
O conceito de Inteligência Empresarial ou Business ln-
telligence (BI) surgiu na década de 1980 e descreve as 
habilidades das empresas para revelar dados e explo-
rar informações valiosas, analisando-as e desenvolven-
do percepções e entendimentos a seu respeito, o que 
lhes permite incrementar e a tornar mais pautada em 
subsídios para a tomada de decisão. 
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Esse tipo de dinâmica, de modelo enxame, é a inteligência cole-
tiva empresarial, onde um cidadão não mais determina, e sim 
uma rede, algoritmos, robôs informacionais que vão conhecendo 
e se adaptando. "A maior parte de ações na Bolsa de Valores são 
robôs que vão comprando e vendendo rápido e fazem essas 
operações em escala. Estamos caminhando para a substituição 
da inteligência humana pela era da robótica dos negócios." 

Para a especialista em Inteligência Empresarial, Daniela Ramos 
Teixeira, a capacidade de uma empresa capturar, selecionar, ana-
lisar e gerenciar as informações relevantes para a gestão do negó-
cio é a aplicação da Inteligência Empresarial. "Está na hora das 
empresas repensarem a 'inteligência' e enxergarem o processo 
e a implementação com uma visão mais macro. Nesse sentido, 
há diversas células inseridas dentro das companhias, tais como: 
Produtos, Canais e Parcerias, Clientes, 

Compras e Recursos Humanos. Por exemplo, há profissionais 
que trabalham com Inteligência de Produtos e são responsáveis 
por criar oportunidades de negócios e desenvolver uma linha de 
produtos. Há outros cujo principal foco é identificar, selecionar 
e manter clientes para a empresa. Para cada uma dessas áreas, 
podemos desenvolver um trabalho de Inteligência Empresarial 
periódico e com resultados mensurados utilizando indicadores 
de performance (KPIs, em inglês Key Performance Indicator). 
Nesse caso, o software de Business Intelligence ajuda, mas não 
é peça fundamental na construção da Inteligência Empresarial." 

PARA A IMPLANTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA 
EMPRESARIAL, A ESPECIALISTA DA TRÊS 
IMPORTANTES DICAS: 

1. Um sponsor (patrocinador) é essencial para a área de 
Inteligência deslanchar e receber o apoio necessário na 

ocê sabe o que é Inteligência 
Empresarial? É quando as empre-
sas, ao recolherem informações 
de seus colaboradores com a fina-
lidade de avaliar o ambiente orga-

nizacional, completam esses dados com pesquisas de marketing 
e de mercado, além de análises competitivas e gerenciamento de 
crises. Grandes organizações já utilizam a inteligência, tais como 
Bradesco, Carrefour, CVC Viagens, TV Globo, Unilever, Petrobras, 
P&G, entre muitas outras. Porém muitas organizações falham e 
não conseguem transformar informação em oportunidades. 

Para o consultor e pesquisador do mundo 2.0, Carlos 
Nepomuceno, ao falar sobre inteligência empresarial, a primeira 
coisa que lhe vem à mente é a capacidade que uma organização 
tem de geração de valor. Só que hoje, segundo ele, em função de 
um longo período de decadência das empresas, temos o enten-
dimento de "geração de valor exclusivamente como geração de 
lucro". Além disso, hoje existe uma tendência muito forte para 
gerar lucros tangíveis e intangíveis. 

Nepomuceno explica que resultados tangíveis são as ven-
das, os lucros originados, e os intangíveis dizem respeito ao 
meio ambiente, aos stakeholders, princípios que deveriam nor-
tear as organizações. O pesquisador acredita que todos esses 
fatores são bastante influenciados por conta dessa revolução 
cultural que atravessamos. 

"Ora, com a chegada da mídia mais aberta a uma oxige-
nação da sociedade, essa nova forma de fazer controle nos 
obriga a revisar o conceito de geração de valor e de inteligên-
cia empresarial, que é focada no resultado. Quem dá lucro é 
inteligência empresarial." 

