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RESUMO 
 

 

O desenvolvimento econômico e o bem estar da população é matéria de 

preocupação, debates e recomendações dos estudiosos, desde as mais 

remotas eras. Para o desenvolvimento econômico, vários autores recomendam 

que seja dada muita atenção aos aspectos culturais e sociais, pois esses 

embora mais difíceis de serem operacionalizados em análises, são 

determinantes do sucesso de uma sociedade. Há uma concordância que 

desenvolvimento e crescimento caminham juntos. Porém, o segundo é parte do 

primeiro. Associa-se mais o crescimento com uma abordagem exclusivamente 

focada na competitividade do aparelho produtivo. Enquanto o desenvolvimento 

inclui o objetivo maior da “qualidade de vida da população”. Por isso mesmo 

abrange o contexto de um espaço territorial. Uma região onde habitam 

pessoas. Na busca do desenvolvimento são estudadas formas de se organizar 

e se buscar a melhoria da operação do sistema econômico local. Para esse 

sistema ser aperfeiçoado, deve-se investigar suas carências e fortalecer-se 

estruturas e mecanismos para tal. A informação estratégica, a inteligência tem 

papel destacado entre os mecanismos que são recomendados. Sistemas locais 

de sucesso, em regiões citadas na literatura, não prescindem de Sistemas de 

Inteligência Competitiva, que lhes permitam monitorar o ambiente, identificar as 

melhores opções para competição e garantir boas condições de vida à sua 

população. Como disse o Presidente do Parque Tecnológico Centúria, de 

Cesena – Itália: “A globalização está se tornando uma competição entre 

sistemas locais, que se relacionam de forma aberta com o mundo. E não mais 
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apenas uma competição de empresas atuando individualmente.”  O trabalho 

apresenta uma proposta de estruturação de um Sistema de Inteligência 

Competitiva, em forma de rede,  para prover os atores que operam em 

aglomerados econômicos do Estado de Santa Catarina, consideradas as 

características desse Estado, com informações estratégicas para sua 

competitividade. Como exercício final apresenta-se um roteiro para sua 

implantação no aglomerado de autopeças do nordeste catarinense.    
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ABSTRACT 

 

 

The economic development and population welfare takes attention at 

studious arguments and debates for ages. To have an economic development, 

some writers recommend giving some attention to the social and cultural 

aspects, however those are difficult aspects to work with, they can determinate 

the success of a society. There is an agreement that economic development 

and economic growth goes together. Even so, the second is part of the first. It is 

normal to associate growth with a focus approach in productivity and 

competitiveness. Even though development includes the intention to reach a 

population “welfare state of living”. That is why it includes a territorial context, a 

place where people live. Trying to reach development, some ways of 

organization and searching of benefits of the economic local system are 

studied. To improve this system it is necessary to investigate its necessities and 

fortify some structures and mechanisms. The strategic information and 

competitive intelligence are some of those recommended mechanisms. 

Successful local systems from places pointed at literature, must introduce a 

competitive intelligence system that enables monitoring the environment, 

identify the best options to compete and offer well living conditions to the 

population.  As the president of the Centúria technological park, in Cézanne – 

Italy: “ The globalization is becoming a competition between local systems, that 

interact in an opened way with world. It is not any more a competition between 

organizations acting individually.” The work propose to structure an competitive 
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intelligence system in to a net, to offer the players of Santa Catarina clusters, 

considering the area and its characteristics, with strategic information to its 

competitiveness.  As an exercise it is presented a schedule to implant at the 

automotive industry suppliers cluster in the northeast of the State of Santa 

Catarina.  
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UMA  PROPOSTA  DE  ESTRUTURAÇÃO  DE   SISTEMA  DE  

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA – IC,  PARA  AGLOMERAÇÕES  

ECONÔMICAS  EM  SANTA CATARINA. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No capítulo inicial desse trabalho é apresentado, em primeiro lugar, o 

motivo que levou o autor a escolha do tema, isto é, sua relevância dos pontos 

de vista econômico e acadêmico. a seguir apresenta-se o objetivo dessa 

dissertação e, por fim, é feito o relato de como o leitor encontra o 

desenvolvimento do tema nos capítulos que se seguem.     

 

1.1 Importância do Tema sob o ângulo Sócio-Econômico 

 

O fenômeno da globalização econômica impacta fundamentalmente a 

capacidade e as formas de competição entre nações e entre empresas. O 

fenômeno impõe uma alteração na arena competitiva porque introduz novos 

contendores, que anteriormente, por barreiras, quer de ordem de políticas 

nacionais, quer por fatores como a distancia geográfica, estavam contidos. 
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Uma estratégia utilizada pelas nações, como forma de fortalecer sua 

competitividade é a especialização regional. A maior parte dos países, 

destacadamente os mais avançados econômica e socialmente, desenvolvem 

políticas e mecanismos que estimulem alta competitividade às empresas 

localizadas em seus espaços geográficos. Muitas vezes, por questões de 

heranças históricas de divisão e especialização do trabalho, vocações 

despertadas, etc., as regiões ficam conhecidas e desenvolvem-se tendo por 

base um produto, que naquele ambiente merece especial dedicação. Aquela 

região, em grande número de vezes, passa a emprestar seu nome àquele 

produto e, pelo outro lado, passa a ser mais conhecida em função do produto. 

Como exemplos temos os vinhos do Reno, do Porto, o Champanhe, o presunto 

Parma, o queijo Parmegianno (parmezão), etc. 

De forma espontânea, inicialmente em torno do produto, vai se criando 

um aglomerado de empresas que compõem os elos de fornecedores de 

insumos para o processo produtivo, empresas de serviços de apoio, 

instituições privadas e públicas para o provimento de serviços técnicos 

especializados, etc. No sentido de se criar um ciclo sustentável e virtuoso de 

desenvolvimento, estrutura-se um sistema econômico local. 

Os sistemas econômicos locais podem ser definidos como “sistemas 

microrregionais competitivos que se relacionam de forma aberta com o mundo 

e com forte concentração dos interesses sociais...”. Existem diversos exemplos 

já estudados, desses sistemas. É consensual que a competição entre as 

empresas, também no ambiente interno da região é importante. Entretanto, 

esses mesmos competidores internos tem, ao mesmo tempo, seus 
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mecanismos de cooperação entre si. Existem estruturas e instituições 

características neste sentido. Os chamados mecanismos de integração, que 

serão melhor descritos no item 2 do capítulo 2. 

No caso brasileiro o êxito em desenvolver-se soluções produtivas, com 

poder de competição de classe mundial, é prioridade ainda maior em face da 

problemática situação de emprego e renda vivida pela população. Diversos 

programas governamentais vêm nesse sentido. Programas federais de 

adensamento de cadeias produtivas, de criação de sistemas locais de 

inovação, entre outros de âmbito dos Estados estão sendo articulados.  

Entre esses mecanismos, os Sistemas de Inteligência Competitiva - 

SIC desempenham papel importante e, certamente crescente, levando-se em 

consideração a imperiosa necessidade por informações e conhecimentos 

imposta pelo mundo moderno. Os exemplos de aglomerados bem sucedidos, 

citados na literatura, incluem os observatórios entre suas estruturas. Regiões e 

empresas não podem, e agora ainda mais, não poderão prescindir de vigilância 

e inteligência constante sobre os movimentos dos concorrentes e do mercado, 

sobre o ambiente econômico, político e legal dos países com os quais mantém 

ou quer manter negócios, assim como sobre as promessas e as ameaças do 

desenvolvimento de técnicas e tecnologias.   
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1.2  Importância do Tema sob o ângulo Acadêmico 

 

As áreas de Gestão do Conhecimento e de Inteligência Competitiva 

são relativamente recentes no mundo acadêmico.  No Brasil são poucos os 

centros acadêmicos que tem  concentrado estudos nesses campos da ciência. 

Os profissionais de Inteligência Competitiva, reunidos na SCIP –  Society of 

Competitive Intelligence Professionals (Sociedade dos Profissionais de IC), 

colocam em sua “homepage” se a IC terá o mesmo fim de descrédito do 

Planejamento Estratégico.  

A inteligência competitiva caminha em sincronia com a Administração 

Estratégica em Tempo Real. Sem aquela esta fica prejudicada.  

Os profissionais e os Sistemas de IC normalmente se ocupam de 

questões focadas no interesse de uma empresa. Por ser uma atividade que 

tem que ser pautada pelo interesse estratégico, que em última instância é o 

que vai definir os objetos da inteligência, um ambiente de maior contorno, que 

envolve múltiplas organizações e múltiplos interesses, torna-se mais difícil para 

a implantação do processo. 

Sem dúvida existem Observatórios Econômicos em várias regiões, 

para diversas cadeias produtivas e também para aglomerados produtivos. 

Entretanto, suas funções em Inteligência, no sentido estrito, ficam mais 

dificultadas do que quando esta se destina e é realizada para uma única 

organização. Em muitos casos, quando têm a missão de atender uma região 

ou um segmento industrial, os Observatórios concentram-se em informação e 

em formar e administrar bancos de dados. 
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Por isso mesmo o desafio de se constituir um SIC com serviços 

multi-usuários, para o setor empresarial brasileiro, que não se caracteriza por 

ser desenvolvido em seus mecanismos de integração, merece ter sua 

discussão aprofundada no ambiente acadêmico. Parece haver especificidades 

quando se trata de um Sistema que objetiva atender um conjunto de clientes, 

com “produtos de Inteligência” comuns a todos, em comparação a Sistemas 

reservados de uma única organização. 

 

1.3 Objetivo 

 

O objetivo desse trabalho é desenvolver a arquitetura básica de uma 

estrutura (leve e flexível), que permita o fornecimento sistemático de 

informações estratégicas ao conjunto de atores econômicos dos aglomerados 

econômicos do Estado de Santa Catarina, com vistas à sua competitividade, 

considerando como base a teoria desenvolvida sobre Inteligência Competitiva.   

 

1.4 Limitações 

 

O trabalho não se propõe a fazer um detalhamento das redes humana 

e eletrônica introduzidas. A proposta é elaborar uma concepção geral de 

funcionamento, por isso a utilização do termo: Arquitetura básica.  
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1.5 Organização do Trabalho 

 

Esta Dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro é feita a 

justificativa da escolha do tema objeto do estudo. Discute-se sua importância 

do ponto de vista sócio-econômico e acadêmico. É também apresentado o 

objetivo do trabalho e descrita sua forma de apresentação.     

O Capítulo 2 - Fundamentação Teórica, apresenta discussão, baseada 

no pensamento dos principais autores, sobre os quatro temas que compõem o 

pano de fundo de tudo que é tratado nesse trabalho. A saber: Desenvolvimento 

Econômico; Sistemas Econômicos Locais Competitivos; Aglomerações 

Econômicas Competitivas; e Inteligência Competitiva. 

 No item 2.4 – Inteligência Competitiva, o autor vale-se muito de 

trabalho recente, a primeira tese de doutorado na área de Inteligência 

Competitiva, defendida nesse Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, pelo colega e amigo Hélio Gomes de Carvalho, sob o título: 

“Inteligência Competitiva Tecnológica para PMEs, através da Cooperação 

Escola-Empresa: Proposta de um Modelo”, com objetivo assemelhado, e 

realizado sob a mesma orientação acadêmica da presente  dissertação,  isto é, 

do Professor Neri dos Santos.  

Nesse item são apresentados conceitos, características, modelos e 

ferramentas, alem de recomendações feitas por teóricos e por consultores em 

sistemas de inteligência competitiva. 

O Capítulo 3 – Fundamentação Metodológica, que apresenta o modelo 

geral proposto para a estrutura de Inteligência Competitiva dedicada aos 
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aglomerados produtivos de Santa Catarina, subdivide-se em três itens. No 

primeiro é feita uma caracterização do Estado, e de sua economia construída 

através de pólos industriais que identificam suas regiões. A seguir é 

apresentado o modelo de IC propriamente dito. E, finalmente, apresenta-se um 

roteiro para aplicação do modelo concebido no aglomerado de autopeças do 

norte do Estado. A abordagem desse item é iniciada com a caracterização do 

aglomerado, tratando-se aí também de aspectos de sua estruturação. Em 

seguida apresenta-se uma programação e são explicitadas algumas cautelas a 

serem observadas para a implantação da estrutura de IC. Finalizando este item 

são sugeridos alguns mecanismos para avaliação do modelo na prática. 

O Capítulo 4, apresenta algumas conclusões e recomendações 

específicas extraídas do aprendizado que se obteve no desenvolvimento do 

estudo e são feitas sugestões para trabalhos e estudos futuros sobre esta 

temática. 

No Capítulo final, de número 5, é apresentada a Bibliografia de 

Referência para o tema.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: AGLOMERAÇÕES 

LOCAIS COMPETITIVAS E A INFORMAÇÃO. 

 

Esse capítulo inicia apresentando discussão sobre conceito de 

desenvolvimento e crescimento econômico e o papel que o crescimento tem 

para o objetivo maior do desenvolvimento. 

Destaca-se o papel fundamental, do ponto de vista de diversos autores, 

que variáveis como valores de uma sociedade, ética, cooperação, cultura, 

propensão à pesquisa e sua utilização prática, espírito empreendedor, entre 

outras, desempenham para o êxito de nações (e de regiões). 

Discute-se também abordagem de crescimento com o objetivo da 

competitividade de cadeias produtivas, em contraste com  uma visão mais 

abrangente de desenvolvimento regional. 

Por fim é apresentada revisão de literatura sobre o tema Inteligência 

Competitiva, nos aspectos referentes à estruturação de Sistema voltado à 

questão da informação estratégica para o desenvolvimento.  
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2.1 Desenvolvimento Econômico Local 

“Mais importante que as riquezas naturais são as riquezas 

artificiais da educação e da tecnologia.”  

(Roberto Campos) 

 

Em discussões sobre economia ainda é comum o uso sem o devido 

rigor, dos termos desenvolvimento e crescimento. 

É senso comum que desenvolvimento e crescimento caminham juntos, 

porém, sempre que existem dois termos é recomendável que cada um seja 

utilizado da forma correta. 

Crescimento econômico significa aumento da produção, enquanto 

desenvolvimento econômico implica também em mudanças nas disposições 

técnicas e institucionais pelas quais se atinge a produção. 

Charles KINDLEBERGER (1976)  faz a seguinte analogia entre os dois 

termos e o ser humano:  “... enfatizar o crescimento significa focalizar a altura e 

o peso, enquanto enfatizar o desenvolvimento é dirigir a atenção para a 

capacidade funcional, para a coordenação motora, ou para a capacidade de 

aprender, por exemplo”.  

Crescimento econômico é parcela importante para o desenvolvimento. 

Celso FURTADO (1969) define a teoria do desenvolvimento como a 

que “trata de explicar, numa perspectiva macroeconômica, as causas e o 

mecanismo do aumento persistente da produtividade do fator trabalho e suas 

repercussões na organização da produção e na forma como se distribui e 

utiliza o produto social”. 
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Outra discussão importante que se deu neste campo foi a questão 

sobre se são as condições sociais e culturais que moldam o desenvolvimento 

econômico, ou se este é que determina a sociedade e a cultura. Essa questão, 

entretanto, parece já haver sido resolvida. Autores como ROSTOW (1952) e 

HAGEN (1962), entre outros também de peso, em 1952 e 1962, 

respectivamente, definiram-se pela primeira hipótese. 

Rostow em sua obra que classifica em cinco os estágios para se 

chegar ao desenvolvimento auto-sustentado, enumera as seguintes variações 

do comportamento humano como importantes para o desenvolvimento: 

propensão para o desenvolvimento das ciências; propensão para aplicar as 

ciências ao mundo que o cerca; propensão para procriar e criar filhos; e 

propensão para lutar pelo progresso material. 

A teoria de Hagen é específica quanto à atribuição do crescimento 

econômico à personalidade cultural dos atores. Para ele a sociedade 

tradicional se perpetuava pela personalidade autoritária inculcada nos 

indivíduos, pela criação rígida, recorrente a punições e restrições. Para romper 

este padrão seria preciso que uma grande parte do grupo desenvolvesse a 

necessidade de realização.   

Hoje parece não haver mais controvérsia a respeito da importância dos 

fatores culturais para o desenvolvimento econômico. Neste particular se 

destacam: o espírito empreendedor sua importância e as  condições oferecidas 

para empreender;  à qualidade das regras da sociedade e sua observância; e a 

capacidade de inovação da população e condições existentes para desenvolver 

o conhecimento e inovar. 
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Foi SCHUMPETER (1982) quem melhor apresentou a importância 

do empresário inovador no progresso econômico. 

Naquele livro, em seu capítulo “O fenômeno do desenvolvimento 

econômico”, onde apresenta a economia de forma dinâmica, destacou como 

figura central o empresário. Este, através de combinações mais eficientes dos 

fatores de produção, ou pela utilização de inovações tecnológicas, traz novos 

produtos para o mercado. 

Schumpeter, em sua descrição do processo de desenvolvimento 

econômico identifica aquilo que chamou de “destruição criadora”, isto é, a 

substituição de antigos produtos e hábitos de consumo por novos. Sempre 

destacando o papel fundamental do empresário como indutor (educador). 

Celso FURTADO (1969) menciona que Schumpeter  

 

 “observando o processo econômico basicamente do lado da produção, 

encontrou-se em magnífica posição para perceber a importância do 

progresso tecnológico como fator dinâmico da economia capitalista. 

Seu enfoque assim é totalmente diverso dos demais economistas 

neoclássicos. E é principalmente por essa mudança de perspectiva que 

sua obra parece hoje tão atual e vem sendo tão fecunda.”  

 

À parte de criticar a obra em sua capacidade de explicar o 

desenvolvimento econômico, o autor de Teoria e Política do Desenvolvimento 

Econômico, reconhece o valor da contribuição de Schumpeter pela introdução 

da variável progresso técnico. Segundo FURTADO, o elemento central do 

pensamento schumpeteriano - o espírito de empresa - assim como fez Adam 

SMITH (1986) em sua obra,  com a “propensão para a troca”, surge como uma 
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categoria abstrata, um dom do ser humano, independente do tempo e de 

toda ordem institucional. O empresário, desta forma, seria fenômeno de todas 

as organizações sociais, da socialista à tribal.  

No contexto em que se encontra a economia mundial, quando já é 

consenso que as regiões mais desenvolvidas deslocaram-se da era industrial 

para a era do conhecimento, as condições de competitividade de nações, 

organizações, ou indivíduos, alcançam níveis de importância explicados 

principalmente pelas competências e habilidades que dominam, assim como 

pelas regras, condições e valores existentes na sociedade, que, por sua vez, 

estimulam ou inibem o desenvolvimento.   

David S. LANDES (1998) atribui à inovação importante papel para 

explicar o que leva algumas nações à riqueza enquanto outras ficam 

enredadas na pobreza. Ele argumenta que o destaque dos países vencedores 

se deu pelas características de suas sociedades, abertas economicamente, 

concentradas no trabalho e no saber, o que resultou no aumento da 

produtividade a taxas elevadas. 

Eduardo Giannetti da FONSECA (1993) apresenta discussão no campo 

da economia política onde passa por receitas de diversa escolas econômicas 

para levar uma sociedade de “como ela é” para “como ela deve ser”. Isto é, 

estratégias alternativas que conduziriam a sociedade, por si mesma, a atingir 

mediante procedimentos logicamente consistentes e exeqüíveis, uma situação 

mais próxima do desejável, reduzindo o “hiato” existente entre “o que ela é” e o 

“como deveria ser”.  
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A conclusão do autor, que concentra sua análise principalmente no 

campo da ética e da moral, é resumida em duas proposições básicas: 1) as 

regras do jogo e a qualidade dos jogadores são os elementos essenciais de 

qualquer sistema econômico; e 2) a qualidade dos jogadores – as variações de 

motivação e conduta na ação individual – afeta a natureza das regras do jogo e 

exerce, juntamente com elas, um papel decisivo no desempenho da economia.  

