
 

  

 
 
 
 

HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA 
 
 
 
 

A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO BRASIL 
Um estudo de caso 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2013 

 

 
 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

 
 

 
  

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) 
  

  
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) 

  

  

Curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de 
Informação (CBG) 

  

 
 

   

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    



 

  

 

HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO BRASIL 
Um estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação 

(CBG/FACC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

requisito final para obtenção do Grau de Bacharel em 

Biblioteconomia.  

 

Orientador: Prof. Dr. Frederico Antonio Azevedo de Carvalho   
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

2013



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
S618a       Siqueira, Henrique da Conceição.   
                      A atividade de inteligência competitiva no Brasil: um estudo de 
                 caso / Henrique da Conceição Siqueira. – Rio de Janeiro, 2013. 
                                         
                      40 f. : il. 
  
                      Orientador: Frederico Antonio Azevedo de Carvalho. 
                      Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em  
                  Biblioteconomia) – Curso de Biblioteconomia e Gestão  
                  Unidades de Informação, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
           

     1. Inteligência competitiva. 2. Sistema de inteligência competitiva.  
                  3. Monitoramento ambiental. 4. Gestão da informação.    
                  I. Carvalho, Frederico Antonio Azevedo de.  II. Título. 
 
                                                                                             CDD: 658.470981 



 

  

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

HENRIQUE DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA 

 
 

A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO BRASIL 
Um estudo de caso 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação 

(CBG/FACC), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como 

requisito final para obtenção do Grau de Bacharel em 

Biblioteconomia.  

 
BANCA EXAMINADORA  

 

Aprovado em: 

 

 
Prof. Frederico Antonio Azevedo de Carvalho – Orientador 

Dr. em Sciences Économiques – UCL 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

 
Prof.ª Barbara Pagliari Levy – Examinadora 

Me. em Administração – COPPEAD 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

 

   
Prof. Eduardo Santiago Spiller – Examinador 

Dr. em Administração – COPPEAD 
(Escola Superior de Guerra) 

 

 
Prof. Nikiforos Joannis Philyppis Junior – Examinador 

Me. em Economia Empresarial – UCAM 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)



 

  

 

AGRADECIMENTOS 

 

Independente de religiões, tenho um lado espiritual e por isso, primeiramente, 

agradeço a Deus por me guiar até aqui. Agradeço a todas as vitórias conquistadas neste 

período de faculdade. Agradeço por não me deixar desanimar durante esses anos, mesmo com 

algumas dificuldades enfrentadas, principalmente no início, onde tudo era novo pra mim. 

Tenho que agradecer, especialmente, a minha Vó/Mãe, Luzia Ramos da Silva, pelas 

dificuldades vencidas para criar-me, pelas noites em claro velando por mim, pelos conselhos 

e, sobretudo, pela educação exemplar. Minha Vó/Mãe não possui alto nível de instrução, mas 

soube dar-me sabedorias em muitas coisas. E o mais importante, soube dar-me amor, carinho, 

amizade, respeito, saúde e compreensão. Se hoje “sou o que sou”, é devido a esses 

ingredientes.    

Não posso deixar de mencionar o desempenho exemplar do curso comunitário de pré-

vestibular “Redes de Desenvolvimento da Maré”. A todos os funcionários que passaram por 

lá (coordenação, secretaria, professores, colegas e colaboradores) meu “Muito Obrigado” pela 

dedicação e esforço em acreditar no desenvolvimento da cidadania tão esquecida em 

comunidades carentes. O Ensino Médio público no Brasil encontra-se sucateado. Aprendi 

muita coisa no pré que deveria aprender no Ensino Médio e até coisas para além.  

Ao meu orientador, Professor Fred, por acreditar no meu trabalho, por vislumbrar 

minha oportunidade para apresentar sobre um dos temas que mais me impressionaram no 

curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação. Obrigado pelas incríveis 

aulas dadas, com um olhar surpreendentemente fantástico dos mais variados assuntos, e pelas 

reuniões que tivemos, de extrema valia para esta pesquisa. 

À Banca Examinadora – Professores Barbara Levy, Eduardo Spiller e Nikiforos 

Phylipps Junior, por encontrarem tempo disponível em suas agendas lotadas e aceitarem o 

desafio de examinar este material. Certamente, os pontos destacados e avaliados por todos 

eles foram úteis para pesquisas futuras.  

À excelente gestão da Professora Dra. Mariza Russo quando à frente da coordenação 

do CBG. Agradeço, ainda, às Professoras Me. Marina Dias de Faria e profª Dra. Ana Maria 

Barcellos Malin. Estas três professoras me apresentaram à Inteligência Competitiva. O 

despertar pelo meu interesse na área surgiu em apresentações nas aulas ministradas por elas. 

 



 

  

 

Consequentemente, meus sinceros agradecimentos à equipe da coordenação do curso, 

especialmente, à Eliana, Regina e ao Alex. Obtive muitas dicas valiosas sobre a burocrática 

vida acadêmica com eles, além de muitas conversas e risadas.  

Conheci muitas pessoas neste período de faculdade. Registro aqui a importância de 

duas delas, pois nossa convivência permite-me dizer que somos, hoje, “Amigos” e que 

conquistamos muitas coisas juntos. Muito obrigado à Barbara Christian Vitiello e ao Leandro 

da Conceição Borges pelo companheirismo, pelas alegrias e pelos conselhos.  

À Barbara Silvia Maciel Domingues e ao Rafael Soares Carvalho pelos trabalhos 

feitos, pelas conversas e pelas brincadeiras. Agradeço aos colegas que ganhei nesta jornada e 

que não me permitiram sentir só: Joice, Rafaele, Andressa, Carla, Cindy, Kamilla, Helon, 

Cecilia e Natália. 

À grande colega Luiza Hiromi Arao que foi a melhor representante de classe que eu já 

presenciei. Obrigado pelo carinho e envio de e-mails com as mais variadas informações. À 

Jéssica Ferreira Santos, minha antiga colega de estágio, pelas conversas que tivemos e pelos 

empréstimos de publicações da biblioteca. À Andrielle, pelo fornecimento de material sobre 

IC que, certamente, enriqueceram meu conhecimento sobre o assunto. 

Por fim, não posso esquecer-me do meu antigo estágio, que muito contribuiu para 

minha formação profissional. À equipe com que tive contato na biblioteca do Instituto 

COPPEAD de Administração – Eliane, Verinha, Luciana, Ana Rita, Margarete, Andresa e 

Marlene.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver inteligência competitiva é semelhante a criar uma pintura pontilhada. 

Seu objetivo não é criar uma imagem perfeita, mas uma imagem representativa da 

realidade (FULD, 2007 p. 51). 

[...] Se a verdadeira inteligência é a habilidade para antecipar o próximo movimento 

do competidor, você precisa fazer mais do que somente remover cortinas e examinar 

o concorrente. Você precisa construir um contexto que o ajude a enxergar por 

completo ou à frente da competição (FULD, 2007 p. 51). 
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RESUMO 

 

A alta exposição de informações na atualidade é uma constante, facilitada pelas 

diversas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A informação tornou-se o produto 

mais valioso para as empresas, pois ela permite a obtenção de vantagem competitiva no 

mercado. Entretanto, com as facilidades de transmissão e acesso possibilitadas pelas TIC, é 

necessário que as empresas saibam definir quais informações são realmente necessárias para 

atender seus objetivos. Nesse ambiente permeado por informações, algumas delas até falsas 

ou imprecisas, a atividade de Inteligência Competitiva (IC) funciona como uma ferramenta de 

importante apoio à tomada de decisão gerencial. Por meio de um Sistema de Inteligência 

Competitiva (SIC), desempenhado por profissionais com expertise no assunto, este processo 

formalizado permite uma filtragem do monitoramento do ambiente externo, das informações 

que, de alguma forma, impactam nos negócios das empresas através de seu ciclo de 

inteligência – identificação das necessidades informacionais; coleta dessas informações; 

análise das informações pelos analistas de IC; disseminação interna das informações oriundas 

do ambiente externo; e avaliação do impacto causado por essas informações sobre os 

objetivos empresariais. Com vista nesse panorama, a pesquisa apresentou de que forma 

acontece a troca de informações entre os membros do setor de IC e a alta gerência em uma 

empresa brasileira que tem atuação nacional e internacional, examinando a procedência das 

fontes para coleta e recuperação úteis e analisando a relevância do SIC para os negócios da 

empresa. A pesquisa utiliza o método do estudo de caso, e coleta evidência empírica a partir 

da entrevista com o responsável por um setor de IC da empresa selecionada, localizada na 

cidade do Rio de Janeiro. Procura-se, ao final da pesquisa, identificar como a IC afeta os 

resultados da empresa estudada. 