Ao ilustrar que a sociedade possui uma espécie de asfixia de 
novas ideias, Carlos Nepomuceno revela que nos últimos dois 
séculos vivemos consolidando o controle da informação, fato 
que gerou uma taxa cada vez menor de compartilhamento e 
colaboração. "Entramos em uma etapa virtuosa de inteligência 
empresarial de geração de valor, onde é necessário manter-se 
competitivo no mercado que você escolhe. Além disso, passa-
mos também por uma nova etapa da civilização, em que a inteli-
gência empresarial 2.0 é a cultura da colaboração para melhorar 
seu desempenho", explica. 

CENÁRIO MUTANTE 
Algumas empresas estão se destacando nesse sentido e já imple-
mentam a inteligência empresarial de forma excelente, como é 
o caso da IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços. O consul-
tor afirma que a empresa percebeu em sua estratégia de futuro 
a necessidade de abrir redes internas com os próprios parentes 
dos funcionários para gerar novas ideias, encontros para discus-
são e implementação de novos mecanismos, a exemplo de ferra-
mentas virtuais (Facebook, Twitter etc). 

Outra empresa que caminha no mesmo sentido é o Google, 
que com frequência tenta introduzir novos modelos de gestão. 

onde o funcionário tem 30% do seu tempo para inovar, pensar e 
discutir. Ele acredita que essas organizações estão se preparando 
para trabalhar em um mundo cada vez mais rápido de inovação. 
Ele aconselha que devemos deixar de lado o modelo empresarial 
piramidal e passar para modelos mais parecidos com dinâmicas 
de colmeias. 

P I R Â M I D E - Tempo de decisão vai passando pelas 

hierarquias e você perde tempo na hora de tomar 

as decisões; 

COLMEIAS Novas tecnologias de interação e com-

partilhamento, redes internas e externas conseguem 

trabalhar de forma mais dinâmica. Pense no enxame, 

as abelhas individualmente não tomam muitas deci-

sões sozinhas, mas coletivamente elas conseguem. 
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UM DOS GRANDES DESAFIOS 
NAS ORGANIZAÇÕES É 
ENCONTRAR KPIS QUE 
AJUDEM OS PROFISSIONAIS 
A DIRECIONAR AS AÇÕES 
TÁTICAS E ESTRATÉGICAS 
E A PREVER O FUTURO DA 
ORGANIZAÇÃO COM BASE NAS 
OPERAÇÕES DA EMPRESA, 
NOS DADOS E INFORMAÇÕES 
DISPONÍVEIS NA PRÓPRIA 
EMPRESA E NO MERCADO 

implantação e gestão da área. Pode ser uma diretoria que enxer-
gou a necessidade de criação da área ou até mesmo um gerente 
sênior com poder de decisão na empresa. 

2. A formação da equipe também é tarefa árdua. Prefiro trabalhar 
com equipes multidisciplinares, mesclando conhecimento de 
profissionais do mercado com colaboradores da empresa; pro-
fissionais técnicos com expertise em softwares de BI com outros 
que tenham visão macro estratégica do negócio. 

3.0 planejamento é importante, nem que seja apenas uma visão 
geral das ações, das ferramentas de BI e Inteligência Competitiva 
e das técnicas que serão implementadas em curto, médio e longo 
prazos; quais os objetivos com a implantação e os resultados 
esperados. 

Daniela Ramos costuma afirmar que Inteligência Empresarial 
não é mais tendência. É realidade no ambiente corporativo, 
porém ela adianta que temos um longo caminho de melhorias 
pela frente. "Com a evolução da Inteligência Empresarial no 
Brasil, há uma necessidade latente por processos, padrões, meto-
dologias e indicadores para mensurar e informar os resultados. 
Um dos grandes desafios nas organizações é encontrar KPIs que 
ajudem os profissionais a direcionar as ações táticas e estratégi-
cas e a prever o futuro da organização com base nas operações 
da empresa, nos dados e informações disponíveis na própria 
empresa e no mercado", afirma. 