FONSECA afirma que  “tanto a constituição econômica vigente quanto 

o exercício da cidadania na vida prática dependem de um processo de 

formação de crenças e sentimentos morais sobre o qual muito pouco se sabe 

de um ponto de vista científico. Uma coisa, no entanto, parece certa: 

negligenciar esse processo e as variações a que ele está sujeito é perder de 

vista um dos fatores decisivos na explicação das causas da riqueza e da 

pobreza das nações”. Por isso mesmo, para ele “... sai o paradoxo do egoísmo 

ético – vícios privados, benefícios públicos – e volta o senso comum: virtudes 

privadas, benefícios públicos.” 

Sobre esse ponto, é consistente a observação do “modelo de 

competitividade sistêmica”, desenvolvido pelo IAD – Instituto Alemão de 

Desenvolvimento, e recomendado mais adiante, nesse trabalho, que em sua 

metodologia de análise atribui peso destacado à cooperação entre empresas, 

instituições de apoio e governo, como fator determinante de progresso. 

CASAROTTO & PIRES (1999) mencionam as condicionante da 

cooperação segundo o IAD. 
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2.2  Cooperação Segundo o IAD 

 

Cooperação não demanda: 

- União de todos atrás de uma liderança; 

- Uma ação totalmente sincronizada em conjunto; 

- Ausência de conflitos entre parceiros; 

- Negação de interesses divergentes. 

 

Cooperação necessita de: 

- Troca de informações entre várias empresas; 

- Estabelecimento de intercâmbio de idéias; 

- Desenvolvimento de visão estratégica; 

- Definição de áreas de atuação; 

- Análise conjunta dos problemas e solução em comum; 

- Definição das contribuições dos parceiros. 

 

Cooperação significa ainda: 

- Abandonar o individualismo; 

- Saber tolerar e ceder; 

- Aceitar que o concorrente é um semelhante; 

- Banir expressões do tipo: “cada um por si, Deus por todos”, ou a máxima da 

concorrência perfeita:  “todos contra todos”.  
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2.3  Sistemas Econômicos Locais Competitivos 

 

De acordo com CASAROTTO & PIRES (1999) o  quadro atual da 

economia mundial tem apontado nos sentidos de três grandes vetores: no 

plano ECONÔMICO, a globalização e a conseqüente competição internacional; 

no plano SOCIAL a regionalização, até como resposta aos efeitos da 

globalização econômica que obrigam os países a reduzirem seus custos e 

“saírem” do assistencialismo e, por fim, no plano POLÍTICO, a 

descentralização, pois cada região necessita flexibilidade para arranjar seus 

fatores e tornar-se competitiva. A esses três planos pode-se ainda acrescentar 

o plano ECOLÓGICO e a conscientização. 

Esse ambiente tem criado uma nova ótica de enfrentamento à 

globalização, que é a dos Sistemas Econômicos Locais. Um Sistema 

Econômico Local pode ser definido como “um sistema microrregional 

competitivo que se relaciona de forma aberta com o mundo e com forte 

concentração dos interesses sociais...”. 

O termo “econômico” traduz a necessidade de escala para a região 

poder se tornar “aberta com o mundo”. Pequenas empresas da região podem 

se beneficiar da escala da marca regional, da escala de produção, da escala de 

tecnologia, da escala da logística e da vocação em si da região para serem 

competitivas. O presidente do “Parco Scientifico Tecnologico Centúria”, de 

Césena, Itália, tem a seguinte frase: “A globalização está se tornado uma 

competição entre sistemas locais que se relacionam de forma aberta com o 
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mundo e não mais apenas uma competição entre empresas atuando 

individualmente”. 

Essa competitividade num ambiente de regionalização social e 

descentralização política, associa-se a cooperação. 

Por fim, tem-se o resultado da equação: competitividade mais 

cooperação é igual a qualidade de vida. Na prática, essa equação não é 

puramente aritmética, uma vez que a própria cooperação vai influir na 

competitividade. 

2.4 As Aglomerações Econômicas e a Competição 

 

Os Sistemas Econômicos Locais Competitivos são o fruto de um 

Planejamento Regional em que se busca ter aglomerações econômicas 

(“clusters”) competitivas, mas principalmente, Qualidade de Vida na região. 

Um aglomerado competitivo caracteriza-se por ocupar todos os espaços da 

economia nos três setores (agrícola, industrial e serviços). Uma região voltada 

a produtos agroindustriais, por exemplo, também produz equipamentos para 

agroindústrias, tem produção agrícola avançada, tecnologia em toda a cadeia, 

turismo vocacionado e feiras internacionais dos produtos da região, parques 

temáticos, etc... A sinergia obtida, especialmente na geração de tecnologia e, 

conseqüentemente, royalties é significativa. A verticalização da região significa 

ocupação de todos os espaços econômicos, elevar seu nível de autoconsumo 

e conseqüente o nível de empreendedorismo. Essa é a lógica defendida pelos 
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planejadores do desenvolvimento regional: empresas desverticalizadas, 

região verticalizada. 

A competitividade internacional implica em escala: escala de marca, 

escala de logística, escala de tecnologia. As pequenas empresas só obterão 

essas escalas se a região dispuser desses fatores de competitividade. A marca 

da região, instituições de pesquisa, sinergia entre fornecedores de 

equipamentos e usuários, suporte logístico. Então é fundamental a noção de 

escala da região para se internacionalizar. 

A sinergia, evidentemente é ajudada por mecanismos de integração. 

Assim segundo CASAROTTO & PIRES (1999) uma região tem  os seguintes 

tipos de mecanismos de integração: 

- de primeiro grau que são os consórcios de empresas, cadeias de 

fornecedores de grandes empresas, consórcios de marca e outras formas 

de cooperação entre as empresas; 

- de segundo grau que são as associações empresariais proativas, 

cooperativas de crédito ou instituições de garantia de crédito. São 

integradas por  empresas e redes de empresas; 

- de terceiro grau que são formados por todos os atores interessados no 

desenvolvimento da região (empresas, governos, bancos, universidades, 

etc.). Como exemplos se teria um Sistema de Inteligência Competitivo – SIC 

ou Observatório Econômico, desenvolvendo cenários para a vocação 

regional ajudando a manter a competitividade da região, na nova visão de 

inteligência competitiva. Um Centro de Tecnologia seria outro exemplo; 
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- e, por fim o mecanismo de integração de quarto grau, que seria a 

Agência de Desenvolvimento da Região, mecanismo operativo de um 

Fórum de Desenvolvimento. 

Quando se está discutindo desenvolvimento regional, dispõe-se de 

farta terminologia: Cadeia produtiva, “cluster”, aglomeração competitiva, 

consórcio, sistema econômico local, rede de empresas, etc. Porém, pode-se 

simplesmente qualificar micro e macro redes.  

A micro rede caracteriza-se por ser uma associação de empresas 

visando garantir a competitividade do conjunto. Um consórcio é um exemplo de 

micro rede. 

A macro rede é a associação, através de mecanismos de integração, 

de todas as entidades representativas da região, visando seu desenvolvimento. 

Vale lembrar que competitividade é apenas um dos fatores para se obter 

desenvolvimento. 

Entre as duas redes (micro e macro) encontram-se as aglomerações 

produtivas ou “clusters”. Segundo Porter (1999), uma aglomeração competitiva, 

é “um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-

relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por 

elementos comuns e complementares”.  

O “cluster” desenvolve-se sobre a vocação regional e pode conter 

empresas produtoras de produtos finais, verticalizar-se a jusante (serviços) ou 

a montante (fornecedores), além de incluir associações de suporte privadas ou 

ligadas ao governo. Mas vale observar que um “cluster” não necessariamente 

contém toda uma cadeia produtiva.  
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Por outro lado, um “cluster” pode conter vários consórcios ou 

corresponder a um único grande consórcio. Por exemplo: um “cluster” de 

móveis pode conter um consórcio de móveis de escritório e um consórcio de 

móveis residenciais e, ainda, um consórcio de fabricantes de equipamentos 

para a indústria de móveis (todos formais) e ainda outras empresas não 

consorciadas. Por outro lado, um grande consórcio de marca regional pode ser 

confundido com o próprio cluster abrangendo, fabricantes, fornecedores, 

fabricantes de equipamentos, instituições de suporte, etc... 

Pode um “cluster” ainda não conter nenhum consórcio, ou seja, as 

relações de parceria são todas informais, ou melhor dizendo, apenas 

comerciais, ou negociais. 

A macro rede (Sistema Econômico Local), por sua vez, pode conter 

mais de um “cluster”. Na região sul de Santa Catarina, por exemplo, em volta 

da cidade de Criciúma, convivem um “cluster” de cerâmica branca, com um de 

confecções e com outro de produtos plásticos. Há um Sistema Econômico 

Local, mas ainda não estruturado. Neste momento está passando por um 

processo de estruturação a partir da criação de um Fórum de Desenvolvimento 

e de uma Agência de Desenvolvimento  Regional. 

2.5 Sistema Econômico Local e Análise de  “Cluster” 

 

A grande diferença da abordagem do desenvolvimento local (Sistema 

Produtivo Local ou Sistema Econômico Local) para a abordagem da análise de 
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“cluster” ou de cadeia produtiva são os objetivos de suas análises, 

planejamento e intervenção. 

Enquanto a abordagem da análise de “cluster” busca melhorar sua 

competitividade, a abordagem do Desenvolvimento Local, ou de estruturação 

de um Sistema Econômico Local busca a qualidade de vida na região. A macro 

rede formada e os mecanismos de integração são fruto de um planejamento 

territorial mais abrangente que a simples análise da cadeia produtiva ou análise 

do “cluster”. 

Essa diferença pode se ilustrada da seguinte forma. Uma análise de 

cadeia produtiva pode indicar que a importação de um determinado 

componente pode ser vantajosa para a cadeia. Mas talvez para a região seja 

mais interessante criar mecanismos de apoio para a produção local, pois desta 

forma são gerados empregos, renda e desenvolvimento de tecnologia.   

Volta-se então à definição de Sistema Econômico Local: “um sistema 

microrregional competitivo que se relaciona de forma aberta com o mundo e 

com forte concentração de interesses sociais”. Contudo, chegar a esse estágio 

significa ter implantado um Sistema Econômico Local calcado num Fórum 

Local de Desenvolvimento e/ou uma Agência de Desenvolvimento. Esse 

mecanismo da Agência, em várias microrregiões da Europa, especialmente na 

Itália, tem sido a mola propulsora que identifica potencialidades regionais, 

idéias de associativismo, analisa viabilidade e assiste os parceiros na 

implementação dos projetos de parcerias. 

Os Fóruns de Desenvolvimento são mecanismos importantes de 

fomento à cooperação, mas a execução das ações decididas pelos Fóruns 
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necessitam de uma estrutura profissionalizada, sob pena de suas reuniões 

se converterem em mera terapia grupal em que todos debatem, defendem suas 

posições, decidem, mas depois voltam para suas rotinas e esquecem. É aí que 

entram as ADRs, no papel de braço operacional dos Fóruns.  

Como diz CASAROTTO, em artigo no jornal do Forumcat, ano III, n.º 5,  

 

 “As ADRs vem constantemente passando por mudanças em suas 

concepções, fruto das mudanças ambientais (competição, cultura, 

fatores sociais, tecnologia da informação, etc...). Na Europa algumas 

são de regiões maiores, outras de regiões menores, algumas articulam, 

outras fazem, algumas são não financeiras, outras são também 

financeiras. Algumas são de grande porte e executam (600 pessoas, na 

Irlanda), outras são de pequeno porte e articulam (4 pessoas, em 

Portugal). Ao que parece, a tendência atual é que sejam enxutas, 

instrumentos de integração, que não executam, mas que articulam e 

gerenciam projetos com vários parceiros. A complexidade do mundo 

atual faz com que cada projeto conte com a habilidade de várias 

instituições”. 

 

Por sua vez, PORTER (1999) cita diversos casos de aglomerações 

produtivas de sucesso. Em seu livro apresenta discussão sobre ascensão e 

decadência de aglomerados. 

É interessante notar que, na Itália, os aglomerados de empresas 

originaram os distritos industriais (distretti industriali) ou “clusters”. Mas hoje, os 

distritos são criticados por simplesmente serem um grupo de empresas, 

instaladas numa mesma área, mesmo setor ou segmentos afins. Elas devem é 

participar de um processo de integração que traga vantagens muito maiores do 

que a simples economia de aglomeração. Modernamente, conforme 
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CASAROTTO & PIRES (1999) fala-se de vila produtiva (villaggio produttivo) 

em substituição ao distretto industriale, haja vista que a vila produtiva 

apresenta uma visão holística por ter as seguintes características, que por sua 

vez são inexistentes no distretto industriale: 

 

- Integração entre zonas habitacional e produtiva; 

- Integração entre pequenas, médias e grandes empresas; 

- Integração intersetorial (áreas industrial, comercial, serviços, logística); 

- Integração da cadeia produtiva (produtores, fornecedores de insumos, 

equipamentos, tecnologia, empresas de transporte, etc.); 

- Nível significativo de autoconsumo; 

- Vínculos de solidariedade e caráter comunitário; 

- Cultura de profissões integradas. 

  

A título de diferenciação são apresentadas duas comparações entre 

conceitos e definições de sistemas produtivos locais e “clusters”, elaborada 

pela EURADA - Associação Européia de Agências de Desenvolvimento.  

 

Sistemas Produtivos Locais são redes cooperativas de negócios 

caracterizadas por uma concentração territorial, por especialização em torno de 

um produto básico e por ativa solidariedade entre os vários atores. 

Clusters são concentrações geográficas de empresas e instituições 

interconectadas num campo particular, envolvendo fornecedores, maquinaria, 

serviços e infra-estrutura. 
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Note-se que a diferença está na palavra solidariedade. 

A mesma EURADA faz outra comparação entre sistemas econômicos 

locais e aglomerações produtivas. Para ela as primeiras podem ser definidas 

como configurações de pequenas e médias empresas, agrupadas numa 

determinada área, ao redor de uma profissão ou negócio, em contato e 

interagindo como um grupo com o ambiente social e cultural local (não apenas 

negócios). 

Sistemas econômicos locais são massas críticas de informações, 

qualificações, relacionamentos e infra-estrutura num dado setor. Cada região 

proporciona as melhores condições de competitividade para as empresas. As 

empresas e instituições são ligadas por relações comerciais, clientelas, 

sociedades. 

Vê-se nessa segunda comparação que no LPS aparecem os 

ambientes sociais e culturais. Essas preocupações culturais e sociais e o 

ambiente de solidariedade é que levam ao objetivo final “Qualidade de Vida”. 

 Isto significa que a tradicional ótica de análise setorial, ou análise de 

cadeia produtiva deixa de ter sentido quando feita de forma isolada. O objetivo-

fim de uma política não deve ser simplesmente aperfeiçoar ou tornar mais 

competitivo o “cluster”. Essa é uma visão parcial do problema. Pouco adianta 

intervir para melhorar a competitividade da cadeia ou das empresas, se 

persistir na região uma baixa renda per capita, mal distribuída, e alta taxa de 

desemprego. 
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O objetivo maior passa a ser o de melhorar a qualidade de vida da 

região. Melhorar a competitividade dos “clusters” da região é um dos projetos 

do plano de desenvolvimento a região. Um passo para o objetivo maior. 

Se a região quiser gerar empregos e empreendedorismo, se quiser 

gerar renda, os três setores da economia devem ser plenamente ocupados em 

torno da vocação regional. 

Se a região produz produtos agroindustriais, como por exemplo carnes 

de suínos e aves, ou frutas, ela deve também ter excelência em equipamentos 

para esse tipo de indústria, equipamentos de armazenagem e transporte 

frigorificado, turismo vocacionado para os produtos da região, parques 

temáticos voltados à vocação da região, feiras e eventos voltados a produtos e 

equipamentos agroindustriais, ou seja, ela deve ocupar intensivamente os três 

setores da economia. 

Isso garante empregos e empreendedorismo, especialmente em 

direção aos pequenos fornecedores (montante) e serviços (jusante). E garante 

ainda uma enorme sinergia, pois, se o fabricante do equipamento estiver ao 

lado do seu usuário, os dois aprenderão muito mais rapidamente e isso gera 

tecnologia e conseqüentes “royalties”. 

O exemplo acima serviria numa comparação entre a região sul da 

Emilia Romagna (Província de Cesena) com a Região do Oeste e Meio Oeste 

de Santa Catarina. As duas têm fama por sua vocação agroindustrial. A região 

catarinense é a maior produtora de carnes de aves e suínos e de maçãs do 

país, e com excelente produtividade. No entanto, sua renda per capita anda por 

volta dos US$ 5 mil, e estacionada. A região italiana tem renda per capita na 
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casa dos US$ 30 mil. A diferença está na verticalização da região. Lá os três 

setores da economia estão intensivamente ocupados pela vocação 

agroindustrial, desde o setor primário (produção rural, pesquisa), até o terciário 

(feiras, turismo vocacionado, logística), passando pelo secundário (produtos 

finais, equipamentos, embalagens, tecnologia do frio). 

A tendência é de se ter: 

Empresas desverticalizadas, com formação de redes de fornecedores e 

de cooperação; e 

Região verticalizada, com a ocupação de todos os espaços 

econômicos 

Dificilmente uma região monosetorializada alcançará uma renda per 

capita  de país de primeiro mundo. Há, portanto, que se verticalizar a região e 

isso torna-se bem mais claro quando a ótica do estudo passa a ser a região e 

não apenas a cadeia produtiva. 

Volta-se aquele exemplo simples: a análise da competitividade dos 

“cluster” pode indicar que seria interessante importar determinado componente 

usado pelas industrias locais. Ora, na visão do desenvolvimento regional, deve-

se pensar em como intervir para que a produção local daquela componente 

seja economicamente viável. Aí então são geradas políticas, por parte do 

governo e das instituições patronais, tais como: incentivos fiscais; capacitação; 

suporte tecnológico; apoio financeiro diferenciado; entre outras, para incentivar 

a criação de empresas fabricantes daquele componente. 
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As empresas devem ganhar competitividade, mas a região deve se 

beneficiar desse ganho em forma de empregos, renda, royalties de tecnologia, 

etc. 

 

2.6 Aglomerações Econômicas Competitivas   (“Clusters”) 

“Nas economias em desenvolvimento a comunicação é 
limitada e os elos entre as empresas e instituições existentes 
não são bem desenvolvidos. Em contraste, os aglomerados 
bem-sucedidos nas economias avançadas envolvem uma 
densa malha de relacionamentos e elos em contínua 
evolução”. 

(Michel Porter) 

 

A atenção teórica à importância das aglomerações econômicas é 

antiga. Alfred MARSHALL (1986), em 1890, dedica um capítulo de seu mais 

famoso livro ao que é chamado de externalidades. 

Hoje novamente está sendo atribuída importância aos aspectos das 

vantagens da concentração equilibrada de empresas, quer do ponto de vista 

macro como micro econômico. 

A questão da localização, como sabemos, é das mais importantes 

decisões empresariais. Além dos aspectos financeiros – valor do m², incentivos 

fiscais e creditícios concedidos pelos três níveis de governo, etc. - outras 

variáveis fundamentais apresentam-se. Entre estas se destacam: 1) a 

qualificação em quantidade de recursos humanos apropriados às necessidades 

da empresa; 2) a existência de instituições aptas para atuarem no 

aprimoramento e na formação de pessoal; 3) a proximidade ou a facilidade de 
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relacionamento com parceiros, clientes e fornecedores importantes; 4) uma 

consistente infra-estrutura de comunicações ( rede de telefonia, facilidade de 

acesso à Internet, rede aeroviária, rede rodoviária, etc.) ; 5) infra-estrutura 

urbana;  6) a presença de instituição para o apoio empresarial; 7) alinhamento 

de objetivos entre os setores público e privado, com reflexo na cooperação; e, 

também, 8) ambiente físico agradável e bem cuidado.  