 

Palavras-chave: Inteligência competitiva. Sistema de inteligência competitiva. Monitoramento 
ambiental. Gestão da informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Na atual conjuntura econômica do chamado Modelo Capitalista, possuir mentalidade 

competitiva é fundamental para a manutenção das empresas em seus ramos de atuação, para a 

sobrevivência em tempos de crise ou para o crescimento de seus negócios. Empresas que 

possuem esta visão contemporânea são as mesmas que farão uso da informação e do 

conhecimento como os ativos, embora intangíveis, mais importantes para seus negócios. 

Santos (2000 apud CAPUANO et al, 2009) apresenta um estudo sobre falências de empresas 

em que 70% dos casos se referem à falta de informações externas (clientes, concorrentes, 

fornecedores, regulação governamental etc.). 

A sociedade da informação e do conhecimento é marcada pela agregação de valor a 

esses objetos abstratos, pelas constantes inovações tecnológicas e pela rápida captura e troca 

de informações ou conhecimentos através da internet. Com isso, é expressivo o aumento de 

informações na grande rede e em outros locais, tais como as empresas, para que se possa gerar 

algum conhecimento.  

Consequentemente, gera-se um amontoado de informações que afetam os negócios e 

as práticas das empresas. Nesse complexo sistema, porém, essas mesmas empresas necessitam 

tratar dessas informações, coletando e analisando as que possam auxiliar no alcance de seus 

objetivos.  

Normalmente, as empresas encontram dificuldade no processamento da informação, 

ou seja, determinar o motivo para qual a informação coletada, fornecida ou pesquisada servirá 

e/ou atenderá. Em alguns casos, há falta de informações importantes para a realização de seus 

objetivos. Entretanto, a maioria das empresas não sofre com a falta de informação e sim, com 

o excesso dela (SANTOS, 2000 apud CAPUANO et al, 2009). Por esse motivo, talvez, em 

alguns casos, os funcionários preferem não compartilhar informações (FULD, 1988).  
A atividade de Inteligência Competitiva (IC) é um processo que visa identificar quais 

informações externas podem contribuir para os objetivos das empresas. É um monitoramento 

constante que visa dar subsídios à tomada de decisão gerencial, gerando, então, uma decisão 

mais rápida, antecipada e menos imprecisa para as empresas, e que se torna uma vantagem 

competitiva nos negócios que as afetam.   



 

10 

  

 

Outro problema que a IC ajuda a resolver ocorre na busca por informações. A IC não 

procura por informações somente nas fontes convencionais, ela amplia a busca e procura em 

diversas fontes de acesso confiável e público. 

A atividade de IC, contudo, não objetiva a análise e geração de conhecimento apenas. 

Outra função importante da IC – esquecida, às vezes, pelas empresas – é a proteção e 

segurança da informação (Contrainteligência Competitiva). De fato, a IC colhe informações 

que auxiliam na segurança corporativa, muito exposta a pessoas como os hackers e crackers; 

os profissionais insatisfeitos ou demitidos; os concorrentes e espiões; entre outras. Medeiros 

(2013) afirma que a proteção do patrimônio e a diminuição das perdas podem ser 

consideradas como medidas lucrativas (entende-se também como uma vantagem) para as 

empresas. 

A implantação de um Sistema de Inteligência Competitiva (SIC) em uma empresa 

depende de mudanças na cultura organizacional, principalmente aquelas associadas à elevação 

da consciência de monitoração, além da aprovação dos responsáveis pela organização (FULD, 

1988).  

Os dirigentes podem representar um grande empecilho e óbice, pois, em sua maior 

parte, tendem a crer que suas vastas experiências profissionais são suficientes para fazê-los 

tomar as melhores decisões. No entanto, esses dirigentes devem entender que a IC – 

propiciará o sucesso empresarial, se bem trabalhada – pois possibilitará um planejamento 

estratégico mais confiável, gerenciando possíveis riscos, perdas e lucros.  

No Brasil, as empresas cada vez mais aderem a esta atividade como forma de obter 

vantagem nos seus ramos de atuação, principalmente pela geração dos “alertas antecipados”, 

verificadores de tendências no ambiente dos negócios.   

No âmbito acadêmico, também, crescem as referências a essa linha de pesquisa, 

entretanto, pouco se fala sobre a atividade em termos das práticas dentro das empresas. Muito 

provavelmente, o motivo precípuo para isso é o fator “Segurança”. As empresas que possuem 

um SIC não costumam divulgar informações por conta das consequências que a liberação das 

mesmas poderá ocasionar aos seus negócios. 
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1.1 PROBLEMA DETECTADO E JUSTIFICATIVA 

 

Com a proliferação dos fenômenos da Globalização, da internet e, recentemente, do 

Big Data1, as empresas enfrentam um grande desafio em suas gestões devido ao crescimento 

constante e veloz da informação no mundo dos negócios. Além da concorrência e da acirrada 

disputa pela competitividade, as empresas enfrentam agora um inimigo abstrato.   

As organizações que estiverem dispostas a se manter no mercado deverão trabalhar, 

minuciosamente, a questão da informação para gerar soluções a seus negócios. Em outras 

palavras, tendo em vista esta crescente demanda por informação, há que se esperar um 

tratamento acurado das informações, permitindo selecionar apenas as que auxiliem no 

desenvolvimento do processo decisório nas organizações.  

No caso brasileiro, com a abertura ao mercado internacional, as empresas foram 

incentivadas pelo Governo Federal, no final do século passado, a enfrentar esse ambiente mais 

competitivo, com o auxílio de uma técnica de gestão internacionalmente conhecida, a 

Inteligência Competitiva.  

A partir dessa perspectiva, fica colocada uma questão: Como uma empresa brasileira 

utiliza a IC em seus negócios para criação de vantagem competitiva? Adotada como pergunta 

de pesquisa, a busca de resposta foi a motivação para realização da presente investigação. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 Por tratar-se de uma pesquisa muito abrangente ao falar-se das empresas brasileiras 

que utilizam um Sistema de Inteligência Competitiva, o que demandaria um tempo muito 

extenso de pesquisa, resolveu-se delimitar a mesma a uma única empresa com o seu SIC 

sendo estudado profundamente. O caso que será apresentado na pesquisa é um exemplo do 

funcionamento de um SIC em uma empresa brasileira. Para futuras constatações e 

comparações será necessária uma pesquisa que envolva mais variáveis.    

                                                           
1 Entende-se como o crescimento, a disponibilidade e a utilização exponencial de informações estruturadas e não 
estruturadas no ambiente digital, baseado em 3V’s: Variedade, Velocidade e Volume. Gerenciar essas 
informações é uma tarefa complexa, mas que dará resultados efetivos para as empresas (PETRY, 2013). 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 A seguir serão explicitados os objetivos relacionados à pesquisa, em seu âmbito geral 

e específico, como forma de elucidar o que se pretende obter em termos das respostas à 

pergunta de pesquisa definida mais acima. 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Relatar como a atividade de inteligência competitiva fornece subsídios para a 

investigação dos fatores externos à empresa Bonsucesso2. 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever como está organizado, na prática, o sistema de inteligência competitiva em 

uma empresa atuante no país;  

Expressar a atuação da área de inteligência do setor Ramos3 dentro do sistema de 

Inteligência Competitiva da empresa como forma de agregar valor à tomada de decisão. 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Nome fictício. Pretende-se, com isso, manter preservada a identidade da empresa.  
3 Nome fictício para preservação da identidade do setor de IC pesquisado dentro da empresa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, são descritos os trabalhos utilizados para sustentação e conceituação da 

pesquisa. A fundamentação inicia-se pela contextualização da atividade de inteligência e 

espionagem. Após esse tópico, expõe-se a um histórico sobre atividade de IC no Brasil. Em 

seguida, são apresentadas algumas definições sobre o que é a IC. Por fim, explicita-se o que é 

o SIC, assim como seus objetivos e seu ciclo de inteligência.  

