
Inteligência Corporativa gera novos negócios  
Paulo Florêncio   
 
Para criar condições ideais para a tomada de decisões estratégicas, empresas de grande porte, 
como Klabin , Siemens e Red Bull , implantaram recentemente em suas unidades áreas de 
Inteligência Competitiva (IC), que utilizam informações de mercado que muitas vezes ficavam 
dispersas em planilhas Excel, documentos em páginas de Word e mensagens de e-mail.  
 
Como os produtos no mercado são parecidos e têm preços competitivos, os departamentos de 
inteligência têm o desafio de analisar a concorrência e tomar decisões mais criativas do que as já 
conhecidas pelo mercado e que busquem novas oportunidades de negócios.  
 
A Klabin, líder no setor de papelão ondulado no Brasil, implantou, em 2003, a sua área de IC. A 
área trabalha em conjunto com a força de venda da companhia. Ao todo, há 100 vendedores 
diariamente na rua visitando clientes e “pesquisando” o comportamento do mercado e do 
comprador. “Como o pessoal de vendas está mais próximo dos nossos clientes, aproveitamos esse 
momento para traçar o perfil do nosso potencial consumidor. Com informações sobre suas 
compras, desempenhos dos produtos dos concorrentes, traçamos estratégias”, explica Robson de 
Barros Alberoni, gerente de planejamento e mercado da Klabin. 
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Desde a implantação do sistema, a empresa já obteve bons resultados, da conquista de novos 
mercados a ganhos de receita. Em 2005, por exemplo, de acordo com último relatório da 
organização, a companhia obteve um crescimento na venda de papelão ondulado, acumulando 
330 mil toneladas — 9% superior a 2004 —, tendo as exportações somado 95 mil toneladas, 27% 
a mais do que no ano anterior.  
 
A área de IC da Klabin, através de uma ferramenta chamada Skim (Sistema Klabin de Inteligência 
de Mercado), coleta e articula as informações apuradas em todo País, em tempo real, e gera 
conhecimento interno para a empresa. A solução engloba todo o processo de inteligência e análise 
de mercado e de análise competitiva, posicionando a indústria sobre suas ofertas, concorrência e 
prestação de serviços.  
 
Os vendedores, depois de voltarem das ruas, consolidam os seus dados em uma planilha para que 
todos eles sejam transformados em informação estratégica. Alberoni cita o exemplo da 
oportunidade de mercado identificada pela Klabin no setor de exportação. Apesar de a companhia 
já ser fornecedora do Grupo Bertin , exportador de carne bovina, constantemente a equipe de 
vendas coleta informações do setor, em entrevista com os exportadores de carne.  



 
Dados do mercado 
 
O executivo José Borges Frias Júnior, gerente de marketing estratégico da Siemens, diz que a 
função dessa área consiste basicamente em coletar dados em sites, jornais, relatórios de setores, 
consultorias especializadas e institutos de pesquisas. Hoje, 80% das informações são públicas. O 
segredo é saber utilizá-las a favor da empresa.  
 
A Siemens iniciou, em julho de 2005, um projeto corporativo mundial de inteligência competitiva 
para conseguir organizar os dados de todos os segmentos em que ela atua: equipamentos 
hospitalares, telecomunicações e geradores elétricos. O objetivo é criar um ambiente para 
organizar as informações que a empresa tem de todos os setores e disponibilizá-la para a 
corporação. O projeto está sendo desenvolvido na Alemanha.  
 
O grupo que compõe a equipe de trabalho é composto por executivos de marketing e de vendas. 
O executivo brasileiro José Borges Frias Júnior foi escolhido para comandar o desenvolvimento e 
implantação do chamado Corporate CRM Project Executive no Mercosul, incluindo o Chile. 
Segundo ele, até setembro de 2008 o projeto deverá ser integralmente implantado nas unidades 
da organização.  
 
Ele conta que, muitas vezes, os vendedores de equipamentos da área da saúde têm um canal de 
comunicação que pode oferecer oportunidades de negócios aos profissionais da área de 
telecomunicações. Por exemplo, se na Companhia Vale do Rio Doce há um hospital interno e a 
Siemens fornece equipamentos de tecnologia da informação (TI) nessa área, ali está uma 
oportunidade de negócios, pois a companhia poderá oferecer os seus equipamentos hospitalares. 
Mas, para isso, é preciso ter conhecimento sobre o cliente — e, para tanto, está sendo 
desenvolvida a área de inteligência mundial da corporação. 
 
Roteiro pré-estabelecido 
 
A Red Bull , detentora de quase todo o mercado de energético no Brasil (65%) também dispõe de 
uma área de IC. Todos colaboradores da empresa são envolvidos nos processos da unidade de 
inteligência. Os promoters (profissionais que fazem a promoção de produtos), por exemplo, 
quando estão realizando um trabalho de rua, são orientados a pesquisar o preço promocional, as 
ações de marketing da concorrência e a exposição dos produtos nas gôndolas dos supermercados, 
entre outras.  
 
O funcionário é treinado e tem o roteiro é pré-estabelecido — sobre os pontos importantes — para 
observar a concorrência e o desempenho da Red Bull na visão dos consumidores. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 22 mar. 2006, Negócios, p. B2. 