 

O conceito de classe mundial utilizado na literatura de negócios aplica-

se também às cidades. Localidades que almejam e trabalham no sentido de 

atraírem e abrigarem empresas competitivas em nível internacional,  devem 

também se estruturar para serem, elas próprias, de classe mundial.   

Segundo a Professora KANTER(1996), teórica deste conceito, ao 

desenvolverem suas vocações e, neste sentido, tornarem-se atraentes para 

sediarem determinados negócios, as cidades estarão aprimorando duas 

características críticas: a de ímãs e a de cola. 

“Os ímãs são as instituições chave que atraem os possíveis membros 

da classe mundial para um determinado lugar. A cola social inclui a qualidade 

da interação do setor e a qualidade de vida que os mantêm ali”. É evidente que 

um dos fatores que pode proporcionar qualidade de vida na região, é a 

competitividade de sua economia, competitividade essa que pode estar 

baseada na existência de um ou mais “clusters”. A intervenção para se 

melhorar a competitividade de um “cluster” é parte importante do projeto maior 

de desenvolvimento da região. 
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Para tanto, selecionou-se duas abordagens sobre os fatores de 

competitividade dos aglomerados econômicos. As abordagens do IAD, adotada 

nos Estudos desenvolvidos para o Sistema FIESC, em 1997 e a  de PORTER 

(1999 ). 

 

2.6.1 Metodologia do IAD – Instituto Alemão de Desenvolvimento.  

 

Essa metodologia foi proposta por ESSER et al. (IAD), relatada por 

STAMER et al. (1996) e posteriormente por LANZER et al., em Estudos do 

BRDE sobre a competitividade em Santa Catarina. Segundo esse enfoque “a 

capacidade competitiva de uma indústria ou setor econômico só pode ser 

entendida através da análise dos quatro níveis envolvidos (o nível meta, o nível 

macro, o nível meso e o nível micro). São as condições estabelecidas e a 

forma como se relacionam estes níveis que determinam a competitividade de 

toda uma indústria ou das empresas de uma indústria em particular”. 

Segundo LANZER et al., ao nível macro corresponde o ambiente 

macroeconômico. Educação, suporte à pesquisa, cooperação internacional, 

legislação fiscal e trabalhista, infra-estrutura de transportes, energia e 

comunicação são importantes fatores de competitividade. Um país 

estruturalmente competitivo deve ser aquele em que os componentes do 

ambiente nacional são estimuladores da eficiência empresarial. É a 

competitividade estrutural. 
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A competitividade empresarial (nível micro) se refere à capacidade 

das empresas de sustentar os padrões mais elevados de eficiência vigentes no 

mundo, quanto à utilização de recursos e à qualidade de bens e serviços 

oferecidos. Uma empresa competitiva deve ser capaz de projetar, produzir e 

comercializar produtos com qualidade superior aos oferecidos pela 

concorrência, sejam eles oriundos exclusivamente de seus processos 

produtivos, ou fruto de parcerias com integrantes da economia.  

Já a competitividade setorial (níveis meso e meta) reflete a capacidade 

de regiões e cadeias produtivas em gerar bases de criação e desenvolvimento 

de vantagens que sustentem uma posição competitiva internacional.  

No nível meso considera-se a organização da região, suas políticas, 

suas instituições e o ambiente para a cooperação. 

No nível meta se incluem os valores sócio-culturais da região, e que 

também influenciam a competitividade: capacidade social de organização e 

integração. A partir daí é que se terá a cooperação. A formação de redes é 

apontada como um fator de competitividade. 

Os parâmetros de relevância competitiva em todos os níveis do 

sistema e a interação entre os níveis é que geram vantagens competitivas e 

que criam uma base auto-sustentável de competição.  
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FIGURA 1: DETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE SISTÊMICA - Os 
níveis de análise. Fonte: Lanzer et al., baseados em Esser(IAD) e Stamer (IAD) 

 

 

2.6.2 O Modelo Diamante  de Porter  

 

Michael Porter propõe uma análise da competitividade de um 

aglomerado em quatro tipos de influências inter-relacionadas, ilustradas numa 

figura chamada de diamante (FIGURA 2). 

 

Nível Meta
− Orientação dos grupos de atores à aprendizagem e eficiência
− Defesa de interesses e autorganização em condições mutáveis
− Capacidade social de organização e integração
− Capacidade dos grupos de atores em interação estratégica

     Nível Macro

- Congresso Nacional
- Governo Nacional
- Instituições
   Estatais Nacionais
- Banco Central
- Órgãos Judiciais

Nível Meso
A nível central,
regional e comunitário:
- Governos
- Associações empresariais,
  sindicatos, organizações de
  consumidores, outras organizações
  privadas
- Instituições de pesquisa e
  desenvolvimento privadas
  e públicas

     Nível Micro

- Produtores
- Serviços ao Produtor
- Comércio
- Consumidores

Diálogo
e

Articulação
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FIGURA 2 : FONTES DA VANTAGEM COMPETITIVA DA LOCALIZAÇÃO. 
Porter. 

 

Quadro1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir destas quatro influências o autor sugere alguns papéis a serem 

cumpridos pelo governo e pelas corporações como as instituições patronais.  

O QUADRO 1 a seguir resume a proposta de Porter:  

 

 

 

 

Contexto 

para a estratégia e 

rivalidade da 

empresa 

Condições 

dos insumos e outros 

fatores de produção 

Condições da 

demanda 

Setores 

correlatos e de apoio 
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QUADRO 1: Fatores influenciando competitividade e papéis de governo e 
corporações. Adaptado de Porter, por CASAROTTO & PIRES (1999)  

Influências na 
Competitividade 

Fontes de Vantagem 
Competitiva 

Papel do Governo no 
aprimoramento 

Papel das corporações 
no aprimoramento 

Contexto para a 
estratégia e rivalidade da 

empresa 

- Contexto local que 
encoraje o aprimoramento  

- Competição vigorosa 
entre empresas locais 

- Eliminar barreiras à 
competição local 

- Organizar órgãos do 
governo para o aglomerado 

- Atrair investimentos 

- Promover exportações 

- Estimular 
comercialização 
conjunta 

-Colaborar com governo 
na promoção das 
exportações 

-Divulgar o aglomerado 

Condições dos insumos e 
outros fatores de 

produção 

-Quantidade e custo 
(matérias primas, recursos 
humanos, tecnologia, 
energia, capital, etc.)   

-Qualidade 

-Especialização dos fatores 

-Criar programas de 
educação e treinamento 

-Implementar pesquisa 
relacionada ao aglomerado 

-Prover informações sobre 
o aglomerado 

-Prover infra-estrutura 

 

-Influir nos currículos 
educacionais 

-Patrocinar pesquisa 
universitária 

-Manter vínculos 
estreitos com gestores 
da infra-estrutura 

-Desenvolver cursos 

-Coletar informações 
sobre o aglomerado 

Condições da demanda -Clientes locais exigentes e 
sofisticados 

-Necessidades dos clientes 
que antecipem o que 
acontecerá em outros 
locais 

-Demanda local pouco 
comum em segmentos 
especializados que possam 
ser globalmente atendidas 

-Criar normas 
regulamentares 
favorecendo a inovação 

-Patrocinar atividades de 
teste e certificação 

-Atuar como comprador 
sofisticado 

-Trabalhar em conjunto 
com governo de modo a 
encorajar a inovação 

-Constituir organizações 
de testes e 
normatização 

Setores correlatos e de 
apoio 

-Presença de fornecedores 
capazes 

-Presença de setores 
correlatos competitivos 

-Patrocinar encontros entre 
membros do aglomerado 

-Encorajar esforços para 
atrair fornecedores e 
prestadores de serviços 

-Estabelecer zonas de livre 
comércio, parques de 
fornecedores, condomínios, 
etc... 

- Constituir associação 
comercial específica 
para o aglomerado 

-Estimular a formação 
de fornecedores locais e 
atrair investidores para 
fornecer insumos e 
outros fatores de 
produção 
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Sem dúvida, é da união de esforços entre governo e entidades 

empresariais que se pode conseguir uma massa crítica para acelerar o 

aprimoramento e a competitividade dos aglomerado. O modelo do IAD 

complementado com algumas das observações de Porter pode ser a base para 

a criação de um modelo de atuação nas cadeias produtivas de uma região. 

Logicamente que a via é de duas mãos e a existência de um processo 

de desenvolvimento local, reunindo em um Fórum Local de Desenvolvimento e 

seu conseqüente braço operativo, a Agência de Desenvolvimento, as forças 

vivas da região, em muito contribuirá para a tomada de medidas e criação de 

instrumentos de apoio ao aprimoramento do aglomerado. 

 

2.7 Inteligência Competitiva     

 “Pode-se perdoar quem é derrotado, mas não quem é 
surpreendido.”  

(Frederico I, o Grande, da Prússia.) 

 

A maior parte dos estudos e textos sobre inteligência competitiva versa 

sobre este processo no interior e sob o interesse de uma empresa.  

O objetivo deste trabalho é a produção de IC para difusão entre os 

atores nela interessados, em um aglomerado econômico. Há que se 

reconhecer que a estruturação de um Sistema ou Programa de IC com este fim 

torna-se mais complexo e difícil em determinados aspectos objetivos, como por 

exemplo: obter consenso entre os usuários para a definição das questões a 

serem monitoradas; inclusão de pessoal interno de organizações concorrentes 
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na rede de especialistas que participarão do processo de agregação de valor 

para a inteligência; convencimento dos usuários do valor da informação uma 

vez que esta é compartilhada com outros atores, etc.  

Neste capítulo são apresentados os conceitos e características da 

Inteligência Competitiva. As atividades inerentes ao processo. É descrita a 

forma de implantação de um SIC e as fases que compõem esse projeto e o 

próprio processo de Inteligência. São descritas as atividades nas diversas 

fases do ciclo de Inteligência, as formas e alternativas de organização e 

estrutura, assim como apresentadas algumas  técnicas e  ferramentas para as 

diferentes fases do processo de IC.  

A literatura apresenta outros termos como sinônimos de Inteligência 

Competitiva. Os mais freqüentes são: Vigília, Vigilância e Monitoramento. Entre 

os tipos de Inteligência Competitiva, são utilizados termos que caracterizam 

especificidades ou campos distintos de sua aplicação. Entre essas pode-se 

citar a Empresarial, a do Competidor, a de Negócios, a Econômica, a 

Tecnológica, a Científica e Tecnológica, a Concorrencial, a Comercial, entre 

outras. Neste estudo será utilizada, preferencialmente, a denominação 

Inteligência, acrescida do termo específico, conforme o caso. 

2.7.1 Conceitos e Características 

 

Os órgãos militares e de segurança definem inteligência como a 

capacidade de se obter e analisar informações, de forma a facilitar a tomada de 
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decisões (COHEN, 1999). A Inteligência pode ser vista por três prismas: 

como um processo, para criação de inteligência; como um produto, enquanto 

resultado desse processo; e como função organizacional, com pessoas 

voltadas especificamente para essa atividade. 

Abaixo é apresentado o processo, como é entendido nesta dissertação, 

de agregação de valor ao longo da atividade de IC.  

FIGURA 3 : Agregação de valor no processo de IC 
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O nível de sabedoria é pressuposto que seja de domínio da “alta 

administração”, em seu processo específico de “decisão”. A inteligência 

contribui neste processo tanto na noção de fluxo – por fornecer a Inteligência 

certa, na forma certa, na hora certa, para a pessoa certa – quanto na noção de 
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estoque – uma vez que esta inteligência, este fluxo, tem participação no 

aumento do estoque de sabedoria existente, por sua interação no processo 

decisório e no monitoramento da ação derivada desta decisão.   

Alguns autores intercambiam livremente os termos inteligência e 

conhecimento. É muito comum a associação da Inteligência à ação, isto é, a 

possibilidade efetiva de sua utilização na tomada de decisão. Com este 

enfoque, RODRÍGUEZ & ESCORSA (1997) apresentam a sua visão a respeito 

das diferenças entre dados, informação e inteligência. 

Seguindo o raciocínio de Dennis Trichritziz - citado em TERRA (2000), 

“vivemos em uma sociedade onde a informação é barata, o conhecimento é 

caro e a sabedoria é rara.” Pode-se acrescentar ainda: onde os dados são 

oferecidos em excesso.  

A FIGURA 4 mostra que o processo de criação de inteligência exige 

um nível crescente de tratamento adequado sobre os dados e sobre a 

informação.  
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FIGURA 4 : Hierarquia entre Dados, Informação e Inteligência. 

FONTE: Traduzido e adaptado de RODRÍGUEZ & ESCORSA (1997). 

 

Em um primeiro estágio faz-se uma observação ampla sobre os 

eventos do entorno, buscando coletar elementos e montar uma coleção 

coerente sobre os acontecimentos ou fatos.  

O segundo estágio exige um processo (métodos, ferramentas, 

técnicas) seletivo adequado que permita o monitoramento, a captação e a 

conscientização a respeito de eventos realmente importantes, eventuais 

tendências, oportunidades e ameaças. Tendo em vista que os fatos e 

acontecimentos estão muitas vezes sem conexão entre si, busca-se a relação 

INTELIGÊNCIA 

ANÁLISE: Informação
destilada 

INFORMAÇÃO: Conjunto de dados 

DADOS: Partes ou peças isoladas 
referentes a algum acontecimento ou fato 

As implicações que vão 
conduzir à tomada de 
decisões 

Variáveis que definem o
produto de Inteligência: 
     -Tempo (t): Oportunidade 
     -Apresentação (a): 
Eficiência na comunicação.
(Emprego de meios tangíveis
e intangíveis: eletrônicos,
impressos, verbais, etc.). 
     -Qualidade (q): Valor 
estratégico. 

t

Processo Cognitivo 
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entre eles para que a informação seja formada por um conjunto de dados 

com grande consistência.  

O terceiro estágio é o que implica no tratamento da informação, é 

quando é realizada a análise. Impõe habilidades técnicas dos participantes e 

infra-estrutura, principalmente hardware e software. RODRÍGUEZ & ESCORSA 

(1997) chamam isso de “informação destilada”.  

No quarto estágio, o tratamento foca na contextualização desses 

padrões em relação à empresa e ao demandante do produto de inteligência, 

exigindo, portanto, comunicação adequada na medida em que precisa ser 

compreendida e, preferencialmente, usada por parte do usuário/cliente. 

Segundo RODRIGUES & ESCORSA,  

 

“As idéias derivadas do processo de inteligência representam 

conceitos, pensamentos ou imagens mentais que combinam 

observações provenientes de fontes de informação previamente 

selecionada, com análises que sugerem implicações importantes para 

as atividades da organização. As idéias concebidas conduzem à 

compreensão e conhecimento antecipados de fatos que definem o 

impacto potencial de eventos externos sobre o bem-estar futuro da 

organização”.  

 

Como se pode observar, os dados são apenas os elementos iniciais do 

processo de geração de inteligência. Não significam ainda conhecimento ou 

inteligência útil para a tomada de decisão. Daí a importância do processo de 

geração de inteligência, que possibilita especular antecipadamente implicações 

no futuro, a partir de dados inicialmente desordenados. 
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JOHNSON (1998) apresenta três formas de subdivisão para o 

“produto inteligência”: 

- Inteligência Estratégica, voltada dar apoio a decisões estratégicas, a 

definições de alianças (parcerias, joint-ventures), a aquisições e/ou fusões. 

- Inteligência Tática, voltada a dar apoio no dia-a-dia da empresa na busca 

de vantagens de mercado, de novos contratos, novos fornecedores, e 

outros. 

- Contra Inteligência (ou Inteligência Defensiva), voltada a defender os bens 

de conhecimento da organização, evitando obtentores de inteligência hostis. 

Peter DRUCKER (1999) descreve quatro tipos de informação como 

chaves para a Inteligência Tática: 

- Informações de base, por exemplo: projeções de fluxo de caixa e de 

liquidez; medições de padrão como a relação entre estoques das 

concessionárias e as vendas de carros novos, as relações entre contas a 

receber vencidas a mais de seis meses, o total de contas a receber e as 

vendas. Acrescenta que se essas leituras estiverem fora da normalidade, 

indicarão um problema a ser identificado e tratado. 

- Informações sobre produtividade, aí consideradas principalmente as obtidas 

através de ferramentas como o “benchmarking” e a análise de valor 

econômico adicionado – VEA. 

- Informações sobre competência, que se baseia em competências 

essenciais. 

- Informações sobre alocação de recursos, que necessita tratar pelo menos 

dos dois recursos mais escassos: capital e pessoal com bom desempenho. 
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Para a estratégia o autor destaca a necessidade de informações 

organizadas sobre o ambiente. Informações de mercados, de clientes e não 

clientes, de tecnologia na própria indústria e em outras, das finanças mundiais 

e das mudanças na economia mundial. Enfatiza que é lá fora que estão os 

resultados. Dentro da organização há apenas centros de custos. O único centro 

de lucro é o cliente, cujo cheque não foi devolvido. Também para este autor os 

dados externos são os mais importantes e os mais urgentes, pois permitem 

que se chegue a oportunidades, mudanças e ameaças externas. 

 Arik JOHNSON (1995) define IC como “o deliberado e bem 

coordenado monitoramento dos seus competidores, onde quer que estejam ou 

quem quer que sejam, em um específico mercado”. Essa visão, já enquanto 

processo, objetiva saber o que os rivais do negócio vão fazer, 

preferencialmente, antes que eles façam. Portanto, a IC não deve se limitar a 

atestar aquilo que já aconteceu, devendo auxiliar principalmente na 

identificação de tendências e mercados no qual a empresa atua, bem como na 

identificação de competidores, inclusive os potenciais. É o que JOHNSON 

(idem) define como “Inteligência Explícita”. 

Este campo é denominado Inteligência concorrencial. 

Para a SCIP, numa visão um pouco mais abrangente que JOHNSON, a 

Inteligência Competitiva é um “processo de monitorar o meio ambiente 

competitivo com o objetivo de habilitar gerentes sêniores, em empresas de 

todos os tamanhos, a tomarem decisões informados sobre todas as coisas de 

marketing, P&D e investimentos táticos para as estratégias de negócio de 
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longo prazo” (SCIP, 1999). Três características destacam-se nesse 

processo: a sua continuidade, a sua legalidade e a sua ética. 

Ampliando o enfoque da Inteligência, Jerry MILLER professor no 

Simmons College, de Boston -EUA- (citado por COHEN, 1999) define a 

Inteligência Competitiva como “uma estratégia para a empresa descobrir o que 

se passa no ambiente de negócios do seu setor, e esse conhecimento dá aos 

executivos condições de tomarem atitudes que forneçam à empresa uma 

vantagem sobre seus concorrentes”. Essa definição coloca a IC em um nível 

maior do que produto ou processo, mas a nível estratégico, passando a fazer 

parte do pensamento organizacional. Essa visão é compartilhada por outros 

autores, entre eles LESCA et al. (1996), que não concebem uma inteligência 

que não seja estratégica e, portanto, competitiva. Essa estratégia, por sua vez, 

tem que obedecer a rígidos padrões de ética e de legalidade, não podendo ser 

confundida com espionagem comercial ou industrial.  