 

2.1 A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 

 

A atividade de inteligência é uma prática militar antiga, que funciona como forma de 

manter-se vivo ou em vantagem a alguma coisa ou a alguém. Basicamente essa atividade visa 

obter, analisar e disseminar conhecimentos, interna e externamente, sobre situações que 

possam influenciar no processo decisório e/ou na segurança do Estado ou empresa.  

Segundo Fuld (2007), a inteligência é a arte de aplicar o conhecimento imperfeito nas 

tomadas de decisões. É, ainda, prever a formação de uma imagem e agir antes que esta mesma 

imagem efetivamente se forme. Desse modo, pode-se entender que a inteligência destina-se à 

compreensão de poucas pessoas: 

 

Você não pode massificar inteligência. Inteligência, por sua natureza, é válida 

somente por um curto período de tempo para poucos indivíduos. Uma vez que todos 

sabem do “insight”, não há mais insight; este se torna uma informação comum. 

Perde-se a oportunidade de destruir o mercado. Perde-se a oportunidade do elemento 

surpresa (FULD, 2007, p. 26). 

 

Como exemplo de utilização da inteligência, a Bíblia relata o envio de espiões por 

Moisés até Canaã para colher informações sobre os habitantes e a localidade. Ainda na 

antiguidade, Alexandre, “O Grande”, antes de invadir a Pérsia, interrogou viajantes que 

vinham de territórios estrangeiros para descobrir detalhes a respeito do ambiente inimigo 

(OLIVEIRA, 200-?; RODRIGUES, 2007).  
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Entretanto, como pai da atividade de inteligência é considerado o general chinês Sun 

Tzu, cuja obra “A arte da guerra”, escrita há mais de 2.500 anos, revolucionou as práticas de 

estratégias dos comandantes militares. Sun Tzu acreditava que, além do conhecimento de si 

próprio, tomar conhecimento, em cada batalha, do inimigo e do ambiente externo permitia 

uma incrível vantagem competitiva em toda a guerra. Segundo seu relato, “se você conhece o 

inimigo e a si mesmo, sua vitória não será posta em dúvida; se você conhece o Céu e a Terra, 

pode torná-la completa” (SUN TZU, 1983, p. 75).  

Este conhecimento do ambiente externo, na visão de Sun Tzu, era fundamental para 

que as tropas aliadas conseguissem um ataque verdadeiramente fulminante contra o inimigo. 

Para isso, contava com conhecimentos, tanto dos soldados rivais como dos campos de 

batalhas e das adversidades que, eventualmente, enfrentaria. Nessa busca por informações o 

uso de espiões era de vital importância para o sucesso das ações planejadas (SUN TZU, 

1983). 

Com o passar do tempo, a atividade de inteligência foi ficando cada vez mais comum e 

profissional, pois ter espiões significava um poder de ataque futuro muito eficaz. A partir do 

fim da Idade Média, porém, essa classe de soldados perdeu seu espaço. Os espiões ressurgem, 

mais notoriamente, no século XX, durante as duas guerras mundiais e, especialmente, a 

Guerra Fria.  

Nesses contextos, segundo Oliveira (200-?), surgiram as famosas agências de 

inteligência e espionagem: Office of Strategic Service (OSS), rebatizada em 1947, como 

Central Intelligence Agency (CIA) e o Komitet Gosudarstvennoi Bezopanosti (KGB).  

Após o fim dessas guerras, configura-se um novo contexto na economia mundial, a 

Globalização, e com ela a demanda por inovação tecnológica cresce de maneira proeminente 

visando a disputa pelos mercados emergentes. A informação passa a ser vista como fator 

preponderante de trabalho e lucro. O mundo moderno dos negócios passa a ser tratado em 

associação à sociedade da informação – em ambos, quem a detém tem o poder. 

Visando seu reaproveitamento, algumas empresas internacionais recrutaram antigos 

espiões para trabalhar em seus escritórios, com o intuito de promoverem cenários 

prospectivos. Cabe ressaltar, no entanto, que os antigos espiões, contratados por essas 

empresas, não se utilizavam necessariamente da espionagem para esse monitoramento.  
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As empresas, astutamente, beneficiaram-se da experiência dos antigos espiões com 

monitoramento do inimigo e, valendo-se do discurso ético, modificaram a atuação dos 

mesmos. Em outras palavras, os espiões agora trabalham não mais para os militares, 

utilizando técnicas de espionagem, mas sim para as empresas; transformando essas técnicas 

em mecanismos entendidos como eticamente aceitáveis. O intuito continua sendo o mesmo: 

monitorar o inimigo, no caso, os concorrentes. 

O advento da internet trouxe uma “segunda explosão informacional”, aliada à 

Globalização, que exige, atualmente, um monitoramento constante do ambiente externo. As 

organizações não podem dar-se ao luxo de preocupar-se apenas com a concorrência. Outros 

fatores externos podem opor-se tanto aos negócios das empresas quanto os concorrentes: o 

ambiente econômico, as guerras civis, os clientes, os fornecedores, o clima, a política e os 

governos, a geografia, aspectos sociais, a legislação entre outros.  

Aliado a esta problemática, encontra-se a necessidade que as empresas possuem de se 

manterem competitivas em um mercado que evolui sem cessar, pela velocidade na troca de 

informações e na comunicação – notícias chegam a toda a hora e em poucos segundos. Para as 

mesmas não se perderem nesse amontoado informacional faz-se necessária uma profunda e 

rápida análise das informações que venham a contribuir para a sobrevivência no mercado, 

como também, das que sirvam para afirmarem sua superioridade. 

É nesse contexto que se desenvolve nas empresas um processo denominado 

Inteligência Competitiva, o qual busca monitorar as informações relevantes para a 

sobrevivência no mercado econômico, identificando e respondendo as necessidades 

informacionais apresentadas pelas mesmas sobre o ambiente externo. 
 

2.1.1 ESPIONAGEM 

 

Oliveira (200-?, p.3) define espionagem como sendo “a busca ou acesso não 

autorizado a dados, informações e outros conhecimentos sensíveis, ou seja, é o uso de práticas 

ilegais para obtenção de dados e informações”. Segundo a visão da Associação Brasileira dos 

Analistas de Inteligência Competitiva (ABRAIC) (2013, não paginado) é a:  
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[....] ação de busca de dados protegidos, visando normalmente beneficiar estados, 

organizações ou indivíduos. O termo descreve a busca ilegal e antiética de dados. 

Este termo está em contraste com as regras da competição ou da Inteligência 

Competitiva. 

 

Por se tratar de um processo oriundo das estratégias de inteligência militar e de 

espionagem industrial, a IC ainda é confundida, por algumas pessoas e empresas, como uma 

prática ilegal e antiética. Vaitsman (2001) cita estudos que comprovam que 95% das 

informações necessárias requeridas pelas empresas encontram-se em fontes públicas, 4% 

podem ser obtidas de forma legal, mas com alguma dificuldade, e somente 1% requereria 

meios ilegais. 

Fuld (1988) e Prescott (2002 apud SANTOS, 2009) afirmam a necessidade de o 

profissional de IC conhecer os regimentos das leis, os costumes e os padrões éticos no país 

em que se vai desenvolver a atividade de IC. Um dos propósitos da ABRAIC (2013) em 

instituir um código de ética e conduta para o analista de IC é, justamente, explicitar para os 

profissionais e para a população a prática legalizada da IC no país e a sua diferenciação 

quanto ao roubo, suborno e outras atividades ilegais, sendo estigmatizada a prática da 

espionagem para manipulação e recuperação das informações nas empresas. 

