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"A sobrevivência das organizações está diretamente relacionada à sua capacidade de 
manutenção da competitividade e a busca de informações sobre as variáveis do ambiente 
externo tornou-se uma atividade fundamental", diz Marcos Vargas Jr., em seu artigo.  
 
Em busca da competitividade no mercado internacional 
 
A aceleração do processo econômico mundial nos setores mais desenvolvidos da humanidade, 
que ocorre, em grande parte, como decorrência do advento das tecnologias de informação e 
comunicação, vem ocasionando contínuas e profundas transformações nas organizações 
empresariais, nos seus métodos de trabalho, na pesquisa, produção e utilização das 
informações que necessitam.  
 
Em nenhum outro período histórico, as competências e habilidades humanas, bem como a 
criação e o uso do conhecimento, foram tão necessários e relevantes à construção de 
estratégias para a conquista de objetivos empresariais.  
 
No contexto do comércio internacional, a complexidade das mudanças representa ameaças do 
desaparecimento precoce para muitas organizações não adaptadas aos novos tempos, mas 
também, sobretudo, as brinda com novas oportunidades nos negócios. Este cenário torna 
propício o aprofundamento dos estudos sobre a implementação da Inteligência Competitiva 
nas organizações que buscam o sucesso em razão da interdependência global e do surgimento 
do que se convencionou chamar de "sociedade do conhecimento".  
 
A Inteligência Competitiva (IC) é um processo que ganha importância cada vez maior dentro 
das empresas, tornando-se ferramenta de apoio indispensável em diversos níveis 
organizacionais como planejamento estratégico, exportação, marketing e vendas, programas 
de gestão do conhecimento, entre outros. A IC destina-se a coletar, analisar e aplicar, legal e 
eticamente, informações relativas às capacidades, às deficiências, às intenções dos 
concorrentes, monitorar os acontecimentos do ambiente externo competitivo geral (como os 
concorrentes que surgem no horizonte ou novas tecnologias que podem alterar tudo) e, 
principalmente, identificar novas oportunidades de negócios.  
 
O objetivo do trabalho da inteligência competitiva é a obtenção de informações que subsidiem 
o processo de tomada de decisões estratégicas e que possam ser utilizadas para colocar a 
organização empresarial na fronteira competitiva dos avanços, não esquecendo que a 
conquista de uma posição estratégica favorável depende de sua capacidade de conseguir 
implementar e gerir novos e importantes negócios.  
 
Dentre os principais setores industriais, a Farmacêutica e de Biotecnologia, em geral, têm os 
mais avançados departamentos de IC. Empresas de tecnologia estiveram envolvidas 
ativamente nesta disciplina antes do boom das empresas ponto com. Podemos citar como 
exemplo as seguintes empresas que possuem departamentos ativos de Inteligência 
Competitiva: Cisco, Motorola, Nokia, Siemens, Bayer.  
 
A sobrevivência no atual ambiente de negócios internacionais depende da construção e 
aplicação em inovação e criatividade, o que exigirá da organização conhecer e antever o que 
ocorre ao redor do empreendimento, percebendo as ameaças e antecipando as oportunidades 
de crescimento.  
 
Podemos concluir que se a sobrevivência da organização está diretamente relacionada à sua 
capacidade de manutenção da competitividade, a busca incessante de informações sobre as 
variáveis do ambiente externo que podem influenciar o rumo dos negócios tornou-se uma 
atividade fundamental.  
 



Neste sentido, faz-se necessário investir na expansão e qualidade de capital humano nas 
organizações em temas internacionais, assim como no uso de ferramentas modernas de apoio 
estratégico de negócios para atuar no mundo globalizado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 maio 2006, Internacional, p. A-9. 