Para a obtenção e tratamento adequado das informações externas ao 

ambiente de negócios, a organização pode estruturar o que se convencionou 

chamar de um Sistema de Inteligência Competitiva – SIC. Um conjunto de 

atividades de controle do ambiente externo de uma organização (coleção e 

análise das informações de mercado, informações tecnológicas, sobre clientes 

e concorrentes, sobre tendências externas políticas, legais e sócio-econômicas, 

etc.), úteis à definição de suas estratégias de evolução (POZZEBON et al., 

1997). Ou seja, é o monitoramento dinâmico de todo o ambiente competitivo. É 

a obtenção de inteligência a partir de dados e informações, é a utilização 

efetiva da inteligência na tomada de decisões.  
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PRESCOTT & GIBBONS (1993), por sua vez, usam o termo 

Programa de Inteligência Competitiva, definido como um “processo 

formalizado, desenvolvido continuamente, pelo qual a equipe de gestão avalia 

a evolução da sua indústria e as capacidades e comportamento de 

competidores atuais e potenciais para assistir na manutenção e 

desenvolvimento de uma vantagem competitiva”. Os termos Programa e 

Sistema, no sentido de processo organizacional, têm sido os mais utilizados 

pela Sociedade dos Profissionais de Inteligência Competitiva - SCIP.  

2.7.2  O processo de Inteligência Competitiva 

 

O processo de Inteligência pode ser dividido em quatro etapas ou 

grandes atividades, cada qual com suas preocupações específicas (FIGURA 

5): 

1ª etapa: Scanning ou escrutamento: 

- Função: observar e acompanhar um grande número de fontes de 

informação. 

- Objetivo final: revelar acontecimentos e fatos que possam vir a influir no 

contexto da organização. 

- Produto: dados, informações indicativas e potencialmente importantes. 

2ª etapa: Monitoramento ou Vigilância: 

- Função: focalizar e acompanhar acontecimentos e fatos específicos. 



 57 

- Objetivo final: examinar com maior profundidade os dados/informações a 

partir do contexto da empresa. 

- Produto: informação específica. 

3ª etapa: Pesquisa ou Investigação: 

Função: determinar o impacto potencial dos fatos detectados. 

- Objetivo final: identificar possíveis oportunidades e ameaças para a 

empresa. 

- Produto: informações com recomendações. 

4ª etapa: Difusão: 

- Função: seleção de vias e formatos para comunicar os resultados/produtos. 

- Objetivo: Permitir a incorporação de resultados a ações específicas: 

- Produto: informação para ação, com implicações, ou seja, inteligência. 

 

Na FIGURA 5 pode-se observar que um Sistema de Monitoramento 

tradicional, limitado às etapas 1e2, busca detectar oportunidades e ameaças a 

partir dos sistemas convencionais de gestão da informação. Sua característica 

está na passividade e na aparentemente pouca preocupação com a finalidade 

e uso do seu produto. Normalmente, está centrado apenas em informação 

publicada. 
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FIGURA 5 : Caracterização das Atividades do Processo de Inteligência 

  ATIVIDADE NATUREZA INFORMA-

ÇÃO 

SOLICITADA 

DIMENSÃO 

TEMPO 

OBJETIVO 

 

 

  

OBSERVAÇÃO 

SCANNING/ 

ESCRUTAR 

DESCOBRIDORA NÃO 

ESPECÍFICA 

CONTÍNUA FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

 

  MONITORAR

/ VIGILAR 

INVESTIGADORA/ 

DESCOBRIDORA 

ESPECÍFICA CONTÍNUA ACONTECIMEN-

TOS/ FATOS 

 

  PESQUISAR/ 

INVESTIGAR 

INVESTIGADORA ESPECÍFICA À MEDIDA ACONTECIMENTOS

/ FATOS 

 

  

ANÁLISE 

 INVESTIGADORA/ 

AVALIADORA 

ESPECÍFICA CONTÍNUA/ À 

MEDIDA 

OPORTUNIDADES/ 

AMEAÇAS 

 

  

DIFUSÃO 

PRECISA 

 DIFUSORA/ 

SELETIVA 

ESPECÍFICA CONTÍNUA/ À 

MEDIDA 

CRIAÇÃO DE 

OPINIÃO/ 

CRITÉRIOS DE 

DECISÃO 

 

  

 

 

UTILIZAÇÃO 

 

 

  

 

 

TOMADA DE 

DECISÕES 

 

 

 

ESPECÍFICA 

 

 

 

À MEDIDA 

 

 

INFORMAÇÃO 

 

AÇÃO 

FONTE: Traduzido e adaptado de PALOP & VICENTE (1995) apud 
RODRÍGUEZ & ESCORSA (1997). 
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Um Sistema de Inteligência Competitiva – SIC, por sua vez, é um 

sistema que se apoia em monitoramento / vigilância e executa diversas funções 

ativas, de caráter permanente na organização: 

- Desenvolvimento de auditoria das necessidades de informações dos 

usuários. 

- Definição dos meios mais apropriados para obtenção de informações. 

- Determinação das fontes mais adequadas. 

- Verificação da informação a partir de múltiplas fontes. 

- Definição do tipo de análise que deve ser realizada (metodologia e 

métodos). 

- Definição do formato e de quando devem ser transmitidos os resultados 

(produtos). 

- Determinação de como podem/devem ser incorporados os resultados ao 

processo de planejamento estratégico da organização. 

 

Um SIC deve, portanto, estar preocupado tanto com a identificação 

como com a incorporação da informação no contexto organizacional, gerando 

inteligência para ação no tempo e na forma adequada. 

O desafio principal que se apresenta no processo de implementação de 

um sistema de informações visando ao gerenciamento de Inteligência 

Competitiva está na natureza qualitativa dos dados, das suas formas variadas 

e, principalmente, no tratamento dos dados informais (externos e internos) que 

são difíceis de serem sistematizados. 
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Um Programa ou Sistema de Inteligência deve ser focalizado a partir 

dos seus objetivos estratégicos, pois é praticamente impossível acompanhar 

todos os aspectos em função de custo e tempo. Deve ser sistematizado, 

mediante métodos ou metodologias regulares (contínuas), avaliando tanto o 

entorno como o próprio sistema de inteligência. Deve ser, ainda, estruturado 

sobre a criação e exploração de redes (físicas e virtuais) e com tomada de 

decisão em múltiplos níveis. Ou seja, foco, sistematização e estruturação. 

Levando-se em conta esses aspectos, o modelo de PORTER (1992) 

para o posicionamento competitivo de uma organização e a tipologia de 

vigilância de MARTINET & RIBAULT (1989, apud PALOP & VICENTE, 1999), 

pode-se estabelecer uma tipologia da Vigilância ou Inteligência: 

- Tecnológica (ou Técnica): centrada no seguimento dos avanços do estado 

da técnica e em particular da tecnologia e das ameaças e oportunidades 

que gera. 

- Avanços científicos e técnicos, fruto da investigação básica e aplicada. 

- Produtos e serviços, particularmente os substitutivos. 

- Os processos de fabricação. 

- As tecnologias e sistemas de informação. 

- Em quê e com quê trabalham as pessoas de centros técnicos, 

universidades, laboratórios da área de sua competência, ou seja, 

desenvolvimento de fontes tecnológicas. 

- Concorrencial: centrada no acompanhamento dos competidores atuais, 

potenciais e naqueles que possuem produto substitutivo. 



 61 

- Análise e seguimento dos competidores atuais e potenciais. O destino de 

seus investimentos, seus produtos, circuitos de distribuição, tempos de 

resposta, tipo de cliente e grau de satisfação, sua organização, sua 

capacidade financeira, etc. 

- Conhecimento de toda a cadeia de valor do setor e da força da empresa 

nesta. 

- Comercial: centrada em clientes e fornecedores. 

- Os mercados. 

- Os clientes, a avaliação de suas necessidades, sua solvência, etc. 

- Os fornecedores, seus e dos concorrentes.  

- Estratégia de lançamento de novos produtos. 

- Mão-de-obra no setor e na cadeia de valor. 

- Ambiental: centrada na observação do conjunto de aspectos econômicos, 

legais, sociais, culturais e de meio ambiente. 

- Legislação e Normas, barreiras alfandegárias. 

- Meio ambiente e a evolução dos cuidados com este. 

- A cultura (política, sociologia, etc.) e as forças sociais e econômicas. 

Essa tipologia pode ser acrescida de outros elementos em função das 

estratégias e especificidades da empresa. A título de exemplo de aplicação, o 

QUADRO 2 mostra os tipos utilizados pelo grupo francês L’Oreal. 
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QUADRO 2 : Tipos de Inteligência na L’OREAL 

TIPO EXEMPLO DE CASOS DE APLICAÇÃO 

Tecnológica Novas moléculas desenvolvidas nos EUA e no Japão,  

investigação japonesa em biotecnologia, pós-cerâmicos. 

Comercial Evolução dos canais de distribuição. 

Legislativa Efeito da unificação européia no campo da saúde ou diminuição 

dos gastos em saúde na Alemanha. 

Competitiva Interesses dos competidores pelas novidades tecnológicas, 

evolução das fronteiras entre os setores da saúde e da beleza. 

Sociedade Papel da mulher na sociedade do ano 2000. 

Geográfica Identificação de oportunidades em novos mercados emergentes: 

China, Índia. 

Geopolítica Conseqüências do surgimento de novos blocos econômicos: 

NAFTA, Asia-Pacífico. 

FONTE: Traduzido de PALOP & VICENTE (1999). 

 

Como foi visto cada Sistema ou Programa de IC pode e deve 

estabelecer sua própria tipologia e plano, em função das estratégias, objetivos 

e prioridades.  

No caso desse trabalho, considerando-se que o processo de 

inteligência será destinado à um conjunto de atores de um aglomerado 

econômico, incluindo-se aí empresas, instituições de apoio e governo, e que o 
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objetivo é a competitividade do aglomerado face a outros concorrentes, os 

focos da inteligência serão voltados ao:  

- Ambiente político, econômico e legal; 

- Tecnologia; 

- Mercado e concorrência. 

2.7.3 Inteligência Tecnológica 

 

Quando a Inteligência Competitiva está focada no conhecimento do 

entorno estratégico do progresso em Ciência e Tecnologia (C&T), para sua 

utilização em negócios, é denominada de Inteligência Tecnológica –IT 

(RODRÍGUEZ & ESCORSA, 1997).  

ASHTON & STACEY (1995) definem a IT como “um sistema para 

detectar, analisar e empregar informação sobre eventos técnicos, tendências e, 

em geral, atividades ou aspectos chave para a competitividade da empresa, 

com o propósito de obter uma melhor exploração da tecnologia”. Ou seja, é a 

busca de um melhor aproveitamento das questões técnicas e tecnológicas 

disponíveis para a empresa.  

Complementado esse enfoque, STOLLENWERK et al., (1998) vêem a 

Inteligência Tecnológica como o “conhecimento dos ambientes tecnológicos 

externo e interno da empresa, aplicado a processos de tomada de decisão, 
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tendo em vista a geração de vantagens competitivas para a mesma”. O 

destaque está no apoio à decisão. 

A Inteligência Tecnológica visa, portanto, proporcionar alertas 

antecipados de desafios e oportunidades emergentes em C&T, 

desenvolvimentos técnicos potenciais e movimentos tecnológicos nos negócios  

que podem vir a afetar o futuro da empresa ou de uma unidade de negócio. 

Pode ser usada em diversas áreas para tomada de decisão, entretanto, tem 

sido mais focada para as atividades de P&D. Seu principal desafio está em 

“extrair” tecnologias, utilizando processos de coleta, seleção e análise em um 

determinado ambiente ou setor e, em seguida, contextualizá-los na 

organização. 

A Inteligência Tecnológica tem dois grandes objetivos: 

1) Entender e determinar implicações para a empresa, de forma oportuna, de 

câmbios em C&T através das seguintes atividades: 

- Identificação de eventos técnicos externos de interesse da empresa. 

- Identificação de novos produtos e processos. 

- Monitoramento de indicadores relevantes aos interesses. 

- Identificação de padrões e tendências na atividade tecnológica. 

- Ampliação e aprofundamento do conhecimento relativo às áreas 

tecnológicas principais da empresa. 

- Incentivo à internalização da postura estratégica e da visão prospectiva. 

- Integração da informação e do conhecimento tecnológico aos Sistemas de 

Informação Estratégica da Companhia. 

- Desenvolvimento/manutenção de uma cultura tecnológica. 
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- Prover dados técnicos e serviços de informação. 

2) Apoio à tomada de decisões (em nível estratégico e tático), assegurando aos 

responsáveis pela tomada de decisão que eles tenham toda a informação 

relevante de uma forma clara e oportuna. Para tanto, pode desenvolver as 

seguintes atividades: 

- Auxílio na determinação da estratégia para os programas internos de P&D. 

- Recomendação de possíveis ações em resposta a oportunidades e 

ameaças técnicas. 

- Projeção de cenários. 

- Sugestão de cancelamentos de projetos científicos/tecnológicos não 

promissores. 

- Suporte à revisão das estratégias competitivas e tecnológicas. 

Os resultados da Inteligência Tecnológica, enquanto elemento de 

informação ou conhecimento abstraído de todo o processo, podem ser dos 

seguintes tipos: 

- Oportunidades de colaboração. 

- Oportunidades para investimento em tecnologia, incluindo aquisição e/ou 

comercialização. 

- Organizações colaboradoras para o desenvolvimento de atividades 

científicas e tecnológicas. 

- Cenários com tecnologias emergentes (ameaças e/ou oportunidades). 

- Alerta sobre ameaças de setores distintos aos da empresa. 
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Segundo RODRÍGUEZ & ESCORSA (1997), os resultados da 

Inteligência Tecnológica podem contribuir com a melhoria das decisões 

estratégicas da seguinte forma: 

- Priorização de áreas tecnológicas. 

- Especificidades quanto a P&D: 

- Distribuição de recursos. 

- Definição de Tarefas. 

- Reavaliação de objetivos técnicos. 

- Aquisição/descarte de tecnologia. 

- Definição de compra/licenciamento de tecnologia de fontes externas. 

- Definição sobre a venda/licenciamento de tecnologias proprietárias da 

empresa. 

- Estratégias de desenvolvimento de tecnologia. 

- Definição sobre investimento em tecnologia na qual a concorrência também 

está interessada. 

- Escolha de vias possíveis de colaboração. 

- Definições de atitudes frente a barreiras alfandegárias e frente ao comércio 

internacional. 

Uma questão importante está em que a IT não pode ser vista de forma 

isolada, ou seja, somente voltada a aspectos científicos e tecnológicos. É 

necessário que ela tenha também uma visão com as seguintes dimensões: 

- Competitiva, relativa ao entorno como um todo e não só em relação à 

concorrência através da avaliação da dimensão do mercado, da percepção 
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do negócio potencial, dos marcos legais e sociais, da estrutura das forças 

de mercado. 

- Tecnológica, relativa a uma determinada tecnologia, sua história de 

desenvolvimento, seu estado atual, suas perspectivas futuras, contexto na 

qual ela se desenvolve, mudanças em outras tecnologias ou no meio sócio 

econômico e que podem impactá-la. 

- Prospectiva, relativa à antecipação, através do fornecimento de respostas 

antecipadoras e não apenas reativas. 

 

Para viabilizar a IT, são necessárias as fontes de informação em C&T, 

externas à empresa, que podem ser classificadas em publicadas (formais) e 

não publicadas (informais) (BRYANT et al., 1997). RODRÍGUEZ & ESCORSA 

(1997) mostram especificamente as principais fontes de informação em C&T, 

sendo consideradas as mais valiosas as observações de campo e a consulta a 

“experts”. 

As empresas podem utilizar, ainda, como fontes de informação os 

“Company Watchers”, definidos como aquelas organizações ou indivíduos que 

têm alguma razão para monitorar as atividades de companhias específicas, 

possuindo, portanto, informações geralmente valiosas sobre as mesmas. Como 

exemplos podem ser citados os Sindicatos, Associações Industriais e 

Comerciais e as Instituições de Ensino Superior. Entre estas pode ser 

destacado o ambiente acadêmico.  
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QUADRO 3 : Principais fontes de Informação em C&T 

 
Observações de 

Campo 

Análises de “primeira-mão” da tecnologia, por exemplo, 

engenharia reversa, 

Estágios curtos ou visitas. 

 
 

Experts 

Relações profissionais com indivíduos pertencentes ao 

âmbito da C&T, 

Encontros pessoais informais com técnicos, 

Consultores, 

Contratos com especialistas. 

 
 
 
 

Literatura técnica 
e de negócios 

Publicações (nacionais e estrangeiras): revistas 

especializadas (tanto em áreas científicas e tecnológicas 

como em áreas comerciais), periódicos, publicações de 

negócios, patentes, comunicações de eventos em C&T, 

relatórios de associações industriais e de comércio, relatórios 

governamentais, etc., 

Documentos não publicados: relatórios de encontros (por 

exemplo de uma negociação técnica), correspondência, 

bases de dados informatizadas, notas de reuniões, etc., 

Bases de Dados informatizadas: comerciais, estatais, 

próprias, de associações, grêmios, etc.. 

 
Contatos 

Organizacionais 

Conferências técnicas, encontros e ofertas comerciais, 

Contatos profissionais gerais realizados mediante acordos 

organizacionais, tais como: alianças comerciais ou 

tecnológicas, licenciamento de tecnologias, fusões/ 

aquisições, distribuição, 

Participação em organizações internacionais ou associações 

industriais. 

FONTE: Traduzido de RODRÍGUEZ & ESCORSA, 1997. 
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No caso das Instituições de Ensino Superior, em particular, como 

fonte de informação, a empresa normalmente pode buscar a identificação e 

seleção das mais atuantes da região em que se encontra o competidor e 

desenvolver, por exemplo, as seguintes ações: 

- Pesquisas e/ou estudos de caso disponíveis na Faculdade de 

Administração, Economia ou de Negócios realizados por professores e/ou 

alunos. 

- Buscar acessar o reitor (diretor ou equivalente) para identificar os projetos 

em andamento. 

- Contato com Associação de Ex-alunos. 

- Entrevistas e contato com Professores que são executivos. 

Em condições normais, os professores, alunos e administradores são 

considerados “generosos” quanto ao fornecimento de informações 

(WASHINGTON RESEARCHERS, 1998). 

TYSON (1998) cita que geralmente as pessoas de topo das 

organizações, tem muito “orgulho” dos seus  feitos e resultados, sendo assim 

bons informantes. 

Todos os autores de Inteligência Competitiva frisam fortemente o fato 

de que a maioria das informações, inclusive técnicas, que os profissionais da 

área precisam podem ser coletadas em fontes de informação publicadas, 

condução de entrevistas e uso de outros métodos legais e éticos, estando a 

maioria delas disponível dentro da própria organização. 
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2.7.4 Sistemas (ou Programas) de IC 

 

As atividades de Inteligência Competitiva são formalizadas através de 

um Sistema (ou Programa) voltado a desenvolver o processo de geração de 

inteligência. 

PALOP & VICENTE (1999) considerando que a função Inteligência é 

vista como a “culminação e aplicação dos resultados da vigilância”, intuem que 

é importante que a implantação seja planejada nas suas diversas etapas dentro 

do contexto organizacional. Entretanto, antes mesmo da implantação do 

Sistema de IC, é fundamental a realização de uma auditoria dos ativos de 

informação e tecnológicos, além de uma identificação clara e precisa dos 

objetivos e estratégias da organização.  

É fundamental que o processo de IC esteja diretamente ligado ao 

processo de tomada de decisão. Porém, nem sempre isso acontece. Por vezes 

ocorrem dois processos paralelos que interagem apenas ocasionalmente. O 

processo de estratégia sistemático, uma administração estratégica em tempo 

real, alimentado continuamente pelo processo de IC, pode ajudar a resolver 

este problema.  