 

2.2 HISTÓRICO DA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO BRASIL 

 

A atividade de IC no Brasil surgiu entre o final da década de 80 e início da década de 

90 nas grandes corporações multinacionais, como a Shell, a Unisys e a International Business 

Machines (IBM). Entretanto, é a partir da segunda metade dessa década que a IC é implantada 

nas empresas brasileiras.  

Percebendo o cenário de grandes transformações e o surgimento de oportunidades no 

mercado empresarial, O Governo Federal iniciou uma série de privatizações, como forma de 

incentivar as empresas a competir não somente por suas fatias de mercado, mas também, por 

novas participações.  
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Alvares (2010) concorda com a atitude do governo brasileiro, pois as noções de 

inteligência competitiva só possuem significância quando estão integradas com a cultura, seja 

empresarial, institucional ou governamental. Medeiros (2013) complementa que a atividade 

passa a ser valorizada no país com a estabilização da moeda brasileira.  

Com a abertura do mercado brasileiro, as organizações, acostumadas com a proteção 

governamental, se viram despreparadas para enfrentar, em igualdade de condições, as 

concorrentes internacionais, que importavam os sistemas de inteligência competitiva, já 

consagrados, das filiais (GOMES; BRAGA, 2004). 

Nesse contexto surge o primeiro curso de IC no país, em 1997, o Curso de 

Especialização em Inteligência Competitiva (CEIC), uma parceria dos órgãos públicos –  

Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) e a Escola de Comunicação (ECO), da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) com a Université Aix-Marseille III, da França.  

O curso visava formar especialistas na área, inexplorada ainda no país, para atuar em 

seus órgãos fomentadores. O curso iniciou-se na cidade do Rio de Janeiro e expandiu-se, nos 

anos subsequentes, para as cidades de Brasília (1998), Salvador (1999), Natal (2000) e Belo 

Horizonte (2001) (ALVARES, 2010). 

 O pioneiro curso deixou de existir em 2001, mas como fruto desta parceria, foram 

implantados sistemas de IC nas empresas dos diversos profissionais participantes. Alvares 

(2010) cita, como destaque, a criação da área de IC no Banco do Brasil, na Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e no Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 

(Sebrae), em Brasília; na Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), em Belo Horizonte; 

na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Petróleo Brasileiro (Petrobras) e no INT, no Rio de 

Janeiro. Foram, ainda, criadas empresas de prestação de serviços de consultoria em IC, tais 

como a Brasiliano (em São Paulo) e a Cortex Intelligence (no Rio de Janeiro). 

 O maior resultado apresentado pela parceria foi “a crescente disseminação dos 

sistemas de IC como uma ferramenta de apoio à gestão estratégica das organizações 

brasileiras” (CAMPELLI et al 2011, p. 5).  
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As publicações acadêmicas e científicas sobre o assunto, assim como cursos de 

capacitação e especialização, também ganharam espaço no Brasil, a partir de 1999. Nessa 

época, surgiram muitos SIC nas empresas nacionais, pois a IC pode ser aplicável a qualquer 

organização, seja ela de grande, médio ou pequeno porte: 

 

Creio que há diferentes razões que justificam o êxito que se há obtido na difusão da 

IC. Uma delas é que a IC tem um sentido mais amplo, o que facilita que mais 

empresas, diretores e departamentos compreendam o que os afeta e o que lhes pode 

ser útil. Com efeito, todas as empresas e organizações podem aplicá-la ao campo 

comercial, competitivo, tecnológico, legislativo, econômico, geopolítico e 

ambiental, entre outros (COMAI, 2011, p. 490, tradução nossa). 

 

 Contudo, a afirmação acima não representa muito a realidade brasileira. No Brasil, a 

IC é voltada para as áreas metropolitanas do país, onde o fator financeiro e comercial são mais 

forte e atuante. Essa situação pode ser devido à falta de estrutura e de qualificação para 

implantação de um SIC em pequenas empresas localizadas nas demais regiões do país. 

 Devido à necessidade expressiva pela discussão e difusão do assunto, em crescimento 

no país, foi criada no ano de 2000, em Brasília, a ABRAIC – Associação Brasileira dos 

Analistas de Inteligência Competitiva. A ABRAIC foi idealizada pelos alunos do CEIC de 

Brasília, no ano de 1998, e regulamentada em 1999. Contou, inicialmente, com 52 associados 

(a maioria ex-alunos do CEIC) para sua criação efetiva e, atualmente, congrega mais de 2.000 

associados (ASSOCIAÇÃO..., 2013). Segundo Medeiros (2011, p.7, grifo nosso), a ABRAIC 

foi: 
 

 [...] resultado de reuniões entre profissionais de Inteligência Competitiva que 

necessitavam de uma organização que proporcionasse continuidade na sua formação, 

auxiliasse a competitividade das organizações privadas e o desenvolvimento 

econômico e social das organizações públicas. 

 

Como contribuições à área no Brasil, a ABRAIC criou o Código de Ética e Conduta do 

profissional de IC; um vocabulário específico para os analistas de IC; uma revista especializada; e 

produz eventos, livros e cursos destinados a profissionais da área e aos demais interessados pelo tema 

(ALVARES, 2010). 
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2.3 DEFINIÇÃO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

O termo inteligência competitiva evoca entendimento diversificado. Alguns autores a 

tratam como inteligência empresarial, outros como inteligência organizacional, havendo, 

ainda, aqueles que a denominam inteligência de mercado, entre outras menos conhecidas. 

Nesta pesquisa utiliza-se o termo “Inteligência Competitiva” por ser o termo que recebe 

referências mais frequentes.  

Segundo a Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva 

(ASSOCIAÇÃO..., 2013, não paginado), inteligência competitiva é: 

 

[...] o processo informacional proativo que conduz à melhor tomada de decisões, 

seja ela estratégica ou operacional. É um processo sistemático, que visa descobrir as 

forças que regem os negócios, reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a agir 

antecipadamente, bem como proteger o conhecimento gerado. 

 

Gomes e Braga (2004) afirmam que a IC deve ser formalizada e permanentemente 

avaliada, pois sem isso, torna-se uma tarefa esporádica e sem importância dentro da 

organização. Para tanto, definem IC como sendo: 

  

[...] um processo ético de identificação, coleta, tratamento, análise e disseminação da 

informação estratégica para a organização, viabilizando seu uso no processo 

decisório. [...] é o resultado da análise de dados e informações coletados do 

ambiente competitivo da organização que irão embasar a tomada de decisão, pois 

gera recomendações que consideram eventos futuros e não somente relatórios para 

justificar decisões passadas (GOMES; BRAGA, 2004, p. 28). 

 

Fuld (2007) explica que a IC possui duas práticas: a Previsão, que enxerga e 

representa a advertência sobre o futuro e; o Monitoramento, que é constante e baseia-se na 

tarefa de observação sobre a competição atual, assim como suas ameaças e oportunidades. 
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Na visão de Vaitsman (2001, p. 63), a IC está relacionada com “a busca e a coleta de 

informações, visando orientar políticas governamentais e/ou o planejamento estratégico das 

empresas privadas”. O autor ainda explica que os profissionais de IC buscam informações 

oriundas por meio legais, informações públicas sobre os concorrentes para auxiliar no 

processo decisório das organizações às quais pertencem. 

Uma função importante da IC é evitar que as organizações se tornem oniscientes e 

levianas em relação às suas decisões, o que, certamente, evita pontos cegos no julgamento das 

informações que as mesmas possuam sobre suas atividades e, consequentemente, evita sua 

estagnação (GILAD, 2003 apud CAMPELLI et al, 2011).  

Os pontos cegos não são somente devidos à inferência dos dirigentes em relação ao 

antagonismo da necessidade de informação sobre o ambiente externo. Para Castro e Abreu 

(2006, p. 16), alguns desses pontos cegos ocorrem em situações mais tempestivas, quando há 

“um descolamento entre a percepção que se tem sobre o ambiente competitivo e o que está 

realmente acontecendo, e geralmente isso é mais intenso nas organizações em sua fase inicial 

de desenvolvimento, em razão do elevado nível de incerteza”.  

