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O Brasil ainda não tem a cultura da proteção do conhecimento na esfera empresarial. Pouco 
difundidos no Brasil, os serviços de inteligência e contra-inteligência não estão relacionados a 
grampos telefônicos, espionagem e torturas. Segundo Ferrarez Maila, diretor da empresa 
brasileira Serpi - Private Service of Intelligence, que atua há 20 anos no setor, "trata-se de uma 
atividade intelectual".  
 
Conforme Maila, foi durante a Guerra Fria que as atividades de inteligência se desenvolveram, 
quando americanos e russos disputavam dados que eram restritos às áreas governamentais, 
como desenvolvimento de tecnologias. "Depois disso, as agências de inteligência passaram por 
reestruturações e a mão-de-obra especializada passou a se oferecer no mercado empresarial".  
 
Segundo o diretor, a incidência dessa especialização no Brasil acontece através das grandes 
empresas, especialmente as que estão relacionadas aos órgãos oficiais ou multinacionais. "O 
Brasil é um campo fértil para esse serviço, pois não há cultura da proteção do conhecimento no 
nível empresarial", afirma. "Aqui, sempre esteve restrita ao espaço governamental. Nunca ouve 
uma preocupação forte das corporações para proteger dados e estratégias, visando participar 
futuramente de ações mais globais, como o Mercosul".  
 
Assim, conforme Maila, o empresariado brasileiro se tornou vítima fácil da inteligência 
especializada internacional. "Verificando a fragilidade da proteção das informações do País, nasceu 
a Serpi, com a concepção de assessorar empresas". Ele destaca que a atividade de inteligência 
não tem nada a ver com espionagem, mas visa auxiliar o usuário final em questões como 
diretrizes da empresa para planejamento futuro.  
 
Na prática, isso é feito com a coleta de dados - principalmente na mídia e órgãos públicos - que 
são analisados, interpretados e agregados a outras fontes de informação. Então é feito um 
relatório de informações que interessam à empresa cliente.  
 
Ele exemplifica: "Se uma companhia paulista quer abrir uma filial no Ceará, estudamos as metas 
do governo local, a situação política, econômica e social da região, e as principais concorrentes. 
Enfim, monitoramos o cliente para que ele verifique a viabilidade de se instalar em determinado 
lugar". Se a perspectiva é ir para outro país, a Serpi atua com uma rede de colaboradores nos 
Estados Unidos e Europa, realizando o mesmo tipo de análise.  
 
Com todos os dados checados, o analista de inteligência faz uma projeção da situação de mercado 
para os próximos cinco ou dez anos. "O relatório completo dá condições ao empresário de fazer 
um planejamento estratégico eficiente", argumenta.  
 
Outra situação comum de prestação de serviço é a análise do desenvolvimento da concorrência, 
segundo divulgação jornalística ou publicitária. "Se a empresa lê uma matéria no jornal, dizendo 
que a concorrente vai crescer 15% naquele ano, ela contrata um serviço de inteligência para 
saber se, de fato, o faturamento vai aumentar ou se é jogo de marketing ou especulação para 
valorização de ações", aponta. "Caso a informação seja verdadeira, analisamos os motivos. É um 
estudo completo e complexo".  
 
Já a contra-inteligência é a proteção de todos esses dados e processos, envolvendo a busca do 
analista e o plano de ação do cliente, "para que não cheguem ao conhecimento de terceiros antes 
do momento certo, evitando prejuízos financeiros".  
 
Para oferecer um trabalho de qualidade a grandes empresas, o executivo afirma que a prestadora 
de serviço de inteligência não pode atender mais que quatro clientes em um mês. Os contratos 
menores são de 30 dias, mas há acompanhamentos anuais.  



 
Há cinco anos, a Serpi vem trabalhando com uma proposta de divulgação massificada: o 
Programa de Transferência de Conhecimentos. "Nesse período, provemos seminários e palestras e 
participamos de diversas feiras, para incutir a cultura da inteligência no empresariado brasileiro", 
explica. O programa está surtindo efeito agora. Em 2003, a empresa faturou R$ 600 mil. No ano 
passado, teve crescimento de 50%.  
 
Acontecimentos de destaque mundial que afetam a economia ou a confiança da sociedade 
também acarretam crescimento do setor. "Depois do atentado de 11 de setembro de 2001, nos 
Estados Unidos, cresceu a busca desse tipo de atividade informativa", afirma o diretor.  
 
A Serpi tem hoje 30 funcionários diretos. A expectativa é manter o crescimento obtido no último 
ano. "Nosso interesse não é só empresarial, mas ideológico. Queremos que o empresariado 
nacional tenha condições de competir no mercado mundial".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 set. 2005, Administração&Serviços, p.C3. 
 