A Administração Estratégica em Tempo Real não é coisa nova. Ela, 

juntamente com a Inteligência Competitiva e a Gestão do Conhecimento, 

poderão se constituir nas ferramentas que as organizações necessitam para se 

conduzirem nessa era de mudanças rápidas, constantes e bruscas.  
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O importante de um processo de Administração Estratégica em 

Tempo Real é que seus elementos ajustam-se entre si. A seguir são listados 

alguns desses elementos: 

- Monitoramento contínuo do ambiente externo: O que é mais tradicional em 

IC. Concorrentes, clientes, fornecedores, outras forças de mercado, 

concorrentes novos em potenciais, produtos novos etc., todos devem ser 

monitorados ativamente em uma base contínua.  

- Monitorando contínuo dos planos da empresa e do processo de 

planejamento: Uma atividade de planejamento estratégico tradicional, 

realizada virtualmente, por todos os envolvidos no processo de 

planejamento.  

- Monitorando contínuo de ações e opções daqueles que têm algum interesse 

no negócio (stakeholders): É aqui que acaba a tradição. O profissional de IC 

deve monitorar continuamente essas partes interessadas, tanto 

internamente, tais como as pessoas da administração de sua própria 

organização, quanto externamente, como investidores, clientes, agências 

reguladoras, ou líderes no mercado. O profissional de IC, como um 

estrategista sistemático, tem que entender o processo de como a 

administração pensa. Como eles chegam a decisões. Observar seus 

processos de tomada de decisão tanto correntes como do passado. Isso é 

muito importante para o processo de inteligência. O estrategista sistemático 

não estará preparando só um relatório, mas vários relatórios diferentes. 

Cada relatório desenhado para um indivíduo em particular num esforço de 

facilitar um processo de tomada de decisão, que é único.  
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- Recomendações freqüentes para mudanças em estratégias e táticas: 

O profissional de IC, como um estrategista sistemático, deve estar 

trabalhando em sociedade com a administração. O estrategista sistemático tem 

que fazer com que administração trabalhe como um time. Ele precisa mais do 

que somente o apoio e envolvimento superficial do topo administrativo da 

empresa. Para realizar isso, o profissional de IC tem que aprender a pensar 

como um administrador sênior. Do mesmo modo, o administrador tem que 

aprender a apreciar o papel e valor do profissional de IC. Com o passar do 

tempo este relacionamento pode ser construído.  

- Transformação permanente: Mudar sempre que for necessário. As coisas 

sempre estão mudando no ambiente interno e externo, e o processo precisa 

acompanhar essas mudanças. Internamente, a administração e os 

departamentos estão mudando para aplainar a organização, cortar custos e 

assim ajudar a empresa a se tornar mais competitiva. Externamente, os 

mercados estão mudando para satisfazer as necessidades de clientes que 

estão continuamente evoluindo. O processo de estratégia sistemático é de 

apoio de decisão que precisa ser implementado como um protótipo e 

continuamente afinado. Estimule as discussões, e até mesmo o conflito 

para alcançar as melhores decisões.   

 Não estamos falando sobre conflito organizacional, embora isso seja 

inevitável. Em vez disso, estamos nos referindo ao conflito inerente entre a 

tendência da administração sênior em tomar decisões baseadas no seu ponto 

de vista histórico, e a tendência natural do analista/estrategista de IC em 

pensar em termos futuros. O profissional de IC deve exercitar todas as suas 
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habilidades em diplomacia, apresentação e negociação, para influir junto a 

Administração, no processo decisório.  

O processo de estratégia sistemático encoraja o conflito de boas idéias 

e perspectivas. A personalidade deve ficar fora disso tanto quanto possível. O 

conflito saudável de idéias boas resulta nas melhores decisões.  

2.7.5 Colocar em Funcionamento 

 

Inicialmente, o processo de estratégia sistemático pode ser feito em 

uma base manual e, no futuro, passar a ser informatizado.  

Muitas empresas tentaram achar um modo simplista de realizar a IC e 

a administração estratégica em uma rotina e em base contínua. Simplesmente 

pode ser feito, mas a ligação entre as duas é essencial para o sucesso do 

processo como um todo. A maneira de se facilitar verdadeiramente a ligação é 

entender o problema em sua totalidade: passado, presente e futuro. Deve-se 

também entender as pessoas que estão envolvidas no processo de tomada de 

decisão, e fornecer treinamento em como analisar informação e como tomar 

decisões estruturadas.  

Quanto a evitar armadilhas, antecipadamente defina por completo o 

problema, ou a inteligência a ser coletada, ou a decisão a ser tomada. Os 

profissionais de IC precisam perguntar para aqueles que estão pedindo 

informações por que eles precisam desta informação? O que vão fazer com 
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ela? Qual o impacto estratégico ou tático potencial que isso vai ter na 

empresa? Precisa-se lidar com essas perguntas antecipadamente.  

Todos precisam de treinamento em técnicas de tomada de decisão, 

individual e em grupo.  

Dessa forma, os papéis do Coordenador de IC são os a seguir: 

- Facilitador do processo de transformação da informação em conhecimento;  

- Facilitador do processo de gestão estratégica;  

- Coordenador de rede, coordenando informações vindo e indo entre as rede 

internas e externas; 

- Engenheiro de conhecimento;  

- Treinador;  

Alguns desses papéis têm sido tradicionalmente ocupados por 

profissionais de ciências de informação, alguns por pessoas de planejamento, 

outros ainda pelas pessoas que tomam decisões. O Coordenador de IC, na 

verdade, usa todos estes chapéus simultaneamente, e tem um relacionamento 

muito estreito com quem toma decisões.  

Há necessidade por mais parcerias entre os profissionais de IC e os 

que tomam decisões. Os executivos precisam de mais Inteligência para 

tomarem decisões. Os profissionais de IC e GC (gestão do conhecimento) 

podem fornecer a Inteligência, se trabalharem como estrategistas sistemáticos 

ao lado da Administração, de uma maneira interativa. A administração precisa 

ser desafiada em relação à parte frontal do processo para que defina melhor 

como a inteligência será usada. Profissionais de IC&GC precisam fazer um 

trabalho melhor quanto à parte posterior do processo, relacionando a análise à 
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decisão a ser tomada. Adaptações rápidas ao longo do caminho não causam 

problemas à evolução natural do processo de IC&GC porque o processo deve 

ser continuamente avaliado.  

O processo de IC permitirá evitar surpresas no mercado. Permitirá 

capitalizar com as oportunidades no mercado. Ajudará a minimizar as 

ameaças, permitindo focalizar nos fatores chaves de sucesso (em coisas que 

são verdadeiramente importantes, porque se tem uma maior parceria com as 

pessoas chaves que tomam decisões). Finalmente, pode haver tomadas de 

decisões mais oportunas.Com um processo de IC proporcionando a necessária 

ligação com a gestão estratégica poderão ser percebidos alguns desses 

benefícios.  

Os administradores de empresas e executivos têm sido lentos em 

reconhecer que o conhecimento é um ativo corporativo, como propriedade 

intelectual. Nós precisamos de empresas que se tornem organizações de 

aprendizagem, orientadas para o conhecimento, e mais sistemáticas em seus 

processos. A contínua mudança no ambiente de mercado de uma empresa fará 

com que isso aconteça. Essa é a única maneira de se obter sucesso na era da 

do conhecimento. 

2.7.6 Implantação do Processo de IC. 

 

A implantação do Sistema de IC pode ser dividida em 4 fases 

conceituais (concepção,organização, execução e conclusão), cada qual com 
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suas diversas atividades. A seguir são apresentadas as atividades de cada 

fase: 

 

- Concepção - atividades que levam à decisão de organizar e implementar o 

projeto: 

- Negociação com executivos-chave, formação de grupos de formulação. 

- Identificação e colaboração de experts. 

- Envolvimento e comprometimento de elementos-chave das áreas. 

- Hierarquização de objetivos e estimativas preliminares para a 

implantação. 

- Definição de Fatores Críticos de Sucesso (ou de Vigilância). 

- Identificação do “campeão interno” (podendo ser um diretor). 

- Reforço quanto às questões éticas e legais. 

 

- Organização - detalhamento dos planos e mobilização dos meios: 

- Definição de medidas de avaliação da implantação e pós-implantação. 

- Definição de atividades a serem desenvolvidas, do tipo: 

- Identificação de pessoas e dos fluxos de comunicação interna. 

- Identificação dos contatos externos da empresa. 

- Identificação das fontes já disponíveis e acessíveis. 

- Levantamento da Tecnologia da Informação e de Comunicações. 

- Levantamento das práticas atuais de informação, documentação e 

Gestão do Conhecimento. 
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- Conhecimento da cultura organizacional, principalmente em 

relação ao projeto em implantação. 

- Definição da orientação, conteúdos, fontes e ferramentas de 

monitoramento. 

- Definição da freqüência e formatos de intercâmbio/difusão da 

informação, protótipo de relatórios. 

- Definição da forma e estrutura organizacional da célula de vigilância 

tecnológica, do seu responsável ou animador. 

- Estabelecimento de qualificações, tanto do pessoal de implantação 

como do pessoal “permanente”. 

- Elaboração do orçamento, agora mais detalhado, principalmente para 

novas aquisições de fontes, pessoas e sistemas. 

- Recrutamento e alocação de pessoal. 

- Treinamento do pessoal para a implantação. 

- Estabelecimento de metas de desempenho da implantação e, se for 

o caso, algumas metas pós-implantação. 

- Estabelecimento de estratégias de fidelização da função após a 

implantação, junto aos demais órgãos da empresa. 

 

- Execução, implementação e adaptação dos planos já elaborados. 

- Atribuições de responsabilidade/autoridade. 

- Coordenação das atividades previamente definidas. 

- Implantação da rede interna de fluxo de informações e inteligência. 

- Implantação da estrutura de apoio. 

- Implantação de infra-estrutura de informática e telecomunicações. 
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- Medição do progresso da implantação. 

- Medição dos desempenhos. 

- Teste do processo e/ou simulações. 

- Ações corretivas de implantação. 

 

- Conclusão - planejamento e ação para desfazer a estrutura montada para a 

implantação do projeto, avaliação e apresentação final: 

- Identificação das extensões do projeto. 

- Realocação do pessoal da equipe. 

- Obtenção do aceite de implantação. 

- Elaboração de documentação referente ao processo. 

- Elaboração de relatórios finais e balanço. 

- Avaliação do aprendizado adquirido. 

- Transferência dos resultados da implantação do projeto. 

- Avaliação follow-up com retroalimentação aos usuários do 

teste/simulação.  

 

GARCÍA-TORRES (1997) recomendam que durante a implantação do 

projeto, aporximadamente 12 meses, nenhum tipo formal de Vigilância ou 

Inteligência seja desenvolvido, apenas atividades que venham a garantir o 

funcionamento do Sistema ou Programa após a implantação. 

Deve-se ter muito cuidado na fase de concepção e organização, 

evitando-se falhas futuras por açodamento.  
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Na fase de execução o processo de Inteligência é freqüentemente 

representado como um ciclo por diversos autores (JOHNSON, 1995; 

KAHANER, 1996; GARCÍA-TORRES, 1997). Entre estes a designação e o 

número das fases varia muito pouco. RODRÍGUEZ & ESCORSA (1997) 

apresentam uma sistematização para a implantação e funcionamento de um 

Processo de Inteligência Tecnológica, considerando-o, desde o início, também 

como um ciclo (FIGURA 6). 

 

FIGURA 6 : O Processo de Inteligência Competitiva. 

 

FONTE: Traduzido e adaptado de RODRÍGUEZ & ESCORSA (1997). 
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As atividades previstas no ciclo podem ser assim descritas: 

1) Planejamento e direcionamento das atividades. 

Nesta fase, alguns aspectos importantes devem ser considerados: o 

fato de que cada usuário requer um tipo de informação específica; as 

características e limitações da própria organização (recursos disponíveis, 

cultura, estratégias); e quais são quando existem, os processos ou atividades 

voltados à vigilância.  

MALHOTRA (1993) sugere a auditoria interna como o primeiro passo 

para se saber o que já se sabe sobre o competidor e suas operações. 

É necessário, ainda, que algumas perguntas sejam feitas ao se 

implantar um sistema de IC: 

- Quais informações buscar? 

- Onde encontrá-las? 

- Como aproveitá-las? 

- Como comunicá-las? 

- A quem implicam essas informações? 

Essas questões auxiliam na identificação das expectativas (MAAG & 

KALINOWSKI, 1999) e na definição da abrangência e profundidade do trabalho 

a ser executado. Elas podem ser complementadas pela ferramenta 5W2H da 

Qualidade (who, what, why, when, where, how e how much). Ou seja, desde 

um amplo monitoramento em diversas áreas com alto grau de profundidade 

(com alto custo) até uma atividade superficial e pontual em uma área específica 

(custo relativamente menor). A própria definição das questões estratégicas a 
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serem acompanhadas exige ferramentas que facilitem ou indiquem a 

priorização.  

As principais ações nesta fase são: 

- Definição de objetivos. 

- Priorização de necessidades. 

- Realização de uma auditoria de recursos e de informações. 

- Orçamentação. 

- Designação de atividades e pessoal. 

- Cronogramas. 

 

As duas primeiras ações são destacadas pela maioria dos autores 

como as mais críticas. Um processo denominado KIT (Key Intelligence Topics) 

auxilia na definição e priorização de necessidades de IC de uma organização. 

Jan P. HERRING (1999) apresenta esse processo. 

2) Obtenção da informação através de fontes formais (publicadas) e 

informais (baseadas em relações pessoais). 

Nesta fase acabam ocorrendo dois problemas muito comuns: o 

excesso de informação coletada e a utilização de uma focalização inadequada. 

Além disso, é essencial que haja uma combinação entre as informações 

externas vindas dos “experts” com as informações registradas colhidas em 

paralelo. Uma auditoria interna voltada a descobrir o que já se sabe sobre o 

competidor e suas operações, facilita as ações a seguir: 

- Identificação de Fontes. 

- Validação da informação. 
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- Filtragem. 

3)  Processamento para Análise e Interpretação da informação. 

Nesta fase é que se converte a informação em um produto “inteligente”. 

Para esta conversão é necessário organizar os dados fundamentais, fazer 

comparações entre diferentes componentes, desenvolver interpretações sobre 

o significado da informação e valorar as implicações para futuras ações. Entre 

as diversas técnicas de análise da informação útil, podem ser citadas: 

Cenários, Delphi, Prognósticos, Mapas Tecnológicos, entre outras. Segundo 

ASHTON & STACEY (1995, apud RODRÍGUEZ & ESCORSA, 1997), a análise 

pode estar mais centrada na Tecnologia ou mais na Empresa. 

Com uma orientação para a Tecnologia (para produto e processo) a 

análise buscará: 

- Dar descrições técnicas de sistemas tecnológicos existentes ou 

emergentes, avanços técnicos, eventos e tendências. 

- Identificar ou predizer mudanças significativas no progresso tecnológico em 

uma área que pode dar lugar a novas capacidades, com factibilidade 

técnica e econômica. 

- Identificar quando os avanços em C&T podem estar disponíveis e definir 

sua possível incorporação em produtos competidores. 

- Avaliar as respostas de outras empresas a novas forças tecnológicas que 

influem no mercado. 

 

Por outro lado, com uma orientação para a Empresa, a análise buscará: 
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- Reconhecer padrões de atividade por competidores, fornecedores ou 

clientes que possam ter conseqüências para a participação da empresa no 

mercado. 

- Identificar capacidades emergentes ou pontos fracos e pontos fortes em um 

competidor, fornecedor ou cliente relacionados com o negócio da empresa. 

- Comparar o estado da arte entre os produtos ou processos da empresa e 

os do exterior. 

- Comparar o desempenho tecnológico atual do produto ou processo, ou os 

custos, em comparação com comportamentos passados, para identificar 

tendências importantes que possam surgir no futuro. 

- Fazer prognósticos para determinar as direções futuras da empresa. 

 

Segundo FINEGAN (1998), “não existe um atalho para dominar os 

pontos delicados do trabalho de análise”, ou seja, esta fase ainda será humana 

por muito e muito tempo. 

Em seguida, tem-se a interpretação da informação analisada que, por 

sua vez, é uma atividade crucial e, ao mesmo tempo, de alto risco. Essa 

atividade exige validação da informação e avaliação dos efeitos possíveis desta 

sobre os resultados. Os interpretadores, na medida em que vão dar significado 

ao resultado da análise e determinar possíveis implicações, devem ser pessoas 

com alto conhecimento da empresa e da indústria da qual ela faz parte.  

As principais ações desta fase são: 

- Transformação da informação. 

- Interpretação e significação. 
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- Geração de resultados com qualidade, veracidade, precisão e 

oportunidade. 

4) Difusão dos resultados para a incorporação na tomada de decisões 

estratégicas.  

Para uma difusão eficaz dos produtos da inteligência ( ver seção 2.3.2), 

o profissional  de inteligência pode optar por todo o potencial  disponibilizado 

pelas tecnologias da informação, tais como :  correio eletrônico, correio de voz 

e vídeo conferências;  utilizar a forma escrita tradicional via carta, relatórios, 

etc.; o utilizar a comunicação informal em reuniões ou telefonemas. O melhor 

meio a ser utilizado depende de uma avaliação de cinco elementos chaves:  o 

tipo da informação a ser distribuída, o tipo e o nível da audiência, o custo do 

meio, a urgência dessa comunicação e as preferências do usuário.  

Segundo alguns autores a linha de transmissão preferida é a verbal, ou 

seja, contato direto ( hoje  o recurso da vídeo conferência pode desempenhar 

este papel) fornecedor e demandante da informação. Nesse caso, o 

demandante tem diversas vantagens, como a maior riqueza de detalhes em 

relação aos informes ( quando se deriva destes) ao permitir diálogo e 

intercâmbio, gerando maior confiança nos contatos humanos do que nos 

relatórios escritos. 

Por outro lado, para o responsável pela comunicação ( que normalmente 

também é o responsável pela vigilância /inteligência), a principal vantagem está 

em poder conhecer claramente o quadro de interesses do demandante.  

Em ambos os quadros, o importante a destacar é a consciência 

necessária do pessoal de inteligência a  respeito do tipo de informação   em 
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função do usuário. Isso requer muito mais do que uma planilha com 

informações genéricas exigindo um intenso trabalho interativo e iterativo 

durante o próprio processo de geração na inteligência na organização. 

É nesta fase de difusão das informações que se deve tomar o maior 

cuidado com o vazamento de informações. Junto com os procedimentos desta 

fase devem estar aqueles preocupados com a contra-inteligência da 

organização  

5) Decisão. 

Na medida em que o produto inteligência possue claridade, consistência 

e atividade para a tomada de decisão, ele conduz à ação efetiva, razão maior 

da inteligência tecnológica na organização.  

6) Avaliação do programa. 

Esta fase é imprescindível para assegurar que o sistema de IT esteja 

dando resultados e para evitar o seu próprio obsoletismo ao longo do tempo. A 

credibilidade do sistema depende da sua qualidade (precisão, oportunidade, 

validez) e da utilidade (uso efetivo). 

A avaliação pode optar entre os diversos métodos e técnicas de 

controle de qualidade, com a característica principal de ser contínua, interativa 

e iterativa. O foco principal está no desempenho. 

7)  Adaptação e Melhoria 

Objetivo a ser alcançado através de uma Retroalimentação Contínua 

para garantir a evolução do processo. 

Definidas as preferências dos usuários e a demanda de inteligência, 

com o sistema implantado, supõe-se estarem prontas para funcionar as 
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funções básicas da vigilância. Essa sistematização utiliza a Vigilância 

(Monitoramento) como elemento básico para se chegar à Inteligência 

(Conhecimento). Muitos autores não fazem nenhuma distinção entre os 

processos, considerando-os um só, pois interpretam que a Vigilância por si só 

não tem sentido.  