Outros benefícios, não menos importantes, que a IC proporciona para as empresas são: 

a diminuição das incertezas; a análise sobre os riscos, concorrentes, clientes, fornecedores, 

produtos substitutos e novos entrantes; a identificação dos pontos fortes e fracos, assim como, 

das ameaças e oportunidades; o levantamento de possíveis tendências e mudanças de 

negócios; mitigar perdas; em suma, a prestação de subsídios ao planejamento estratégico 

(MEDEIROS, 2013).  

A atividade de inteligência competitiva pode ser dividida em duas áreas: Inteligência e 

Contrainteligência. A atividade de Inteligência seria o processo de colher informações que 

tornem as organizações mais competitivas. A atividade de Contrainteligência, não muito 

explorada pelas empresas brasileiras, pode ser definida como a “responsável pela proteção da 

empresa contra ameaças de qualquer natureza que afetem pessoas, conhecimentos, produtos 

ou serviços e instalações” (MEDEIROS, 2013, p.147).  

Vaitsman (2001) trata essas áreas como Medidas de Segurança Orgânica. Medeiros 

(2013) argumenta que as pessoas são a parte mais fraca do sistema de segurança corporativa, 

pois o fator emocional é determinante para que “se vendam”, esqueçam-se das normas 

organizacionais, fiquem irritadas com as atitudes empresariais etc.  
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Um plano de Contrainteligência torna-se vital para a manutenção da competitividade 

das empresas, ao proteger seus patrimônios e ativos, tangíveis e intangíveis. Medeiros (2013) 

cita alguns objetivos de um plano de Contrainteligência: antecipação de ações hostis à 

empresa; identificação das fragilidades quanto à segurança, assim como seus possíveis atores; 

detecção de espiões e sabotagens; levantamento dos riscos da empresa para cada dano que 

possa vir a ocorrer; e determinação de ações para a minimização dos possíveis riscos. 

Contudo, um programa de Contrainteligência não deve ser considerado como a solução 

totalmente eficaz para os problemas concernentes à segurança: 

 

O programa de proteção dificulta, mas não impede que pessoas não autorizadas 

obtenham informações sigilosas. A organização, ao adotar medidas de contra-

inteligência competitiva estará aumentando a possibilidade de responsabilizar 

judicialmente o autor do delito por apropriação indébita (VAITSMAN, 2001, p. 79). 

 

2.4 SISTEMA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

Um SIC é, segundo Vaitsman (2001, p. 67, grifo do autor): 

 

[...] constituído por pessoas, equipamentos e procedimentos para reunir, selecionar, 

avaliar e distribuir informações periódicas e necessárias, atuais e precisas para que 

os empresários possam tomar suas decisões. O SIC começa e termina com os 

gerentes de alto nível da empresa considerada. Primeiro, ele interage com os 

mesmos para identificar suas necessidades de informação. Em seguida, desenvolve a 

informação a partir de registros internos da empresa, da atividade de inteligência e 

da pesquisa de mercado. O sistema de análise de informações processa os dados para 

torná-los mais úteis, difundindo a informação aos gerentes na forma e no momento 

certos assessorando-os  no trabalho de planejamento, implementação e controle. 

 

Gomes e Braga (2004) possuem uma visão mais processual de um SIC, concebendo-o 

como sendo constituído por cinco etapas: identificação das necessidades de informação da 

empresa; coletas dessas informações; análise das informações coletadas; disseminação das 

informações aos tomadores de decisão; e avaliação dos resultados obtidos através das 

informações prestadas. 
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Oliveira, Gonçalves e De Paula (2011, p. 265) estruturam um ciclo para as atividades 

desempenhadas em um SIC conforme mostrado na figura abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Ambiente de negócios, decisão estratégica e o ciclo de inteligência competitiva 
Fonte: OLIVEIRA; GONÇALVES; DE PAULA (2011) 

 

 Segundo os autores, o SIC segue os seguintes processos: 
 

[...] começa com a coleta de dados e informações do ambiente de negócios, o qual 

pode ser dividido em ambiente competitivo, composto principalmente por 

concorrentes, consumidores e fornecedores; e ambiente geral, representado pelas 

forças ou tendências de longo prazo que possam influenciar, indiretamente, o 

comportamento e desempenho empresariais, como por exemplo, fatores 

econômicos, sociais, tecnológicos, políticos e ambientais. Em seguida, os dados e 

informações coletados são armazenados, tratados, recuperados e analisados para a 

produção da inteligência competitiva acionável, que será disponibilizada em 

momento oportuno aos decisores estratégicos (OLIVEIRA; GONÇALVES; DE 

PAULA, 2011, p. 265).  

 

Castro e Abreu (2007) entendem que o ciclo de inteligência competitiva é o principal 

modelo mental utilizado pelos analistas de informação, pois transforma os dados disponíveis 

em inteligência pronta para a utilização pelas empresas. Para os autores o ciclo divide-se em: 
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Figura 2: O ciclo de inteligência 
Fonte: CASTRO; ABREU (2007) 

 

Para que um SIC seja implantado é necessário que a alta gerência da empresa tenha 

em mente a necessidade do projeto. O SIC só sairá do papel com o aval dessas pessoas. Assim 

sendo, os profissionais que estejam empenhados nesse projeto devem apresentar um 

panorama esclarecedor dos benefícios do SIC. Não é tarefa das mais fáceis, pois exige, 

também, uma mudança de postura organizacional. É necessário preparar toda a organização 

para recebimento do sistema sem que as atividades prestadas por ele possam ser mal 

interpretadas ou interrompidas (GOMES; BRAGA, 2004).  
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3 METODOLOGIA  

 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa tem caráter descritivo, pois, com base nos 

conceitos apresentados sobre a IC, buscou-se descrever o desenvolvimento da atividade no 

contexto brasileiro contemporâneo.  

Na redação da presente pesquisa, com o intuito de preservar interesses empresariais, 

aliás uma questão de contrainteligência, não será utilizado o nome da empresa analisada. 

Utiliza-se uma denominação fictícia tanto para a empresa, aqui chamada “Bonsucesso”, 

quanto para do setor selecionado para análise, aqui chamado “Ramos”.   

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O método de pesquisa adotado é estudo de caso único, analisado de forma qualitativa. 

A escolha desse método se deve ao fato de que o estudo de caso permite uma análise intensiva 

e profunda da unidade selecionada (estudo particular). Além disso, a aproximação entre a 

pesquisa e a realidade (prática social observada na empresa) é favorecida pela profundidade 

possibilitada pela abordagem do caso (GIL, 2009). O estudo de caso é, ainda, vantajoso para o 

desenvolvimento da pesquisa na medida em que permite investigar a unidade selecionada 

“por dentro”, a despeito da subjetividade de participação dos informantes internos e de que 

outros métodos poderiam propiciar tratamentos mais sistematizados. 

Para escolher a unidade de análise, a seleção procedeu por conveniência e 

oportunidade (GIL, 2009): o estudo ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, local de residência 

do pesquisador, que, ademais possuía contatos prévios com a equipe da empresa escolhida. 
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3.2 INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

  

Como forma de coleta foi utilizada uma entrevista pessoal, semiestruturada e apoiada 

em roteiro prévio, desconhecido pelo entrevistado. A entrevista é uma técnica eficiente para 

obtenção de dados, pois permite um aprofundamento do que está sendo pesquisado. Outra 

vantagem apresentada é a sua característica de flexibilidade, permitindo adaptar as perguntas 

de acordo com as circunstâncias apresentadas (GIL, 2009). Para construção do roteiro o 

pesquisador utilizou o site oficial da empresa Bonsucesso e elaborou uma pauta contendo as 

questões a serem tratadas com o entrevistado. 

