverão ser 
devorados ou farão parte em alguma magia. 
 
E entre mitos (narrativas com forte conteúdo simbólico) e as lendas (histórias contadas por 
pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos), encontramos uma disciplina nascida 
em 1975, no curso de Análise Competitiva e Industriai de Michael Porter na Harvard Business 
School, chamada Inteligência Competitiva. 
 
Até os dias de hoje, muitas coisas mudaram neste mundo. Mas a certeza de que a 
concorrência aumenta a cada dia, e que mudanças são as únicas certezas que temos, 
continuam válidas como nunca. 
 
Assim um novo campo foi criado e a "bruxa" na versão européia da Cuca, agora chamada 
Inteligência Competitiva, deixa de ser sinônimo de espionagem, oportunismo ou de 
levantamento de preços ao telefone, por estagiários que dizem estar concluindo trabalhos de 
conclusão de curso, mas que na verdade, estão "coletando" os preços dos concorrentes para 
sua empresa, para seguir como uma atividade ética, de processo contínuo, onde não só 
concorrentes são importantes, mas também fornecedores, produtos, serviços substitutos e, 
acima de tudo, clientes e consumidores. 
 
As dúvidas que porventura ainda persistem tem em uma brasileira, Gilda Massari Coelho, o 
pioneirismo de também ter tornado a Inteligência Competitiva um campo acadêmico. Assim, 
aos poucos, em mais de uma década, as empresas, os profissionais de marketing e 
comunicação estão separando o joio do trigo. 
 
Diante das dificuldades econômicas, mudanças dos mercados, maior exigência dos clientes e 
consumidores, novos territórios começam a ser explorados, nos quais a abordagem de Gilda 
extrapola os modelos tradicionais e excede as expectativas de crescimento desta atividade, 
especialmente em tempos de incerteza. 
 
A disciplina presente hoje em grandes e médias empresas e nos cursos de graduação (a 
ESPM oferece Inteligência Competitiva na grade de seu curso de comunicação social), busca 
mostrar como entender e lidar com a mudança, a partir da seguinte idéia de Gilda; "Trata-se 
de um processo sistemático de coleta, tratamento, análise e disseminação da informação 
sobre atividades dos concorrentes, tecnologias e tendências gerais dos negócios, visando 
subsidiar a tomada de decisão e atingir as metas estratégicas da organização". 
 
E as dificuldades do entendimento da prática desta disciplina passam a ser ancoradas por 
outras práticas, como por exemplo, as Arenas da Comunicação. 
 
O conceito de arenas, termo utilizado pelo professor Francisco Gracioso para nomear novas 
configurações de comunicação para diferentes públicos por meio de eventos, moda, esportes, 
shows, varejo, propaganda tradicional e entretenimento, vem propor uma nova discussão 
sobre o papel da mídia e sua articulação entre comunicação e mercado. E a análise de 
concorrentes, tecnologias e tendências de um negócio fundamenta o posicionamento a ser 
escolhido, as ações de marketing e a comunicação com o mercado. 
 



Assim, uma das atribuições da inteligência competitiva neste artigo claramente definida como 
um processo ético, sistemático e analítico (e mensurável) - é justamente separar o 
verdadeiro do falso, o preconceito da idéia e a informação do boato, combinando esses 
ingredientes com os fundamentos da economia, uma visão de conjuntura e a boa percepção 
de tendências, para transformar ameaças em oportunidades, minimizar riscos ou maximizar 
investimentos. Para somar valor às empresas, a inteligência competitiva deve ser encarada 
como um processo contínuo e não como surtos. Também não deve ser confundida com os 
sistemas, chamados de business intellígence e que se traduzem por um pacote de soluções 
que pode até ser encarado como uma ferramenta pela área de inteligência da empresa. 
 
É, portando, a associação de elementos diversos que vão determinar o papel tático ou 
estratégico de uma análise ou recomendação colocada a serviço do tomador de decisão, seja 
um diretor de marketing, de comunicação, vendas ou compras, A ele, nesse momento, 
caberá julgar se a informação será ou não capaz de produzir os resultados esperados. Esta é, 
aliás, a sugestão que eu apresento a você, leitor, que encara este artigo como uma primeira 
aventura ou àquele que vem em busca dos diferentes prismas de uma atividade até certo 
ponto mitológica no mundo corporativo: despir-se dos preconceitos e buscar extrair desta 
expedição as lições que vão ajudá-lo a empregar melhor a inteligência competitiva no seu 
dia-a-dia. Ou, quem sabe, confundir-se nessa paisagem, que lhe parecerá cada vez mais 
lógica e complexa, ainda que indispensável ao mundo dos negócios com o qual nem a Cuca, 
nem James Bond jamais sonharam. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 fev. 2009, p. 2.   
 
 
 
 