Isso significa que um Sistema de Inteligência Competitiva (SIC) deve 

ser visto como um “processo organizacional de coleta e análise sistemática da 

informação que, por sua vez, é disseminada como Inteligência aos usuários, 

em apoio à tomada de decisão, nos níveis estratégico e tático” 

(STOLLENWERK et al., 1998, p. 2).As funções básicas de um sistema de 

vigilância, segundo  PALOP & VICENTE (1999) são observar (busca, captação 

e difusão); analisar (tratamento, análise e validação) e utilizar (exploração dos 

resultados). A FIGURA 7 demonstra a sistematização dada por esses autores. 
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FIGURA 7 : Funções básicas da vigilância na empresa 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Traduzido e adaptado de PALOP & VICENTE (1999, p. 66). 
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entretanto, fica clara a característica permanente do Sistema, com uma 

reavaliação periódica dos Fatores Críticos de Sucesso. 

FIGURA 8 : Processo de Inteligência Competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado a partir de STOLLENWERK et al. (1998). 
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inteligência, definição de ações e identificação e destinação de recursos para 

atender às necessidades do usuário. 

O segundo estágio - Coleção - envolve as atividades para obter, 

abrigar e organizar dados brutos e/ou informação processada relevantes para 

necessidades específicas (um conhecimento de importância fundamental) ou 

para atender ao interesse geral da organização (programa de monitoramento 

tecnológico mais abrangente). 

No terceiro estágio - Análise - o fundamental está em agregar 

significado aos materiais selecionados com a ajuda de ferramentas e métodos, 

alguns dos quais podem ser sofisticados e caros. 

No quarto estágio - Entrega - os produtos da análise são disseminados 

para os usuários e, preferencialmente em paralelo, são discutidos e revisados. 

Essa disseminação pode ser do tipo sob demanda (produto gerado a partir de 

uma solicitação específica), disseminação com precisão (especificamente para 

um potencial usuário) ou disseminação com abrangência (para todos na 

organização).  

O quinto estágio - Aplicação - é onde os esforços de inteligência dão o 

retorno quanto ao seu investimento 

O sexto estágio - Avaliação - é voltado para avaliar o Programa de 

Inteligência, ou os elementos descobertos no sistema, comparando-se as 

necessidades apresentadas e atendidas estão dentro de parâmetros viáveis de 

custo-benefício para a organização. Quando necessário, correções são feitas 

no Programa como um todo, reiniciando-se novamente o processo pelo 

primeiro estágio. 
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FIGURA 9 : Processo de Inteligência Científica e Técnica 
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FONTE: Traduzido e adaptado de ASHTON & STACEY, 1995 (apud ASHTON 
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todas as informações possíveis sobre a área/tema até um relatório superficial 

apenas indicador.  

A definição do posicionamento da atividade de inteligência frente a 

essas duas dimensões deve ser prioridade, independente de ser demanda 

específica a partir de um determinado setor ou do pessoal envolvido com a 

Gestão do Conhecimento, o que exige um plano/projeto de pesquisa, ou 

aspectos em geral, definidos previamente pela organização e que devem ser 

continuamente monitorados pelo Sistema. 

Para uma Análise Competitiva específica de P&D (baixo grau de 

abrangência, alto grau de profundidade), por exemplo, devem ser obtidas 

informações sobre o competidor a respeito dos seguintes tópicos: 

- Esforços atuais de P&D: 

- Novas tecnologias 

- Novos produtos 

- Extensões da linha de Produtos 

- Investimento total em P&D: 

- Qual a taxa total de investimento como % do faturamento? 

- Qual é o tamanho da força de P&D? 

- Estratégia de P&D: 

- Seguidor versus Inovador 

- Produtos versus Processo 

- Parcerias de financiamento do P&D 

- Filosofia de financiamento do P&D 

- Desenvolvido internamente versus fontes externas 
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- Performance de P&D: 

- Atributos do Produto 

- Desenvolvimento de novos produtos 

- Linhas de Tempo 

- Pontos fortes e pontos fracos 

- Histórico de patentes 

 

Mesmo com todos os cuidados e precauções, inclusive devido à 

crescente preocupação das empresas em aprimorar a sua Contra-Inteligência, 

um Sistema de Inteligência corre alguns riscos ao buscar obter informações 

sobre o seu competidor (MALHOTRA, 1993a). Entre estes, os mais freqüentes 

são: a desinformação, através da qual o competidor tenta mascarar os seus 

movimentos; os dados plantados, que propositalmente desviam a atenção para 

informações inúteis e/ou falsas; a entrevista fantasma, também com a intenção 

de fornecer dados inverídicos; a confirmação falsa, onde o competidor planta 

informações iguais em diversas fontes simultaneamente. 

Com este mesmo enfoque, COHEN (1999) citando novamente o Prof. 

MILLER, alerta para algumas questões a serem discutidas e entendidas para a 

implantação e o sucesso de um Programa de Inteligência: 

1) Identificação dos efetivos tomadores de decisão da empresa, tendo 

em vista que muitas vezes a decisão é tomada em níveis intermediários, 

cabendo ao presidente ou diretor apenas aprová-la. 

2) Conhecimento de quais são e onde estão as fontes internas de 

informação. 
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3) Disseminação da idéia junto aos funcionários de que eles podem e 

devem começar a coletar informações relevantes para a empresa, bem 

como treiná-los para tal. 

4) Preparação para o resultado de uma futura avaliação do impacto e da 

efetividade de um Relatório de Inteligência junto ao tomador de decisão.  

Miller arrisca afirmar que 80% das informações que se necessita estão 

dentro da própria empresa. Isso sugere a criação de um Sistema de Gestão do 

Conhecimento 

GARCÍA-TORRES (1997) sugere os Grupos de Análise (FIGURA 10) 

como o ponto central para a organização de um Sistema de Inteligência 

Competitiva. 

Na visão deste autor, os Grupos de Análise permitem uma ação mais 

abrangente, pois atuam a partir de informações de toda a organização, além 

das informações externas, e as dissemina para toda ela. O fato dos grupos 

serem informais, constituídos por pessoas de prestígio e rotativos, demonstra a 

sua flexibilidade e, ao mesmo tempo, necessidade de trabalhar muito próximo 

das fontes de informação e dos demandantes de inteligência, sugerindo uma 

atuação em rede. 
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FIGURA 10 : Grupos de Análise para Inteligência Competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Traduzido e elaborado a partir de GARCÍA-TORRES (1997) 
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2.7.7  Organização e Estrutura da Inteligência Competitiva 

 

A empresa, ao buscar monitorar (fazer vigilância) os seus 

competidores, tem três alternativas principais para obter informações ou 

inteligência (DURAND et al., 1997): contratação de um consultor ou empresa 

de consultoria; criação de uma unidade de monitoramento (setor ou 

departamento específico para a função); ou mobilização de uma parte da 

própria empresa (por exemplo, uma unidade organizacional). Não se quer, 

neste trabalho, discutir a melhor alternativa, entretanto, é bom lembrar as 

afirmações de dois especialistas da área: “inteligência competitiva funciona 

melhor quando é considerada um processo mais do que uma função” 

(KAHANER, 1996, p.45); e “toda Inteligência é local” (Leonard M. FULD, 1998). 

Kirk TYSON (1998) apresenta a sua visão organizacional de um 

processo de inteligência definindo como este estabelece interface entre os 

empregados e gestores da empresa, bem como com o pessoal externo à 

mesma. Esse autor propõe a criação de uma equipe para coordenar as redes, 

conforme mostrado na FIGURA 11. Os indivíduos desta equipe devem 

desenvolver e manter interfaces com os gestores das unidades de negócio, 

gerentes funcionais, redes externas e empresas de pesquisa/consultoria 

externas com o propósito de obter informação adequada à tomada de decisão. 

Neste caso, o trabalho de adicionar valor à informação (para transformação em 

inteligência) é realizada pelos integrantes da equipe. Essa proposta não 

vislumbra a possibilidade de outros setores desenvolverem ou participarem do 

processo de criação de inteligência, que é restrito à própria equipe. 
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Em empresas de pequeno porte (ou em unidades de negócios 

individuais de empresas de grande porte) esse modelo organizacional pode 

funcionar com poucas pessoas totalmente dedicadas às funções. Nesses 

casos, uma pessoa da equipe pode vir a desempenhar diversos papéis 

simultaneamente. Em empresas de grande porte, as funções podem necessitar 

de pessoas totalmente dedicadas, principalmente se a coordenação é 

executada mais ao nível corporativo do que ao nível de unidade de negócios. 

Embora não considerando ser a forma adequada, KAHANER (1996) 

comenta o fato de muitas empresas considerarem a IC como uma função 

agregando-a em algum ponto do organograma, criando o que este autor 

denomina de Unidade de Inteligência Competitiva.  

Nesses casos surgem as duas possibilidades mostradas na FIGURA  

12. 
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FIGURA 11: Visão Organizacional do processo de IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Traduzido e adaptado de TYSON (1998). 
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FIGURA 12 : Posição da I C no organograma. 
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FONTE: Traduzido e adaptado de KAHANER (1996, p.46). 
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levar à duplicação de esforços (o que não significa redundância, que muitas 

vezes é desejada) e a uma perda considerável da visão macro da organização.  

No caso do Sistema objeto da proposta nessa Dissertação, que por se 

destinar a dar suporte a um conjunto de organizações naqueles seus 

interesses comuns, a estrutura do tipo 1 é mais indicada.  

GARCÍA-TORRES (1997), a partir dos Grupos de Análise propõe uma 

estrutura baseada em Unidade de Inteligência de Negócios (FIGURA 13) como 

a interface organização e meio externo. Esta unidade recebe orientações 

estratégicas (demandas para o longo prazo) e operacionais (demandas de 

curto prazo) e estabelece e convoca os Grupos de Análise para tratar a 

informação já previamente avaliada. Após a análise, a inteligência gerada é 

disseminada junto à direção superior da organização. Neste modelo, 

entretanto, a retroalimentação à rede que coleta dados e informações, é 

realizada pela própria Unidade de Inteligência. 

Dentro da organização, particularmente nas empresas produtoras de 

bens de consumo ou de serviços em geral, existem diferentes tipos de 

informação sendo geradas em diversos locais. Nos casos em que a informação 

é gerenciada por um setor específico, o que representa um custo operacional, 

existem alternativas que podem ser utilizadas: 

 

- auto-financiamento do setor, ou seja, utilização de um enfoque baseado no 

“mercado de usuários”, onde usuários internos (ou externos) pagam pelos 

serviços de informação e incorporam aos seus custos; 
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- “overhead”, incorporado aos produtos/serviços que a empresa como um 

todo oferece; 

- híbrido, onde inicialmente o setor é financiado pela empresa com a posterior 

transição para auto-financiado. 
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FIGURA 13 : Sistema de Monitoramento e Inteligência Competitiva – SMIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Traduzido e adaptado a partir de GARCÍA-TORRES (1997). 
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A importância de se trabalhar em rede é destacada por PALOP & 

VICENTE (1999) em suas “redes de especialistas” (FIGURA 14), 

sistematizadas em torno das funções de observação, análise e tomada de 

decisão, e que visam garantir que a informação avançada circule e seja 

incorporada e aplicada. Segundo esses autores, “Os olhos, as orelhas e o 

cérebro de uma empresa é constituída por todos os recursos humanos que 

interna e externamente contribuem para a sua caminhada e sobrevivência” 

(tradução livre). Esta afirmação não significa que as Tecnologias da Informação 

são menos importantes. Entretanto, estas devem estar adequadas às 

necessidades da rede e dos especialistas. 

Essa proposta de organização baseia-se em dois tipos de redes: 

1) As redes internas, constituídas pelo próprio pessoal permanente da empresa 

e por aqueles que possuem alguma ligação permanente fruto de alianças, 

parcerias, projetos conjuntos, terceirizações, entre outros. Essas redes podem 

ser melhor denominadas segundo a intensidade com que trabalham a 

informação e lhe agregam valor: 

a) Rede de provedores, voltada à busca, captação e difusão da 

informação que pode ser documental e pouco tratada (bruta), ser fruto 

da experiência (transformada de conhecimento tácito em explícito para a 

rede) ou proveniente de contatos e/ou relações externas não 

sistematizadas (conhecimento explícito obtido de pessoas externas à 

organização). 

b) Rede de analistas, voltada ao tratamento, análise e validação da 

informação captada pela rede de observadores. São encarregados da 
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síntese e da valoração da informação frente aos possíveis impactos 

sobre a empresa. 

c) Rede de Decisores, voltada a decidir sobre a melhor forma de 

utilização do conhecimento e/ou inteligência adquirida. 

2) A rede externa, formada pelo círculo profissional de contatos do pessoal da 

rede interna. 

Ao se observar a FIGURA 14, encontra-se um elemento que está 

presente em todas as redes internas: o animador. Sua função é a de, 

permanentemente, explicitar a importância e o valor da 

informação/conhecimento/inteligência para o coletivo da empresa e ser um 

facilitador do processo de circulação da informação. Para esse(s) indivíduo(s) 

PALOP & VICENTE (1999) destacam um papel, que muitas vezes passa 

despercebido, que é o de fazer a aproximação entre os observadores (que 

captam) e os que tomam decisões (usuários finais). 

A grande vantagem aparente do funcionamento em rede está na 

identificação de todo e qualquer funcionário como um “depósito de informação 

e conhecimento” em potencial e na criação de canais que permitam não só o 

processamento, mas também a criação do conhecimento organizacional nos 

moldes preconizados por NONAKA & TAKEUCHI (1997). Esse conhecimento, 

aqui equiparado com inteligência, pode fazer com que o estoque de 

conhecimentos da organização possa contribuir continuamente para tomadas 

de decisão cada vez melhores. 

 

 



 104 

FIGURA 14 : Redes internas.  
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FONTE: Traduzido e adaptado de PALOP & VICENTE (1999). 
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informática, comunicação e telecomunicações que viabilizam a 

disponibilização, circulação e troca de informações e conhecimento de forma 

ágil e confiável. O ponto crítico, entretanto, está no convencimento das 

pessoas a participarem efetivamente no trabalho em rede, que é 

resumidamente, um contínuo trabalho em equipe do tipo co-opetição, onde a 

responsabilidade é de todos. 

O pessoal (equipe, time, ou outra designação) de IC deve tomar 

cuidado com algumas “armadilhas” inerentes ao próprio processo. MYSORE & 

TURAN (1999) apontam algumas: trabalhar com números não confiáveis 

referentes às indústrias, cair sob um “bombardeio” de solicitações ad hoc 

interdepartamentais, incerteza da parte do gestor demandante quanto a como 

utilizar o que foi identificado como inteligência potencial, confrontar ineficiências 

operacionais e limites burocráticos, manusear uma “montanha” de vendedores 

de dados e/ou informações, tratar com predições audaciosas e não com fatos. 

SIMON (1999) indica cinco tipos de comportamento das pessoas frente 

ao engajamento no processo de IC: confiantes, envolvidos, submissos, não 

submissos e os desengajados. Para cada um desses comportamentos o autor 

sugere ações que visam disseminar e consolidar o papel da equipe. Para esta 

consolidação, JOHNSON (1998), por exemplo, propõe o desenvolvimento de 

um módulo de Intranet Corporativa como plataforma para a entrega de 

produtos de IC na organização, garantindo uma visibilidade dos seus 

benefícios. 
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BARNDT JR. (1999), por sua vez, sugere dez “dicas” para que um 

gestor, escolhido para a implantação de um programa de IC em uma 

organização, entenda o seu contexto: 

1. Saiba o por que você foi selecionado para o trabalho de IC. 

2. Saiba o que se espera de você. 

3. Conheça os seus usuários internos de inteligência. 

4. Conheça os seus rivais internos de inteligência. 

5. Conheça os especialistas. 

6. Conheça quem pode ser, ou será, o seu “campeão”. 

7. Saiba o que seus “stakeholders” necessitam saber sobre IC. 

8. Conheça a literatura de IC. 

9. Conheça (ou busque) os verdadeiros desafios para a organização. 

10. Saiba quando buscar uma nova oportunidade em outra carreira. 

Para implantar um programa de IC com sucesso, evitar as armadilhas e 

conseguir o engajamento do pessoal da organização, o pessoal de IC 

necessita desenvolver diversas habilidades. David Harkleroad, Diretor do 

Programa de Inteligência da IBM Global Service, citado por SAWKA (1999), 

propõe um conjunto de habilidades e áreas de conhecimento que devem 

compor o quadro referencial do pessoal de inteligência e, em particular, dos 

analistas (QUADRO 4). 

Às habilidades e áreas de conhecimento, pode-se acrescentar a 

necessária visão abrangente e sistêmica, um pensamento voltado ao avanço 

da organização e, ainda, uma posição confortável perante a ambigüidade. 

SAWKA (1999) afirma que um dos maiores desafios do gestor de IC está em 
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decidir entre duas alternativas durante uma contratação ou designação de 

pessoal para a sua equipe, “se contrata candidatos de dentro da indústria e 

lhes ensina Análise, ou se contrata aqueles candidatos bem preparados para 

fazer uma boa Análise e lhes ensina sobre a indústria” (tradução livre do autor). 

Na opinião de SAWKA, a melhor alternativa ainda é a última. 

Além do pessoal gerencial e do pessoal técnico e/ou especialista para 

a análise, também podem ser agregados à equipe de IC pessoal de 

biblioteconomia, principalmente aqueles com experiência em bibliotecas 

corporativas. Segundo Willian Robinson, gestor de pesquisa da Borden Inc. 

(EUA), o pessoal de pesquisa e recuperação de informações está cada vez 

mais se envolvendo com as equipes de IC: “A função biblioteca tem-se tornado 

entrelaçada com IC, porque a função pesquisa é vital para o processo de IC e 

os bibliotecários têm conseguido achar as melhores formas de apoiar os 

objetivos da companhia” (SCIP, 1999b) (tradução livre do autor).  

Mesmo nos Estados Unidos, onde um número crescente de empresas 

está implantando sistemas e programas de IC, é comum encontrar também 

aquelas que optam por ter um único gestor da IC da organização, responsável 

normalmente pela definição dos prestadores de serviço de informação. Isso se 

deve à preocupação com o custo de implantação de um programa ou sistema 

de IC. 
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QUADRO 4 : Grupos de habilidades de inteligência e Áreas de 

Conhecimento para a análise competitiva 

Grupos de habilidades Áreas de Conhecimento 
Gestão: 

 

- Interface com a gestão superior 

- Gestão de projetos 

- Facilidades para os times 

- Gerenciamento de redes de fontes 

Metodologia de Pesquisa: 

- Planejamento da coleta 

- Obtenção de Dados 

- Sumarização e desmembramento 

- Entrevistas 

- Observação 

- Planejamento e gestão de 

atividades de feiras comerciais 

Análise: 

- Definição de problema 

- Organização de dados 

- Síntese de dados 

- Avaliação de dados 

- Geração e teste de hipóteses 

- Lógica 

- Avaliação de implicações 

- Extração de conclusões 

Comunicações: 

- Entrevista 

- Escrita 

- Apresentação 

Inteligência Competitiva –  

Conhecimento Corporativo: 

- Cultura e política 

- Prioridades do negócio 

- Processos internos 

- Objetivos de marketing 

- Pessoal e funções dos 

departamentos 

Conhecimento da Indústria: 

- Estrutura da Indústria e do mercado 

- Competidores diretos 

- Competidores indiretos 

- Tendências gerais no negócio 

Conhecimento geral do negócio: 

- Estratégia 

- Finanças 

- Tecnologia 

- Marketing 

- Organização 

FONTE: Traduzido de SAWKA (1999). 
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MONTALLI (1999) identificou, em pesquisas, que no Brasil os 

profissionais que atuam com informação (IC e IT) são: 38% administradores; 

21% economistas; e 16% da área de ciências humanas. 