A pessoa entrevistada foi escolhida por ser o responsável pelo setor de inteligência 

Ramos dentro da empresa e, nessa medida, dispor da informação necessária ao estudo. Por se 

tratar de entrevista semiestruturada, o entrevistado conduziu a conversa, somente sendo 

interrompido quando percebido pelo entrevistador algum hiato a ser preenchido segundo o 

roteiro. A entrevista durou aproximadamente uma hora e quarenta minutos.   

Desde o início da entrevista o respondente, assim que informado sobre o objetivo da 

atividade, foi posto à vontade para escolher sua linha de exposição. Acredita-se que, dessa 

forma, o entrevistado ficou mais seguro para responder as indagações do entrevistador, 

conforme estas fossem surgindo. Como o objetivo da pesquisa era adquirir informações para 

posterior análise do SIC da empresa segundo uma lista de áreas de abordagens, a entrevista 

informal permitiu que os assuntos surgissem de maneira mais natural, sem receio por parte do 

entrevistado e sem deixá-lo entediado com a entrevista, abreviando, também, a sensação de 

morosidade diante do tempo decorrido. Na fase de tratamento dos dados, as respostas – até 

então organizadas pela escolha do entrevistado ou provocadas ad hoc pelo entrevistador – 

foram reorganizadas para atender o roteiro. 
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3.3 TRATAMENTO DOS DADOS  

  

 O tratamento dos dados obtidos foi dividido em três etapas. Primeiro, devido ao fato 

de a entrevista não ter sido gravada, por motivo de confidencialidade, o pesquisador recorreu 

às anotações feitas durante a entrevista para depois analisá-las, sinteticamente, à luz das 

questões do roteiro. Esta etapa foi complementada pelos comentários do respondente obtidos 

extra-roteiro durante a entrevista. A segunda etapa do tratamento consistiu no levantamento e 

agregação de informações no site da empresa, também tratadas qualitativamente e por meio 

de sínteses subjetivas. Finalmente, os dois conjuntos de dados foram consolidados tendo em 

vista responder aos temas evocados na literatura e resumidos no roteiro.  

 

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 A pesquisa realizada contou com dois vieses: o do entrevistador, baseado nas 

anotações interpretadas pela fala do entrevistado. Por conseguinte, o fato da não gravação da 

entrevista não permitiu ao entrevistador uma recuperação da memória para o tratamento, 

focalizando seus esforços somente nas anotações. O outro viés é o do entrevistado que, 

tornou-se a principal fonte da coleta de dados, por ser a maior e única perspectiva encontrada. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a entrevista do 

responsável pela área de inteligência do setor Ramos. Esta parte inicia-se por uma breve 

apresentação e histórico da empresa Bonsucesso. A seguir será apresentada a evidência 

relativa ao SIC dentro da empresa e, por fim, ao setor específico Ramos e as suas atividades. 

 

4.1 A EMPRESA 

 

A empresa Bonsucesso, que possui mais de 50 anos de existência, atua no ramo de 

tecnologia e energia, dividindo-as em sete atividades. A empresa possui capital misto e conta 

com quatro subsidiárias, sendo uma das maiores empresas industriais atuantes no Brasil, 

principalmente, no Rio de Janeiro, segundo o Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro 

(FEDERAÇÃO..., 2011). A Bonsucesso também é considerada umas das melhores empresas 

em que investir recursos, sejam eles financeiros, humanos, intelectuais, para apoio de projetos 

e recursos geográficos (tais como novas localidades de pesquisas e de trabalho). 

Na década de 1960, a Bonsucesso atingiu um de seus principais objetivos: a 

autossuficiência na produção de energia com a expansão das suas atividades. No final desta 

década, a empresa demonstra sua crescente força ao finalizar a construção de um dos maiores 

centros de pesquisas da América Latina, o São Cristóvão4, cujo objetivo é atender as 

demandas tecnológicas da empresa, embasadas para a consolidação e expansão no cenário 

mundial. Além disso, as tecnologias desenvolvidas fazem da Bonsucesso uma das maiores 

empresas geradoras de patentes no mundo. 

Com o surgimento de uma crise mundial, o Governo brasileiro adotou algumas 

medidas econômicas quanto à utilização de matérias-primas. Com isso, a Bonsucesso passou 

a explorar mais certas linhas de produção, assim como as tecnologias de substituição – mais 

uma vez mostrando pioneirismo –, como forma de manter aquecido o mercado nacional de 

tecnologia e energia.  

 

                                                           
4 Nome fictício do centro de pesquisa para preservação de identidade. 
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Com o desafio da inovação continuada e da substituição necessária a Bonsucesso 

inicia o monitoramento externo, em busca de tecnologias de apoio ao desenvolvimento de 

projetos para aumento e abastecimento da produção energética no país.  

Por cerca de 40 anos foi líder em seu mercado de atuação, praticamente sem receber 

concorrência direta. Com a necessidade brasileira, durante a década de 90, de uma 

mentalidade mais competitiva para fazer frente às demandas por inovação tecnológica a 

empresa é privatizada, consequentemente, quebrando o seu monopólio. Ainda hoje, ela é líder 

de mercado no país, sendo a sétima maior do mundo em seu ramo de atuação. Entretanto, 

convive agora com grandes concorrentes à sua volta, interna e externamente. O que torna 

imprescindível monitorar esses adversários. 

A Bonsucesso iniciou muitos projetos inovadores em termos de sustentabilidade, 

visando uma produção voltada para a preservação do meio ambiente. A comoção popular; o 

clamor pelos ativistas de Organizações Não Governamentais (ONG’s), tais como o 

Greenpeace e World Wide Fund for Nature (WWF); a opinião pública de alguns políticos, 

empresas e a necessidade de se obter fontes de energia inesgotáveis faz com que essa 

preocupação pelo desenvolvimento sustentável seja um dos pilares da empresa no âmbito 

atual. Com isso, a empresa busca conquistar sua autossuficiência sustentável nos próximos 

anos. 

A empresa foi uma das pioneiras, dentro do país, no processo de monitoramento do 

meio externo para produção de informações relevantes aos seus negócios. De fato, antes 

mesmo de vivenciar um ambiente voltado para a competitividade, pode-se dizer que a 

Bonsucesso foi visionária, pois idealizou um SIC antes mesmo da atuação estratégica do 

Governo. A então diretoria da empresa aprovou a criação de um sistema de inteligência 

empresarial ligado à presidência e conduzido pelo planejamento estratégico, organicamente 

situado em um módulo descentralizado tendo em vista os interesses variados da companhia.  

Pouco tempo – dois, três anos – se passou entre a implantação do SIC na empresa e a 

criação do setor de inteligência Ramos – responsável pela segurança da informação e dos 

negócios em que a empresa atua – e objeto do presente estudo. Este setor específico lida com 

informações que, de alguma maneira, afetam o desempenho ou as possíveis ações da 

Bonsucesso com relação ao meio ambiente, clima e fenômenos naturais (furacões, vulcões, 

maremotos, terremotos, secas), assuntos geopolíticos e socioeconômicos. O setor Ramos não 

se preocupa em monitorar informações sobre concorrentes, clientes etc. 
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4.2 O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NA BONSUCESSO 

  

 A Bonsucesso possui um SIC bastante peculiar, pois o mesmo apresenta-se 

fragmentado em diversas áreas de negócios da empresa, comunicando-se por meio de redes 

internas. O SIC foi projetado após a privatização da empresa e com o compromisso de 

monitorar informações externas que viessem a auxiliar nas tomadas de decisões. 

 Algumas áreas, que já prestavam certos serviços, isolados ou emergenciais, de 

inteligência foram incorporadas paulatinamente a esta grande rede, com o objetivo de 

fomentar ideias para trabalhos específicos. Para gerenciar esse sistema descentralizado de 

inteligência existe um comitê (formado pelos líderes de cada setor das atividades de IC), 

coordenado pelo Departamento de Estratégia e Desempenho da Bonsucesso e que determina 

os procedimentos de monitoramento dos setores, baseado na política de conduta ética da IC, 

adaptada da ABRAIC e da Strategic Competitive Intelligence Professionals (SCIP). 

