
Tomar decisões faz parte da rotina de
qualquer empreendedor. Seja na escolha de
fornecedores, no lançamento de um produ-
to antes da concorrência ou na disputa por
novos clientes, estar informado sobre as
tendências e ameaças do mercado é o pri-
meiro passo para garantir a sobrevivência do
negócio. No entanto, com o alto volume de
informações produzido diariamente, é difícil
identificar o que é relevante saber e quais
dados podem ser aproveitados de forma
estratégica pela empresa. Para isso, se torna
cada vez mais comum entre as organizações
o sistema de Inteligência Competitiva (IC) -
baseado na coleta, análise e disseminação de
informações. "O empresário deve entender
que IC não é algo a mais para a empresa dele,
mas algo vital para a permanência no merca-
do", diz Douglas Luís Três, do Sebrae/SC.

O processo de Inteligência Competitiva
começa com a análise das necessidades da
empresa, ou seja, o que ela pretende saber
a partir do monitoramento constante de
informação. "Pode ser a comparação de
preços em relação à concorrência, uma si-
tuação comercial futura ou o planejamento

de negócios a longo prazo", explica Alfredo
Passos, professor da disciplina na Escola Su-
perior de Propaganda e Marketing. Segundo
ele, esse momento é extremamente impor-
tante para criar foco no trabalho evitando
esforços e recursos em vão. "Quem busca
muita informação, deixa de selecionar o
que é importante e acaba se confundindo.
Muitas vezes, não consegue responder à
pergunta inicial do cliente."

A segunda etapa, geralmente feita com
o auxílio de softwares, é a coleta de infor-
mações. "Essa fase depende do uso de me-
todologias, ferramentas e da compreensão
em relação às demandas do cliente", afirma
Giancarlo Proença, gerente de IC da Know-
íec, que presta o serviço. Por isso, a seleção
do que é relevante para a empresa depen-
de da habilidade dos profissionais de IC em
compreender as suas necessidades. "O uso

de programas que varrem fontes e buscam
textos contendo assuntos predeterminados
é. uma conseqüência disso. O importante é
fazer a pergunta certa," No caso da Knowtec,
a empresa customizou o programa Árvore
Hiperbólica, construindo uma espécie de
mapa mental, que varre mais de 2,5 mil fon-
tes em busca de textos com as informações
pedidas pelos clientes.

Durante a coleta vários documentos
podem ser utilizados. Além das fontes se-
cundárias, como jornais, revistas e internet,
pessoas são entrevistadas - as chamadas
fontes primárias. "Podem ser funcionários
da empresa ou vendedores e clientes que
estão fora dela", diz Elisabeth Gomes, dire-
tora de IC da Plugar, outra empresa do ramo.
A Plugar desenvolveu um software próprio,
o Sapic, que busca informações em mais de
50 mil fontes. Devido ao volume de material
analisado, é comum que empresas com es-
truturas internas de IC terceirizem essa par-
te do processo. "É uma questão de mercado.
Elas não conseguem coletar rapidamente
porque têm estruturas menores que as es-
pecializadas e esse não é o seu corebusiness
(negócio principal)", avalia Passos.

Depois de toda informação de interesse
ter sido selecionada, é feita a análise desse
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material, considerando as perguntas feitas
pelos clientes. O objetivo é prospectar opor-
tunidades e ameaças presentes no mercado,
antecipando-se à concorrência. "Inteligência
competitiva é saber antes. E nosso trabalho
é avisar antes", diz Proença, da Knowtec.
Como produtos do processo de IC podem
ser elaborados planos de ação para a empre-
sa, análise de situação, projeções de cenário
e alertas - uma previsão meteorológica para
produtores rurais, por exemplo. No entanto,
a utilização e o aproveitamento desses servi-
ços dependem da atitude do cliente. "Vamos
até a porta da empresa, mas a tornada de de-
cisão será sempre dela."

A análise das informações para a produ-
ção de relatórios é uma das fases mais im-
portantes de todo o processo, mas alguns
cuidados devem ser tomados. "Percebo uma
tendência em criar análise de vários tipos
e esse excesso pode atrapalhar também,
porque são muitos dados", diz Passos, pro-
fessor da ESPM. É também nessa etapa que
o potencial dos profissionais de IC é mais
exigido. "Juntar a informação é trabalho do
software, mas relacionar diversos dados e
apresentar tendências é essencialmente hu-
mano." Como exemplo, ele cita a previsão da
crise econômica atual pelo economista Nou-

riel Roubini, que acertou as duas empresas
norte-americanas que iriam à falência com o
colapso da bolha imobiliária.

As etapas seguintes, de distribuição de
produtos e avaliação servem para medir o
alcance e o acerto do planejamento feito
com o cliente, 'Avaliamos o quanto as reco-
mendações, o relatório e as análises foram
úteis para tomar a decisão", afirma Elizabeth
Gomes, da Plugar. A árvore de inteligência
do sistema, que contém as demandas de
informação do cliente, é também atualizada
nesse momento ou quando houvera percep-
ção de novas necessidades da empresa. "Se o
projeto foi entregue e a pergunta respondi-
da, começa o processo de novo, com novas
perguntas", diz Passos.