A opção pela criação de unidades de informação e/ou de inteligência, 

muitas vezes, de pequeno porte, pode ser o primeiro passo na implantação de 

sistemas de IC. 

Um Sistema de Inteligência Competitiva e/ou Tecnológica deve ser 

visto, portanto, como um processo da organização e não meramente uma 

função isolada ou um departamento específico. A chave está na forma de se 

conduzir esse processo, sendo recomendado o desenvolvimento do trabalho 

em rede e a existência de um responsável capacitado para estudar as 

necessidades dos usuários potenciais e animar o processo. 

 

2.7.8 Técnicas e Ferramentas de Inteligência Competitiva 

 

Após a implantação de um processo ou programa de IC, as atividades 

podem ser desenvolvidas, basicamente, de duas formas: 1) na forma de um 

programa contínuo, uma vigilância ampla baseada em um levantamento 

anterior detalhado; 2) na forma de um projeto, para atender a uma necessidade 

específica e, normalmente, de curto ou médio prazo, com início e término bem 

definidos. Para ambos os casos, entretanto, algumas questões são comuns. 

- Onde achar as informações referentes ao objeto estudado? 

- Como analisar esta informação? 

- O que fazer com os resultados desta análise? 



 110 

McDONALD &  RICHARDSON (1997) apresentam uma visão geral 

do processo de inteligência (FIGURA 15), resumindo as fases apresentadas 

pelos diversos autores da seção anterior, e que auxilia no agrupamento das 

técnicas  e ferramentas a serem utilizadas. 

 

 FIGURA 15: Visão geral do processo de inteligência competitiva. 
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Para a fase 1 - definição das necessidades de inteligência- , 

segundo GARCÍA-TORRES (1997), podem ser utilizadas diversas ferramentas 

do planejamento estratégico, podendo ser destacadas, entre outras, as 

seguintes: 

-Matrizes produto-mercado 

-Análise do alcance da atividade 

-Matrizes de crescimento 

-Ciclo de Vida 

-Análise da estrutura industrial 

-Diagnósticos 

-Benchmarking 

-Análises de brechas 

-Perfis de clientes e 

competidores 

-Árvores de insumos 

-Índices de produtividade 

-Fatores-chave de Sucesso 

-Análise de vulnerabilidade 

-Matrizes de posicionamento 

-Construção de cenários 

-Modelagem de empresas 

 

Nesta fase de definições, para o caso de uma demanda específica, 

devem ser utilizadas preferencialmente as entrevistas para se obter uma 

perspectiva mais profunda das reais necessidades. Uma das grandes 

dificuldades apontadas pelos autores, para esta fase, é o entendimento correto, 

por parte do pessoal da equipe de inteligência, sobre as expectativas e reais 

necessidades do seu cliente interno (demandante da informação e/ou 

inteligência), bem como deste em relação à equipe de IC. Para esclarecer 

estes pontos, a WASHINGTON RESEARCHERS (1998b) propõe uma lista de 

20 regras para “contratar” os interesses de ambos e que conduz a um 
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documento escrito e formalizado. A título de exemplo, para o demandante 

de inteligência, são listadas regras como: 

1. Faça uma lista de desejos - informações que você pensa que quer 

conhecer. 

2. Determine as prioridades dos seus interesses. 

3. Avalie as aplicações no mundo real das informações que você está 

buscando - ela vai mudar de que forma o seu negócio? 

4. Ponha suas solicitações de informação por escrito. 

5. Estabeleça linhas abertas de discussão, e assim por diante. 

 

Com esta mesma intenção, a empresa Washington Researchers, ao 

ser solicitada a prestar consultoria por uma empresa, apresenta um elenco de 

questões para esclarecer entendimentos e expectativas. Como exemplo, esse 

questionário inicia com o levantamento das necessidades do negócio que 

levam à pesquisa, com questões como: “Que eventos ou necessidades 

instigaram você a considerar comissionar este estudo?” e termina com “Como 

estas ações ou decisões ajudarão você a alcançar os seus objetivos?”. O 

questionário busca identificar, ainda, metas e objetivos específicos de 

Inteligência, com questões como: “Que Inteligência específica de competidor 

ou de mercado você precisa para alcançar suas metas para esta designação?”.  

Esses exemplos denotam a importância que deve ser dada ao claro e 

perfeito entendimento das necessidades e orientações, tanto utilizando-se uma 

equipe interna de Inteligência, como contratando-se fornecedores para auxiliar 

no processo. 
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Para a fase 2 - aquisição de dados para formar a coleção -  os 

dados podem ser obtidos entre as fontes e fornecedores. O dado ou 

informação necessária pode ser obtida externamente (diretamente ou através 

de fornecedores) ou internamente (em bases de dados já consolidados a partir 

de dados e experiências anteriormente registradas). Para os casos em que os 

dados não são estruturados, as técnicas mais recomendadas são o 

desenvolvimento de redes externas de contatos amigáveis e as entrevistas 

com fontes internas (humanas). É a tentativa, novamente, de transformação de 

conhecimento tácito em explícito. 

Para tratar o conhecimento explícito, podem ser utilizados sistemas 

conhecidos como de “manuseamento” de texto. Nesses sistemas, que formam 

a base de muitos sistemas e processos voltados a tratar a informação, a 

recuperação pode ser obtida comparando-se palavras e frases através de 

lógica Booleana (do tipo e / ou). Grandes arquivos de texto podem ser 

rapidamente achados, usando-se uma lista alfabética de palavras individuais 

com indicadores para registros específicos contendo essas palavras. Os 

softwares utilizados pelos sistemas de informação comercial, tais como: 

DIALOG, Dow Jones, NEXIS (www.lexis-nexis.com), são baseados nessa 

técnica.  

As informações recuperadas podem, ainda nesta fase, passar por uma 

filtragem automática de informação, que é baseada em um modelo de 

interesses definido pelo usuário. Esses softwares, designados do tipo “agente 

inteligente” ou de “filtragem”, são uma resposta para o problema de “peneirar” 
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informação valiosa, enquanto se busca minimizar o tempo despendido 

frente a um grande conjunto de informação irrelevante disponibilizada. 

A filtragem é, na realidade, uma aplicação mais sofisticada das 

capacidades de busca de texto, tal como ranking, árvore de tópicos e 

questionamento, aplicados a um fluxo de dados entrantes na empresa, mais do 

que a partir de uma consulta a uma base de dados já existente. 

O software “agente inteligente” ou “agente pessoal” está sendo visto 

como a próxima onda no tratamento com o excesso de informações 

(BOURESTON, 2000). Esses programas buscam padrões e focalizam sobre as 

exceções, algo como “monitorar por exceção”, segundo HOHHOF (1997, 

p.272). São bastante indicados, na sua forma pura, para monitorar bases de 

dados numéricas grandes, sendo que para busca de textos funciona como uma 

customização ou adaptação ao perfil do usuário. 

Ainda, na categoria de softwares para manuseamento de texto, 

HOHHOF (1997, p.274), apresenta uma classificação a partir do meio para o 

qual eles foram projetados para operar: 

- Roteadores de informação: 

- Utilizados para extrair informação pré-definida de uma fonte de 

alimentação contínua, ou de uma fonte fornecedora com tempo pré-

determinado. Baseada em um perfil de usuário autodefinido, peneira um 

conjunto restrito de palavras de documentos de informação provenientes 

de alimentadores via linha física (linha dedicada, telefone, e outras), 

fontes de texto online (supridas por publicações impressas) e de artigos 

de pesquisa originais. Os diferentes sistemas variam em função da 
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amplitude das fontes de informação acompanhadas, da 

complexidade do projeto do perfil e da forma pela qual a informação é 

entregue e mostrada para o usuário. Os arquivos, sumários, relatórios, 

entre outros, são entregues via fax, e-mail, ou “baixados” (via download) 

para PCs. Exemplos:  

- Hoover -Sandpoint Corporation- (para pessoas cujo trabalho seja 

analisar e sintetizar informação); 

- NewsEDGE - Desketop Data- (para pessoas que necessitam uma 

cobertura de eventos minuto a minuto);  

- Dow Jones(http://djinteractive.com) (voltado a acompanhar e oferecer 

notícias de jornais);  

- Dun &Bradstreet (voltado a oferecer arquivos de informação individuais);  

- NewsCast (www.newscast.com).  

- Obs.:Poucos serviços de roteadores de informação cobrem 

exclusivamente fontes de informação técnica. 

- Softwares baseados em PC: 

- Manuseiam textos residentes de estações de trabalho pertencentes a 

indivíduos ou departamentos da empresa. Esses textos podem ser 

oriundos de uma fonte/fornecedor externo ou gerados na própria 

estação do usuário. Todos esses softwares possuem capacidade de 

busca de texto Booleana, incluindo avaliações do tipo proximidade, 

relevância e questionamentos. Exemplos: askSAM - askSAM Systems-, 

Personal Librarian -Personal Librarian Software- , ZyIndex - ZyLab -, 
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Strategy - Stategy Software Inc. (www.strategy.cc) e Atlas 

(www.atlasti.de).  

 

- Gerenciadores de documentos: 

- Focalizam os grupos de publicação dentro de uma organização, tais 

como: especificações, propostas, relatórios, contratos e documentos 

técnicos. Estão voltados à integração de documentos (atualmente, texto, 

vídeo e áudio), atividades de publicação, revisão e arquivamento. Esses 

softwares são apropriados para integrar informação interna e externa, 

desde que devidamente utilizados por uma equipe interna capacitada 

para tal. Exemplos: Folio Views (Folio Corporation), Keyfile (Keyfile 

Corporatin) e WorldView (Interleaf Inc.). 

 

- Apoio analítico: 

- Utilizam informações de outros programas de texto e podem fornecer 

informação estruturada ou de texto em um formato adequado para as 

atividades de análise, ou para fazer uma avaliação qualitativa de 

múltiplos cenários. Praticamente todas as grandes empresas de 

consultoria oferecem os seus pacotes de suporte de análise. Exemplos: 

WINCITE (www.wincite.com.) e Business Insight. 
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- Gerenciadores de textos completos: 

- Fornecem um enfoque integrado para o manuseio e recuperação de 

informações de texto através de uma organização. Podem ser utilizados 

por qualquer departamento que necessite manusear arquivos de 

informação de texto. Possuem capacidades de busca do tipo Lógica 

Booleana, proximidade, relevância, questionamento, etc., funcionando 

em uma grande variedade de tipos de equipamento. Esses softwares, 

normalmente, fornecem bases de dados repositórias das informações de 

texto básicas que são preenchidas pelos roteadores de informação e 

extraídas dos programas de software de análise. São usados para 

manusear as informações de texto de toda a organização, 

independentemente da sua origem, por toda a organização. Usualmente 

são integrados a sistemas de e-mail e têm intenso apoio de 

programação interna e externa. Exemplos: BASISPlus (Information 

Dimensions Inc.), Search Tools (Fulcrum Technologies Inc.) e TOPIC 

(Verity Inc.) Mais recentemente, o software ConQuest (ConQuest 

Software) tem sido agregado aos pacotes de gerenciadores de texto por 

ser um sistema baseado em linguagem natural. 

 

- Sistemas de imagem: 

- Os sistemas OCR (Optical Character Recognition) já estão sendo 

utilizados para armazenar e recuperar informações de texto, suportando 

buscas com lógica fuzzi e produzindo imagens tanto do documento 
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como do texto em uma mesma tela. Exemplos: Excalibur (Excalibur 

technologies) e FreeForm (MicroDynamics Ltd.). 

 

No caso da utilização da Internet como fonte de dados, usando 

softwares de busca e manuseamento de informações, o risco está na sua 

utilização exclusiva, podendo provocar o que Chuck KLEIN (1999) chama de 

“doença da Net”. Particularmente para as necessidades de Inteligência 

Competitiva, essa “doença” pode se tornar um fator extremamente limitante, 

principalmente levando-se em conta a grande quantidade e pouca qualidade 

dos dados disponíveis na Web. O melhor antídoto, segundo esse autor, é o uso 

sistemático de fontes de informação humanas. 

Para que a Internet se torne uma rica fonte de dados e/ou informações 

precisas e atuais para a Inteligência Competitiva da empresa, NORDSTROM e 

PINKERTON (1999, p.54) fazem três alertas para os “buscadores” de 

informação: 1) Não ter medo de ser diferente, considerando que a IC não é e 

não necessita ser parecida para todas as empresas e/ou indústrias. 2) A IC não 

é uma substituta para pesquisa de mercado, que normalmente é voltada a 

determinar unicamente oportunidades de mercado. 3) Aprender como avaliar 

um site da Web. 

 

A 3ª fase - análise - é a mais crucial do processo de inteligência. Para 

auxiliar na análise, existe um grande conjunto de métodos vindos de diversos 

campos, como: Bases de Dados, Matemática, Estatística e Inteligência 
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Artificial, bem como técnicas bem estabelecidas a partir da 

Bibliometria/cienciometria (ou tecnometria). 

Segundo GARCÍA-TORRES (1997), a fase de análise pode utilizar uma 

ou mais das seguintes técnicas (QUADRO 5): 

 

QUADRO 5 : Técnicas para a fase de análise 

Técnicas de 

Mapeamento: 

 

-Fluxogramas 

-Análise de entrada-saída 

-Limites envolventes 

-Análise de impacto/ 

vulnerabilidade 

-Modelos morfológicos 

-Análise de impacto 

cruzado 

-Análise de impacto de 

tendências 

 

Técnicas de modelagem: 

 

 

-Extrapolação de 

tendências 

-Análise de séries de 

tempo 

-Análise de seção-cruzada 

-Modelos causais 

-Modelos estocásticos 

-Modelos econométricos 

-Modelos de resposta 

-Modelos de aplicação 

baseados em 

investigação 

Técnicas subjetivas: 

 

 

-Brainstorming 

-Role playng 

-Desenvolvimento de 

cenários 

-Técnicas de entrevistas 

-Pesquisas de opinião 

-Técnica Delfos 

-Pesquisas de intenção 

-Intuição e conjectura 

 

FONTE: Traduzido e adaptado de GARCÍA-TORRES (1997). 

 

Buscando uma Análise de Patentes com um enfoque horizontal - G. 

ALTSHULLER (1998, apud PALOP & VICENTE, 1999) desenvolveu as “pautas 

de evolução tecnológica” que ajudam a estruturar, por um lado, a introdução de 

mudanças inovadoras em produtos e processos e, por outro lado, a analisar a 
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possível tendência de determinados sistemas tecnológicos. A Metodologia 

TRIZ®, hoje marca registrada e oferecida como serviço pela empresa TRIZ 

XXI, foi gerada a partir dessas necessidades. 

 

Existem, ainda, os softwares da linha IBM Data Mining and Competitive 

Intelligence (Ex. Infodetector, Technology Watch, Text Navigator) que estão 

baseados em métodos de classificação derivados da Metodologia de Análise 

Relacional (MARCOTORCHINO, 1986; BEDECARRAX, 1989 apud ZANASI, 

1995). É uma metodologia de análise de dados desenvolvida pela IBM que 

objetiva extrair de uma grande quantidade de dados vagos uma estrutura 

característica que restitua a maior parte da informação sob a forma de 

significado. Essa metodologia está voltada para dados tais como aqueles que 

podem ser obtidos de uma base de dados on line. 

As principais características desse tipo de software estão em: 

- Classificação automática. 

- Capacidade de tratar uma matriz grande e esparsa. 

- Sem limitações quanto às dimensões do conjunto de dados. 

- Interpretação automática. 

 

Nos modelos baseados na Análise Relacional, grande parte do tempo é 

dedicada à análise dos resultados e interpretações, podendo em seguida ser 

utilizado no processo de tomada de decisão. O processo é constituído, 

basicamente, de três fases: 
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- Estatística básica, com o objetivo de mostrar as distribuições dos 

elementos das linhas e colunas da matriz, bem como fornecer informação 

quantitativa sobre os dados, para ser usada como uma descrição básica 

dos fenômenos de forma superficial. 

- Classificação, que objetiva agrupar os grupos de dados mais homogêneos. 

- Análise de Resultados e Interpretação, baseada em indicadores globais e 

indicadores dos grupos. 

Os resultados desse processo completo são automaticamente 

integrados a relatórios pré-definidos. Podem ser do tipo: sínteses temáticas, 

mapas estratégicos, conselhos sintéticos, redes de interação. 

Nessa linha, há ainda o pacote Tetralogie (DKATI & DOUSSET, 1997), 

que é um método e um software desenvolvido na Universidade Paul Sabatier 

(Toulouse, França), que buscam proporcionar um conjunto de ferramentas as 

quais podem auxiliar em um estudo (plano, programa, processo) de IC, desde a 

aquisição dos dados até a fase de interpretação. O Tetralogie supõe que a fase 

de obtenção dos dados já está realizada e o conjunto dos dados disponibilizado 

é todo relativo a um tema ou estudo. Supõe, ainda, que a fonte de informação é 

conhecida e que uma descrição desta está disponível. 

Para os dados provenientes de uma base de dados não estruturada ou 

quando se está interessado em estudar um campo de texto completo dentro de 

uma base de dados estruturada, tal como título ou abstract no INSPEC 

(International Information Services for the Physics and Engineering 

Communities), o pacote Tetralogie é menos efetivo. Isto ocorre porque a fase 

de pré-tratamento usa somente modelos estatísticos. Está sendo avaliada a 
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oportunidade de se desenvolver um modelo lingüístico, contendo estágios 

morfológico, léxico e sintático. 

A Universidade de Marseille - França - , entre outras, também oferece 

os seus pacotes voltados à coleta, processamento, análise e validação que são 

o DATAVIEW®, o DATALIST® e o MATRISM®, cujas características e 

aplicações podem ser consultadas em (http://crrm.univ-mrs.fr).  

Para os casos em que se busca o tratamento de “sinais fracos”, pode-

se utilizar o PUZZLE®, que é uma metodologia e um sistema aplicativo - 

software (LESCA et al., 1996). Suas principais características estão em: 

permitir o reagrupamento, recortes e validação das informações coletadas; 

aceitar toda a forma de informação (texto, imagem, voz); gerar múltiplos 

arranjos da informação a partir de vínculos de causalidade, analógicos, 

contigüidade, entre outros; verificar a coerência das informações reunidas; 

permitir um acesso fácil e rápido a informações derivadas. 

Entre as ferramentas disponíveis para tratar patentes está a tecnologia 

MAPIT, voltada a analisar patentes competitivas. É uma ferramenta de data 

mining de patentes que pode simultaneamente avaliar milhares de patentes e 

reivindicações e agrupamentos delas, baseada em tecnologias similares. 

Oferece uma visualização de dados de forma gráfica de reivindicações 

complementares e/ou conflitantes. 

Outro software, o IPAM (Intellectual Property Asset Management) - 

Aurigin Systems Inc. (www.aurigin.com) é um produto voltado a tratar com 

patentes, principalmente a partir de um fornecedor de informações do tipo 

MicroPatent(www.micropat.com) (POWELL, 1999).  
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É importante destacar que as patentes em si não aportam 

informação sobre impactos de mercado de qualquer tecnologia, sendo somente 

um indicador indireto. 

 

Segundo Richard KLAVANS (1997), as novas ferramentas e técnicas 

analíticas estão surgindo a partir do universo de P&D/informação. Essas 

ferramentas não estão surgindo das fontes tradicionais de métodos analíticos 

(como a cienciometria, por exemplo). Elas provêm de fontes dispersas como 

reconhecimento de padrões, analogias e visualização de dados quantitativos. 

Essas ferramentas não aparentam que vão modificar profundamente o modo 

de coletar, analisar ou disseminar Inteligência Técnica. Deverão, entretanto, 

incorporar vantagens correspondentes aos seus enfoques. 