   Por ser uma empresa que atua em diversas áreas envolvendo tecnologia e energia, cada 

setor desenvolve suas vigilâncias específicas para o foco de sua atuação. A empresa 

desenvolve múltiplos produtos e alguns deles podem concorrer entre si. É papel do comitê e 

dos setores de IC: atuar de forma harmoniosa; conciliar interesses particulares; analisar 

informações de perdas; e informar à Direção. 

 O comitê ainda regulamenta as atividades dos setores de inteligência das quatro 

subsidiárias. Abaixo um esquema representando como está estruturado o SIC5 na Bonsucesso: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Estrutura da IC 
Fonte: BONSUCESSO (2012) 

                                                           
5 Os nomes dos setores, assim como das subsidiárias, também foram omitidos por questões de preservação da 
identidade empresarial. 
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A demanda por monitoramento das informações por parte da empresa, que serão 

pesquisadas e analisadas pelo SIC, é realizada por meio do planejamento estratégico: a 

elaboração de cenários possibilita definir quais serão os planos principais e os objetivos para 

os próximos anos.  

Os planos são passados às áreas que, de acordo com seu foco de atuação, executam as 

atividades de Inteligência Competitiva. Cada área elabora seus próprios planos de 

monitoramento dos pontos que estão destacados nos cenários, ou seja, usa-se como fonte 

tanto o que a própria área desenvolve quanto o material oriundo do planejamento estratégico, 

que incorpora visão geral sobre e para a empresa. 

Esse planos diretores possuem, normalmente, uma visão de médio a longo prazo. 

Interessante mencionar que, o plano em vigor é revisto anualmente, pois é preciso verificar se 

os cenários evoluíram próximo ao que foi identificado. Em termos conceituais, em IC não se 

pretende absolutamente que cenários possam adivinhar o que vai acontecer, mas 

simplesmente, que indiquem tendências capazes de guiar as empresas. 

 

4.3 A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO SETOR RAMOS 

 

 O setor Ramos já existia há certo tempo na empresa. Com as drásticas alterações nas 

regras e nas estruturas do mercado, assim que foi instalado o SIC, o setor a ele foi 

incorporado. Esse setor é responsável, também, pela segurança da informação (serviço de 

Contrainteligência) na empresa e pela proteção de ativos. Segundo o líder do setor, a meta do 

Ramos é a garantia da continuidade do “negócio Bonsucesso”.  

 As outras inteligências estão igualmente preocupadas com a continuidade do “negócio 

Bonsucesso”. Entretanto, elas visam ao ponto de vista do mercado; dos concorrentes; das 

tecnologias e com o meio operacional. Qualquer outra ameaça ao negócio da Bonsucesso que 

não seja desses tipos é atribuição do Ramos. Assim sendo, o setor observa o quadro político, o 

quadro social, mudanças climáticas, leis, guerras e insurgências, questões sindicais e 

paralisações (não só dos seus próprios trabalhadores, como também de outras empresas e, 

eventualmente, até de ramos diferentes de atuação). 
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Qualquer negócio que não seja concorrente em termos de mercado passa à alçada do 

setor. Por ser diferente das demais áreas de inteligência, o setor encontra certas resistências 

vindas das demais áreas quanto aos seus objetivos, considerados como frívolos, pois a 

segurança empresarial não é um processo-fim na empresa. Os outros setores do SIC não 

querem receber intervenções pelo setor Ramos. Contudo, como visto na fundamentação 

teórica desta pesquisa, isso poder ser considerado um engodo por parte dos outros setores. 

O setor possui canal de comunicação próprio. Trata-se de um sistema online, 

conectado a 15 estações de monitoramento espalhadas pelo país. Cada estação é responsável 

por monitorar jornais locais e de áreas adjacentes (que possuam algum vínculo com a 

empresa), monitorar situação política e social etc.  

No estado do Rio de Janeiro existem duas estações de monitoramento, uma na capital 

e outra em uma cidade litorânea do norte do estado. As outras regionais do setor coletam 

informações de inteligência de segurança empresarial em suas regiões, que podem ser 

enormes ou reduzidas, de acordo com o volume dos ativos ou com a importância desses ativos 

para a Bonsucesso. Percebe-se que há uma grande organização estratégica neste setor. 

 

4.3.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  

 As atividades desenvolvidas na empresa no setor Ramos são integradas nos sistemas 

da empresa. Entretanto, cada setor de IC possui um sistema específico para troca de 

informações. O setor Ramos possui uma base de dados para análise e segurança das 

informações coletadas, onde são postados relatórios, estudos ou pareceres. Tudo isso é 

realizado diariamente.    

 Os documentos do Ramos são diferentes dos das demais áreas, principalmente, em seu 

corpo textual, pois não lidam com informações operacionais ou estratégicas. Geralmente, 

informes desses tipos são documentos maiores, pois requerem muitos detalhes.  

 O setor trabalha com alertas antecipados para prevenção de possíveis perdas. Esses 

alertas servem para identificar uma tendência ou um risco, em um quadro de antecedência 

suficiente para a empresa poder agir em vez de contingenciar ou esperar acontecer. 
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Para Fuld (2007), os alertas antecipados são úteis porque ajudam as empresas a 

evitarem somente um resultado específico, o que aumenta suas chances de estarem erradas. A 

oportunidade de fazer algo antecipadamente e não assumir um risco ou não ser surpreendido 

pelo evento ocorre por meio de pequenos passos identificados em análises do setor. 

 As informações coletadas são as mais variadas possíveis, dependendo do que o comitê 

necessitar saber. Cada profissional de IC do Ramos coleta as informações que achar 

necessárias para possível auxílio na tomada de decisão gerencial ou sobre um assunto 

específico (quando exigido).  

Após a coleta das informações por parte de todas as estações de monitoramento, 

ocorre uma análise minuciosa para geração de um documento denominado Resumo Diário, 

que informa a empresa sobre tudo que ocorreu no dia sobre as ações externas que possam 

impactar nos seus negócios. Mais precisamente, são gerados dois Resumos Diários por dia, 

um nacional e um internacional.   

O Resumo Diário Internacional difere do nacional em sua essência, pois é dividido em 

locais ao redor do mundo, sendo que em cada localidade apresentada no resumo existe uma 

pessoa específica para coletar e analisar as informações, enquanto, no Resumo Diário 

Nacional, o resultado das ações não é dividido por áreas. 

Cada um dos Resumos Diários (nacional e internacional) é um documento de uma 

página. Isso significa que, diariamente, é gerado um documento no setor contendo duas 

páginas. Dependendo da quantidade de informações coletadas e entendidas como importantes 

pelos analistas do setor, será necessário refinar na escolha das informações que serão 

divulgadas à empresa. O que será divulgado nessas páginas deve estar muito bem orientado, 

porque a Direção poderá tomar uma decisão que custará milhões de reais baseando-se em 

alguma informação, eventualmente, incompleta ou inconsistente. 

 Esse documento de duas páginas é entregue a cerca de 600 pessoas dentro da empresa, 

incluindo, presidência, diretoria, gerência executiva e gerentes gerais, e pessoas que sejam 

ligadas à segurança da informação.  
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 Uma vez por mês, o setor elabora um documento chamado Panorama, que visa 

apresentar tudo o que ocorreu de pertinente, do ponto de vista do setor, relativo à segurança 

empresarial. Além do trabalho de revisão para ciência da Direção, são expostos estudos mais 

detalhados de tendências e gera-se uma análise mais acurada de alguns assuntos. 

 Por fim, existem os Relatórios Especiais. Esses relatórios são ocasionais e surgem 

quando há uma grande preocupação com um assunto que pode ou poderá causar problemas à 

empresa. Os relatórios exigem uma análise mais minuciosa por parte dos analistas de IC do 

setor. São, geralmente, sucintos e servem para alertar os tomadores de decisão sobre assuntos, 

considerados, emergenciais.  