Faltam analistas

Uma das dificuldades para conseguir
análises bem fundamentadas está na própria
escassez de profissionais, "É impressionante
o número dos pedidos de empresas para in-
dicarmos pessoas. Mas sem um instrumento
de avaliação e mediação é difícil fazer isso",
afirma Fernando Fernandes, presidente da
Associação Brasileira dos Analistas de Inte-
ligência Competitiva (Abraic). A associação

pretende lançar neste ano um curso para
certificação, já que no País os cursos volta-
dos à área são especializações, MBAs e pós-
graduação. A exceção é a disciplina de Inte-
ligência Competitiva ministrada por Alfredo
Passos na faculdade de Administração na
ESPM. "São várias pessoas envolvidas, como
coletores e analistas, Em comum, devem ter
perfil analítico, perseverança, raciocínio lógi-
co e curiosidade", diz Fernandes.

Essa diversidade de profissionais pode
também ser um ponto positivo na hora da
análise, No caso da Knowtec, parcerias são
firmadas com especialistas para que anali-
sem o conteúdo recolhido pelos consultores
e, com isso, aproximem-se mais do ramo de
atuação dos clientes - procedimento feito
quando as empresas terceirizam o sistema
de IC. A Knowtec também monta a área de
IC dentro de uma organização, oferecendo
treinamento de pessoal, metodologias, fer-
ramentas e técnicas de análise, Há ainda um
modelo misto, quando o cliente terceiriza
apenas a coleta de informação, mas se res-
ponsabiliza pela análise.

Já a trabalha de modo um pouco
diferente. Ao invés de contratar especialistas
externos, utiliza uma rede de profissionais
do próprio cliente, formando uma rede de
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inteligência. "O responsável pelo relatório se
comunica com quem entende do assunto e o
conhecimento de todos é registrado", expli-
ca Elizabeth Gomes. A empresa implementa
sistema de IC, faz relatórios de inteligência
e disponibiliza ferramentas de apoio ao pro-
cesso. Em alguns casos, faz a parte de análise
das informações recolhidas.

Parceria

Por mais paradoxal que possa parecer, há
projetos setoriais de Inteligência Competiti-
va em que diversas empresas compartilham
dos mesmos serviços. ;As micro e peque-
nas empresas não têm dinheiro para fazer
inteligência. E caro comprar informação",
diz Elizabeth, da Plugar. A empresa ajudou
a formatar o primeiro sistema de IC nesse
modelo no País, em funcionamento desde
2004. Inicialmente reunindo 470 farmácias
de manipulação e homeopatia, o Nics Farma
apoia o setor farmacêutico do Estado do Rio
de Janeiro e hoje conta com 1.870 associa-
das, "Não importa que as empresas sejam
concorrentes. Cada uma interpreta análise
para o seu negócio."

Interessado pelo exemplo, o Sebrae so-
iicitou um termo de referência à Plugar, que
ficou pronto no final de 2007, para replicar o
modelo nos estados, Santa Catarina já possui

um projeto consolidado: o Sistema de Inteli-
gência Setorial (SIS), voltado para os setores
de confecção, calçados femininos, apicul-
tura e móveis seriados de madeira. Quase
400 empresários, integrantes de projetos e
arranjos produtivos locais organizados pelo
Sebrae, estão cadastrados no portal. "Sen-
timos a necessidade de ofertar esse serviço
porque o empresário toma decisões que não
refletem seu esforço na organização, às vezes
tomado pela emoção ou sem ter informação
da realidade do mercado", afirma Douglas
Luís Três, gestor do SIS.

No começo do projeto, foram feitas reu-
niões com todos os empresários para verifi-
car quais as necessidades de informação e os
produtos que gostariam de receber. "O pro-
cesso de IC só se estabelece quando há um
monitoramento constante de informação e,
para isso, tem que conhecer a segmentação
dentro de cada setor", diz Três. Apesar de
empresas terem a mesma atividade produ-
tiva, competem com estratégias diferentes
na dinâmica econômica: menor custo total,
diferencial ou nicho de mercado. "Tivemos
que considerar isso dentro dos APLs para
não perder o caráter estratégico da infor-
mação." Entre os produtos oferecidos aos
participantes estão a clipagem de notícias,
relatórios semanais e mensais.

Outro serviço voltado para o empresá-

rio cadastrado no portal do SIS é o aten-
dimento personalizado. Ele pode solicitar
um estudo para os especialistas do projeto
sobre novos materiais, tendências e tecno-
logias, que ficará disponível durante 90 dias
para ele, antes de ser incluído no sistema.
"Com isso, ele tem tempo de agregar essa
informação à sua atividade", explica Três,
Além dos integrantes dos quatro APLs, o
portal é visitado por empresários de outros
estados e entidades do setor. "É impossível
mensurar o alcance e aproveitamento de
todo esse material, apesar de termos meca-
nismos de avaliação entre os associados." O
impacto de um projeto bem elaborado de
IC é uma questão de tempo: a sobrevivên-
cia do negócio.
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