INTELIGÊNCIA INTEGRADA 
Você deve estar se perguntando se o BI se adapta às pequenas 
e médias empresas (PMEs). A resposta é sim. Daniela assegura 
que existem soluções de inteligência para as PMEs no mercado 
brasileiro com custos mais acessíveis. "Toda empresa pode 
construir sua base de inteligência, independente do porte. Um 
dos principais desafios para alcançar resultados em Inteligência 
Empresarial é a integração dos dados/informações operacionais, 
gerenciais e estratégicas. Nesse sentido, um Software de BI pode 
contribuir com as empresas de todos os portes, mas principal-
mente com as grandes e médias empresas. Como há várias solu-
ções no mercado, é importante fazer um estudo criterioso anali-
sando a relação custo x benefício e, posteriormente, avaliar qual 
é a solução dos fornecedores para os desafios de integração dos 
dados de cada empresa. Cada setor tem as suas particularidades, 
sendo essencial o envolvimento da área de negócios; não apenas 
dos profissionais de tecnologia da empresa." 

Profissionais de Design, Tecnologia, Marketing e E-commerce 
podem trabalhar integrados de modo a produzir Inteligência 
para seus clientes. A especialista Daniela Ramos compara traba-
lhar o conceito como montar um quebra-cabeça, ou seja, as par-
tes têm que encaixar. Nesse sentido, é essencial construir redes 
de inteligência com a contribuição de profissionais de diversas 
áreas 'alimentando' essa rede. Dependendo do tipo de entrega 
solicitada e do setor de atuação da empresa, podem-se acio-
nar esses profissionais perguntando formal ou informalmente. 
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estabelecendo processos de entrega para um grupo selecionado 
de modo que sua rede de inteligência possa contribuir periodi-
camente. Hoje em dia com a proliferação da web 2.0, das redes 
sociais e do e-business. é importante também integrar as redes 
sociais ao trabalho de Inteligência Empresarial e, se possível, 
mensurar os resultados. 

COMO SABER AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUE UM 
PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL PRECISA 
TER PARA ATUAR NA ÁREA? 
1. Visão macro do negócio; 
2. Poder de negociação; 
3. Capacidade de cruzar conhecimento do setor de atuação da 
empresa com as técnicas, métodos e ferramentas aplicáveis à 
inteligência Empresarial. 

ATRIBUTOS PESSOAIS DE UM BOM COLABORADOR: 
1. Bom relacionamento interpessoal para 
interagir com as áreas demandantes e profissionais do mercado; 
2. Capacidade de memória e organização para lidar com um 
grande volume de dados e informações e entregas diversas com 
prazos estipulados. 

O CEO da Plugar - Consultoria e Tecnologia para Inteligência, 
Eduardo Lapa, ao citar o livro "Executivo do Século", diz que 
existe uma passagem onde Jack Welch define a inteligência 
como a capacidade que uma organização tem de aniquilar seus 
concorrentes e torná-los irrelevantes. "Ou seja, há várias manei-
ras de implantar inteligência. Depois de anos à frente de proje-
tos desta natureza creio que não há o melhor, mas o que mais 
se adequa à maneira como uma companhia opera. Uma das 
formas de implantar inteligência é construindo um processo 
de inteligência. Isso nasce na identificação, junto aos gestores e 
executivos, das necessidades de Inteligência de uma empresa, 
geram-se tópicos de inteligência e questões a serem respondi-
das, trata-se a coleta, definem-se modelos analíticos e geram-se 
análises. A partir daí acontece a disseminação dos produtos de 
inteligência e análises, seguidas por uma avaliação por parte 
dos usuários do produto de inteligência." 

Eduardo Lapa acredita que como toda prática de gestão e 
administração empresarial, a Inteligência Competitiva tam-
bém necessita de evolução. Há ainda baixa percepção das 
empresas e de alguns setores sobre como a inteligência pode 
apoiar uma companhia, por exemplo. Revela ainda que em 
setores menos competidos, empresas do governo, setores 
mais regulados, ainda há questionamento sobre a importância 
de inteligência. "Este é um ponto a melhorar: a percepção mais 
apurada sobre onde a inteligência pode ajudar. Associado 
a estes fator vem a necessidade de educação nesta área. 
Inteligência é uma área, um campo, multidisciplinar por natu-
reza. Desta maneira, deve haver um esforço colegiado entre 
empresas e instituições educacionais no sentido de aprimorar 
e disseminar o estudo sobre inteligência." 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 91, p. 56-59, jul./ago. 2012.