  

4.3.2 FONTES PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PARA O SETOR  

 

 Assim como qualquer outra área de inteligência dentro da empresa, o Ramos trabalha 

com fontes específicas para análise e coleta das informações externas. As principais fontes 

utilizadas são as eletrônicas (sites; base de dados; integradores de notícias, tais como a 

Factiva, por exemplo), os jornais dos mais variados locais, as revistas e o contato humano 

(por meio de conversas, eventos, palestras, conferências, congressos etc.).  

Fuld (1988) afirma que os contatos pessoais são tão importantes quanto às outras 

fontes que as empresas costumam utilizar para monitorar e coletar informações. Para o autor, 

a mesma atenção dada às informações contidas em bases eletrônicas, imprensa etc. deve ser 

dada às redes pessoais e profissionais.  

 Algumas fontes de informação, principalmente a imprensa, podem possuir conteúdo 

enviesado. Para evitar uma coleta imprecisa nesse aspecto o setor se vale da utilização de 

consultorias, que analisam os dados sobre determinado assunto exigido e, então, 

disponibilizam para o setor. Há também os especialistas, que são, especificamente, pessoas 

com um nível de conhecimento julgado excepcional, em determinado assunto. Os 

especialistas funcionam como consultorias superespecíficas. 

 

 

 

 



 

34 

  

 

 Certas fontes têm um custo dispendioso, por exemplo, algumas bases de dados, 

consultorias e especialistas. Para que o setor possa continuar investindo nessas fontes é 

necessário que apresentem resultados satisfatórios para a empresa e seus decisores, 

permitindo assim, a obtenção de verbas. Entende-se aqui que as informações fornecidas pelo 

setor consigam esclarecer as dúvidas dos tomadores de decisão e auxiliar no processo 

decisório. É um desafio que exige satisfação continuada. 

 Dentre os sites mais visitados para coleta de informações no setor estão os do governo 

americano, de alguns países da Europa (não mencionados pelo entrevistado) e da Organização 

das Nações Unidas (ONU). A explicação para essa prática, segundo o entrevistado, é o fato de 

esses países alertarem seus concidadãos sobre questões climáticas e de segurança interna em 

outras localidades, o mesmo ocorrendo com a ONU. Como a empresa atua em diversos países 

(mais de 20), isso permite que o setor tenha noção dos problemas atuais em diversos locais 

estratégicos.  

 Atualmente, uma das mais badaladas fontes para pesquisa ou consulta entre os jovens, 

acadêmicos, curiosos e empresas é o Google. No Ramos, porém, é quase que repudiada. 

Segundo o líder do setor, o Google não possui a mesma qualidade e veracidade quanto às 

fontes acima mencionadas. Além disso, o refinamento não é bem estruturado e, dependendo 

do tipo de informação que o setor desejar, não será nesta ferramenta de busca que conseguirá 

encontrar. 

 

  

 

 

 

http://www.usa.gov/
http://www.usa.gov/
http://www.un.org/
http://www.google.com.br/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inteligência Competitiva envolve um processo sistemático que, pautada nas 

informações monitoradas do ambiente externo, auxilia no desenvolvimento estratégico da 

tomada racional de decisão em uma organização, sempre visando à obtenção de vantagem 

competitiva no mercado. 

O ambiente do século XXI demonstra uma mudança contextual no significado da 

informação. Além de ser vista como um precioso ativo da empresa, a informação agora evoca 

o processo de formação do capital intelectual, na era da gestão do conhecimento, passando a 

ser necessário organizá-la de modo a que permita à empresa obter alguma vantagem 

empresarial.  

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, a IC está ganhando destaque 

nas organizações brasileiras e sendo entendida como uma importante ferramenta para 

agregação de valor à informação. Entende-se ainda que a IC continua em expansão e, cada 

vez mais, ganhando adeptos no país, principalmente nas grandes metrópoles. 

A evidência empírica levantada mostrou, ainda, que a empresa Bonsucesso convive 

em um ambiente altamente competitivo, fabricando diversos tipos de produtos para conquistar 

mercados emergentes e prestando serviços de alta tecnologia para segmentos diversos. 

Para a Bonsucesso, a inovação tecnológica é uma constante e um modelo de gestão. A 

empresa, nos últimos anos, vem trabalhando com produtos alternativos e renováveis, que 

possam vir a substituir alguns de seus principais produtos. Por conta disso, a empresa sofre 

também com a competição interna e deve gerenciar seus ativos da melhor forma possível para 

que se desenvolvam em sinergia. 

A informação é um fator imprescindível para que a empresa trabalhe dessa forma. 

Nesse contexto, a IC deve ser a responsável pela coleta, análise e disseminação sistemática da 

informação dentro da empresa. 
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A evidência empírica levantada leva a crer que a empresa Bonsucesso já esteja 

convencida dessa importância estratégica da IC no acompanhamento dos fatores exógenos 

que, analisados de acordo com as necessidades da empresa, impactam nos negócios da 

mesma. Desse modo, a IC poderá ser bastante reconhecida e valorizada, pois auxiliará no 

planejamento estratégico e na obtenção de resultados, acabando por ganhar status no âmbito 

de apoio à tomada de decisão dentro da empresa. Esse foi, talvez, o principal motivo para 

desenvolver o SIC na empresa. 

No entanto, conforme ficou claro no decorrer da pesquisa, o desenvolvimento de um 

SIC depende das necessidades e ensejos de diferentes pessoas com responsabilidade gerencial 

na empresa (por exemplo, presidente, diretores etc.). São essas pessoas que determinam se o 

projeto de um SIC ganhará ou não alavancagem. 

Na Bonsucesso, o SIC é muito bem organizado, apesar de possuir múltiplos setores 

responsáveis pelas informações mais diversas possíveis. O modo de gestão estruturado 

segundo cadeias descentralizadas permite que cada setor tenha autonomia suficiente para 

desempenhar suas funções, observando sempre as necessidades da Diretoria em termos 

informacionais. 

O setor pesquisado sofre certa resistência da parte de outras áreas de IC quanto ao tipo 

de informação pesquisada e fornecida, pois a empresa não possui um modelo de IC voltado, 

exclusivamente, para a prática da Contrainteligência empresarial. Ao mesmo tempo, essa 

questão parece suscitar um paradoxo: a empresa é muito reservada quanto à prestação de 

informação a acionistas e pesquisadores no que diz respeito ao trabalho desenvolvido pela IC.  

Talvez a opção mais plausível para o setor Ramos seja demonstrar, por meio das 

informações fornecidas, que o trabalho de Contrainteligência é importante não só no aspecto 

de segurança da informação interna, mas também no aspecto de proteção de ativos e 

prevenção de perdas. 

De acordo com os documentos que produz, o setor se mostra responsável por uma 

perícia das informações de ações externas, que envolve tudo o que não é análise de mercado e 

da concorrência, e que podem auxiliar no julgamento mais adequado de tomada de decisão 

empresarial.  
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O setor, com suas estações de monitoramento, coleta notícias de diversas regiões do 

país, além de cobrir informações internacionais. É uma vasta rede de coleta e análise do 

ambiente externo. Como revelado na entrevista, essa atuação, junto com os demais setores, 

traz resultados satisfatórios para a Bonsucesso em termos do monitoramento de tecnologias – 

sobre o grau de maturidade e identificação das fronteiras dessas tecnologias –, de cobertura da 

literatura acadêmica, de análise sobre insurgências, fenômenos naturais e segurança 

corporativa. Além disso, são identificadas e acompanhadas as concorrentes, focalizando seus 

pontos fortes e fracos, seus investimentos e suas parcerias. 
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APÊNDICE A – PAUTA/ROTEIRO UTILIZADO NA ENTREVISTA 
 

 

 Criação do Sistema de Inteligência Competitiva na empresa. 

 A empresa antes da implantação do Sistema de Inteligência Competitiva em relação às 

questões referentes de monitoramento do ambiente externo. 

 Consequências da implantação do Sistema de Inteligência Competitiva. 

 Entendimento da Inteligência Competitiva como ferramenta auxiliadora na tomada de 

decisão pela empresa. 

 Dificuldades na implantação do Sistema de Inteligência Competitiva. 

 Auxílio nos resultados em pesquisa e investimento de novas tecnologias. 

 