 

Segundo HOHHOF (1997, p.270), os princípios de processamento de 

linguagem natural estão sendo, cada vez mais, suportados por sistemas que 

permitem: 

- Análise morfológica - equiparar termos, tais como “rato” e “rata”. 

- Análise sintática - dar idéia dentro de relações entre palavras e, portanto, 

seu significado. 

- Análise semântica - analisar os diferentes sentidos de uma simples palavra, 

tal como “planta”. 

Nessa linha de ferramentas já estão sendo apresentados alguns 

softwares, como o da Tecnologia DR-LINK, para descoberta de predições e 

comentários em notícias. Usa comandos em linguagem natural para buscar por 
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significados, temas em conceitos dentro de documentos, incluindo 

predições, avaliações e conseqüências e não somente palavras-chave ou 

sinônimos. (Manning & Napier Information Services -MNIS -http://www. 

mnis.net). 

Ainda, para auxiliar na fase de análise, outras técnicas estão sendo 

desenvolvidas: 

- Análise de Hipóteses de Competição (Competing Hypotheses Analysis).  

- Uso de simuladores na elaboração e teste de estratégias competitivas.  

- Utilização de redes neurais para simulação baseada em computador para 

predizer preços futuros, vendas e outras atividades econômicas. 

Entretanto, mesmo com todas as técnicas, ferramentas e cuidados 

durante a fase de análise, o julgamento humano, particularmente do gestor 

responsável pela unidade ou função de IC, é tido como um elemento essencial 

da decisão com respeito a qual técnica de IC utilizar em uma situação 

específica (MALHOTRA, 1993a). 

Na 4ª fase - comunicação/disseminação - os “produtos” podem ser 

encaminhados e/ou apresentados aos tomadores de decisão da seguinte 

forma/formato: 

- Comunicações orais. 

- Relatórios executivos de IT - fichas de síntese-ação (1 - 5 páginas). 

- Dossiês detalhados de IT - dossiê geral de informação (DGI) e dossiê de 

informação estratégica (DIS). 

- Boletins de alerta (relatos sucintos de sinais de mudança do ambiente 

externo, com indicação de fontes). 



 125 

De forma a categorizar os diversos tipos de relatórios de 

inteligência, GARCÍA-TORRES (1997) estabeleceu um enfoque hierárquico, 

mostrado na FIGURA 16. 

 

FIGURA 16 : Hierarquia para os relatórios de IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Traduzido e adaptado de GARCÍA-TORRES (1997). 

 

Muitas vezes, a comunicação, o relatório e/ou o dossiê são 

considerados o produto final do processo. O ideal, entretanto, é que o produto, 

em qualquer um dos casos, seja discutido e avaliado com os tomadores de 

decisão. Os profissionais de Inteligência competitiva são os responsáveis por 
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fornecer este tipo de inteligência para os executivos. Mas, são esses 

executivos que devem avaliar se a IC tem ou não valor para a ação. 

Nos casos em que a política e a estratégia da empresa permitem, a 

inteligência, da mesma forma que a informação, pode ser disseminada pela 

Intranet da organização para as redes internas, para os grupos de discussão 

ou similares. 

Mesmo estando planejado, organizado e estruturado, um Programa de 

Inteligência pode falhar devido a problemas relacionados a quatro conjuntos de 

aspectos:  

- na estrutura e nos processos; 

- nas atitudes; 

- nos recursos; 

- no entendimento da IC na organização. 

O fundamental, portanto, está em que os modelos, métodos, técnicas e 

ferramentas de Inteligência Competitiva estejam sempre dentro do contexto de 

Gestão Estratégica da organização, tendo em vista o atual contexto das 

empresas em termos de competitividade. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA:  MODELO PARA 

UMA  ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA     

PARA       AGLOMERADOS ECONÔMICOS EM SANTA 

CATARINA.  

 

Nesse Capítulo é apresentada a Fundamentação Metodológica do 

modelo de Inteligência Competitiva concebido para atender com informações 

estratégicas e inteligência, os atores econômicos dos aglomerados econômicos 

do Estado de Santa Catarina. 

No primeiro item do Capítulo são apresentadas as características do 

Estado, notadamente os pólos que identificam sua subdivisão econômica e 

geográfica. 

O segundo item abordado é o Modelo julgado apropriado para a 

Estrutura de Inteligência Competitiva.  

Por fim, no último item desse Capítulo, é apresentado um roteiro para 

implantação da estrutura no aglomerado de autopeças do Nordeste do Estado.  
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3.1 Caracterização Sócio-Econômica do Estado de Santa 

Catarina 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA  

  

 

 

 

Complexo Industrial da Região Nordeste 

 

Projetos de colonização organizados e bem sucedidos resultaram na 

formação de núcleos urbanos prósperos, que deram origem a um parque 
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industrial diversificado, com predominância do complexo eletro-metal-

mecânico, que responde por 18% da renda gerada pela indústria catarinense e 

emprega 59 mil pessoas nas suas 2.100 empresas. Do setor mecânico parte 

um dos principais produtos de nossa pauta de exportação: os moto-

compressores herméticos para refrigeração doméstica, que responde por 10% 

das exportações do Estado. Nesta região, destacam-se também as indústrias 

de material de transporte e de matérias plásticas, responsáveis por 18% do 

valor da transformação industrial.  

 

Complexo Industrial da Região Oeste 

 

Nesta região está situado o complexo agro-industrial voltado 

principalmente ao abate de suínos e de aves. As lavouras e demais atividades 

industriais são naturalmente orientadas para apoiar este segmento produtivo 

que  responde por 19% da renda gerada no parque fabril do Estado e emprega 

53 mil pessoas em 2.000 estabelecimentos. 

 

Complexo Industrial da Região do Vale do Itajaí 

 

Concentrado principalmente no Vale do Itajaí, encontra-se o complexo 

têxtil, integrado pelos setores de vestuário, calçados e artefatos de tecidos, que 

responde por 25% do valor de transformação industrial catarinense. Deve-se 

aos alemães a estruturação das primeiras unidades produtivas deste segmento 

que ocupa a terceira posição nacional, empregando 91 mil trabalhadores (28% 
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da mão-de-obra na indústria de transformação catarinense), distribuídos por 

4.000 empresas.  

 

Complexo Industrial das Regiões Norte e Planalto 

 

Estas regiões têm sua base econômica vinculada à criação de bovinos 

e à extração de madeiras. A agricultura é caracterizada por lavouras de 

produção extensiva e tem na fruticultura um destaque recente e promissor. O 

complexo madeira, mobiliário e papel e papelão contribui com 14% no valor 

transformado pela indústria no Estado e emprega 71 mil trabalhadores em 

4.200 empresas.  

 

Complexo Industrial da Região Sul  

 

Na Região Sul está localizado o complexo mineral em função das 

jazidas de carvão, caulim e argila. O Estado é o maior produtor de carvão 

mineral do País, partindo daqui mais de 60% da produção nacional. O caulim e 

a argila são as matérias-primas para a indústria de pisos e azulejos, com 

qualidade reconhecida mundialmente. São produzidos anualmente cerca de 

142 milhões de metros quadrados de cerâmica para revestimento. Responde 

por 9% do valor de transformação industrial de Santa Catarina e emprega 24 

mil pessoas em 1.500 empresas. 
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Complexo Industrial da Região do Litoral 

 

Esta região apresenta uma estrutura minifundiária, com a utilização dos 

solos por culturas diversificadas e de subsistência. A pesca, sobretudo a 

artesanal, sempre teve presença importante na formação da renda e, a partir 

da implementação de acessos rodoviários adequados, o turismo consolidou-se 

como atividade de invulgar importância.  

Na Grande Florianópolis emergiu um novo complexo industrial, 

harmonizado com o potencial turístico da região, com empreendimentos 

voltados à geração de empresas de alta tecnologia. Nele estão sendo 

realizadas atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de automação, 

mecaoptoeletrônica, telecomunicações, eletroeletrônica, mecânica de precisão, 

informática, novos materiais, engenharia biomédica e serviços tecnológicos. 

O Pólo Tecnológico da Grande Florianópolis - TECNÓPOLIS - abriga 

300 empresas de informática, gerando 1.402 empregos diretos e 7.323 

indiretos, com um faturamento anual de US$ 78 milhões.  

 

3.2 Proposta de Modelo para o Sistema de Inteligência 

Competitiva – SIC 

 

Este capítulo apresenta a arquitetura básica do Sistema de Inteligência 

Competitiva – SIC, concebido com o objetivo de prover os atores que compõem 

os aglomerados econômicos de Santa Catarina, que estejam interessados, 
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com produtos de inteligência que suportem seus processos de tomada de 

decisões. 

Neste conceito, os alvos dos produtos de IC são os tomadores de 

decisão das empresas, instituições de apoio e órgãos de governo, que formam 

o aglomerado. 

A concepção desta estrutura em forma de rede, objetiva obter a 

abrangência e a flexibilidade requeridas para conexões e desconexões de 

provedores de dados e de informações, analistas e canais de comunicação, 

para a difusão dos produtos de inteligência competitiva, conforme as 

necessidades imediatas do SIC, com o fim de atender as demandas 

específicas de seus clientes. 

3.2.1 Objetivo do Sistema de Inteligência Competitiva – SIC. 

 

O SIC atuará como suporte aos agentes econômicos e instituições de 

apoio aos aglomerados econômicos de Santa Catarina, com informações 

estratégicas e inteligência com vistas à sua competitividade.  Neste contexto, o 

SIC também atuará dentro de uma visão de negócios, através da identificação 

de oportunidades de empreendimentos e suporte de informações à geração de 

projetos cooperados entre empresas, e entre empresas e instituições de apoio.  

Sua atuação também pode ser vista sob duas perspectivas de 

atendimento aos clientes: 
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- Através de serviços “multi-usuário”: geração e difusão de inteligência 

para o conjunto de atores do aglomerado; identificação de oportunidades de 

negócios no ambiente do aglomerado; geração de projetos cooperativos.    

- Através de serviços “mono-usuário”: geração e difusão de inteligência para 

uma única instituição, sob contratação específica. 

 

3.2.2. Objetivos específicos do SIC. 

 

Serviços básicos para os aglomerados (multi-usuário): 

- Influir no processo de elaboração e monitoramento da estratégia do 

aglomerado econômico (“cluster”). 

- Influir na criação e manutenção de um sistema de gestão estratégica em 

tempo real do aglomerado econômico. 

- Monitorar aspectos do “cluster” referentes a: 

a) Ambiente político, econômico e legal; 

b) Mercado e concorrência; 

c) Tecnologia. 

Serviços complementares: 

- Identificar as oportunidades interempresariais de cooperação. 

- Aproximar instituições potenciais fontes de solução para demandas 

específicas, através da rede de indústrias e especialistas. 

- Serviços de informação/inteligência específicos (monousuário) referentes a: 

a) Ambiente político, econômico e legal; 

b) Mercado e concorrência; 
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c) Tecnologia. 

 

3.2.3 Condições de Contorno 

 

A definição do modelo adotado pelo SIC privilegia a simplicidade. Uma 

equipe “enxuta”, com procedimentos não burocratizados e trabalhando em 

rede, valoriza mais os resultados do que a criação da infra-estrutura. Como 

observa Kirk TYSON (1998) a melhor maneira de se iniciar um sistema de 

Inteligência Competitiva é obtendo informações que contribuam para resolver o 

problema que tira o sono daqueles responsáveis por tomar decisões.  Os 

recursos, a equipe e a infra-estrutura são mais facilmente obtidos, quando se 

consegue demonstrar o valor da contribuição da IC. 

Como o Sistema destina-se aos tomadores de decisão dos 

aglomerados econômicos, de Santa Catarina, sua concepção está 

contemplando um processo de implantação em módulos, por aglomerado. Isto, 

em função da necessidade de etapas muito importantes como: sensibilização 

dos potenciais usuários da IC a ser gerada e difundida; definição das questões 

estratégicas para vigilância e inteligência (por aglomerado econômico e 

derivadas da visão compartilhada pelos tomadores de decisão para o “cluster”); 

equacionamento do suporte financeiro, entre outras, estarem superadas antes 

da implantação. 

Como todas essas etapas serão cumpridas de acordo com o ritmo 

próprio de cada grupo de pessoas envolvido nas atividades, o tratamento por 

módulos (setoriais) foi o escolhido.  
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Haverá, portanto, uma função de coordenação geral e outras 

funções complementares, de coordenação setorial (por aglomerado 

econômico).    

Além do aspecto mencionado acima, a estrutura é basicamente 

constituída pela integração de dois tipos de redes: a rede humana - composta 

pelos atores do sistema (tomadores de decisão, coordenadores, especialistas e 

provedores); e a rede eletrônica - que compreende a infra-estrutura de suporte, 

para viabilizar o fluxo de informações. 

 

3.2.4 A Rede Humana  

 

É constituída pelos seguintes atores, que têm respectivamente as 

seguintes responsabilidades: 

 

3.2.4.1 Tomadores de decisão 

 

- São estes os beneficiários ou usuários finais de todo o processo de 

inteligência competitiva. O processo tem início com eles, que em última 

instância definem as questões estratégicas a serem monitoradas pelo SIC.                              

Assim como o início do processo de IC se dá com os tomadores de 

decisão, também com eles se dá o término do processo, pois é esse grupo que 

recebe os “produtos”de IC, para serem utilizados em processos de tomada de 

decisão, tendo como foco suas visões  estratégicas do aglomerado econômico.   
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Fornecem “feedback” para os coordenadores do sistema (“Driver”) e 

das redes (Animadores). 

 

 

3.2.4.2 Provedores de dados e informações 

 

- Atuam como captadores das tendências e sinais de mudança, realizando a 

monitoração permanente do ambiente com foco na estratégia concebida 

para o aglomerado. 

- Alimentam as redes com dados e informações a serem analisados, 

validados e difundidos pelo SIC. 

 

3.2.4.3 Analistas (especialistas) 

 

- Acompanham permanentemente o ambiente, com foco nas questões 

estratégicas que tiverem prioridade, sob o ponto de vista dos tomadores de 

decisão. 

- Têm capacidade de avaliar o impacto das mudanças, ou sinais de mudança 

do ambiente, nas estratégias competitivas. 

- Capacidade de articulação com o ambiente externo, técnico e gerencial. 
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3.2.4.4 Coordenador do Sistema (“Driver”) 

 

- Responsável geral pelo SIC. 

- Responsável pelo planejamento e gestão do Sistema. 

- Responsável pela economicidade, segurança e aspectos legais do Sistema. 

- Responsável pela atualização tecnológica do Sistema e manutenção da 

competência da rede humana. 

- Coordena o programa de implantação. 

- Atua como facilitador do processo. 

- Atua como integrador das redes, zelando pelo seu bom funcionamento e 

agilidade. 

- Coordena o processo de difusão dos “produtos” de inteligência. 

- Atua como elo de ligação entre os tomadores de decisão e os 

coordenadores de redes. 

 

3.2.4.5 Coordenador de rede (Animador) 

 

- Compõe juntamente com o coordenador do Sistema e dos demais 

coordenadores de rede, o grupo de gestão do SIC. 

- Assessora o coordenador do Sistema em aspectos ligados ao 

aprimoramento tecnológico (“hardware”, “software”,...), ampliação e 

estruturação da rede, constituição de bases de dados próprias ou através 

de terceiros, aspectos de segurança de informações, aspectos legais, etc. 
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- Responsável pela criação, desenvolvimento e administração da rede de 

provedores e analistas para o aglomerado econômico de sua 

responsabilidade.      

- Responsável pela avaliação final e validação dos dados, informações e 

“produtos” de inteligência para o aglomerado econômico sob sua 

responsabilidade. 

A FIGURA 17 apresenta a concepção da arquitetura da rede de IC. 

FIGURA 17 : Arquitetura da rede. 
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3.2.5 A rede eletrônica 

 

Concebida como um portal de trabalho, esta estrutura é representada 

por um “site” de apresentação e divulgação do trabalho do SIC, orientado 

indiretamente às questões estratégicas dos aglomerados econômicos. 

A atratividade gerada pelo conteúdo específico desta página permite o 

cadastramento de interessados, com sua participação em fóruns de discussão 

específicos, possibilitando desta forma uma permanente triagem de potenciais 

participantes (especialistas, analistas, provedores de dados e informações) 

para a rede que dá tratamento às questões estratégicas. Note-se que os temas 

debatidos nesses fóruns de discussão de acesso público, não são as questões 

estratégicas, objeto dos trabalhos de IC para os tomadores de decisão. Estes 

fóruns têm um papel de atração ao Portal. 

A visualização do SIC como um Portal, de acesso público, permite 

alcançar alguns resultados: 

- Identificação nos fóruns de discussão abertos, de potenciais participantes 

para as redes de inteligência em questões estratégicas (fechados). 

- Identificação de eventuais questões a serem monitoradas e sugeridas aos 

tomadores de decisão, que poderão torná-la questão estratégica para 

Vigilância/Inteligência (fechado). 

- Divulgação de dados, informações e estudos de domínio público. 

 

A FIGURA 18 apresenta esquematicamente o papel de atratividade do 

Portal do SIC 

M
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FIGURA 18: Acesso Público ao Portal. 
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FIGURA 19 : Esquema de Funcionamento do Sic 
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FIGURA 20 : Etapas do Processo de Trabalho do SIC 
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A FIGURA 20, apresenta as etapas do processo de trabalho do SIC, 

envolvendo os componente da rede humana. 

3.2.6  Produtos” oferecidos de IC 

 

São oferecidos em geral os seguintes tipos de produtos de inteligência, 

segundo seus valores estratégicos: 

 

Alto valor estratégico: 

- “Briefings” condensados: relatórios de identificação de fatos, com análise e 

propostas de ações corretivas alternativas.  

- Análise de situação: sumários estratégicos (sobre questões estratégicas 

definidas). 

 

Médio Valor estratégico: 

- Relatório de impacto: “reports” de fatos que causam impacto na estratégia 

estabelecida 

- Briefings periódicos: “reports” condensados 

- Análise situação: fundamentos detalhados dos sumários estratégicos. 

 

Baixo valor estratégico: 

- Boletins: informações publicadas e de outras fontes. 
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- Perfis de produtos, concorrentes: “reports” de situação de produtos no 

mercado.  

3.2.7  Clientes do SIC 

 

Como pode ser visto ao longo desse trabalho, o SIC é concebido em 

função dos tomadores de decisão dos aglomerados econômicos de Santa 

Catarina, para gerar inteligência nas 3 vertentes definidas (ambiente político, 

econômico e legal; mercado e concorrentes; e tecnologia), e entregar tanto em 

igualdade de condições para o conjunto (serviços multi-usuário), como para 

cliente único (serviços mono-usuário). 

Entretanto o SIC é ainda mais abrangente em seu atendimento. Ao se 

apresentar como um Portal de acesso público (para alguns aspectos), 

disponibiliza dados, informações e estudos de domínio público, livremente, 

para acesso universal. Ao mesmo tempo, através da constituição de “fóruns de 

discussão abertos”, congrega e “presta serviço” para um público específico de 

interessados em sua temática.  

3.2.8  Fatores de sucesso da rede 

- Necessidade comum de um grupo organizado, rede de parceiros, para 

agregar valor à informação através de suas individualidades, porém com 

“expertises” complementares, em benefício mútuo. 
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- Cada “nó” (coordenador de rede, analista...) tem a autonomia de 

desenhar sua própria rede de parceiros. 

- Um interesse próprio e objetivo em cada rede (setorial) de parceiros – 

Objetivo comum. 

- Uma parcela compatível de interesse entre todos os parceiros da rede 

(geral), simultaneamente. 

- Um estoque de competências individuais, com grande variedade de 

aptidões, conhecimentos, habilidades, interesses.  

- Desenvolvimento de uma boa base de relação pessoal entre os parceiros 

(componentes da rede). 

- Para cada convergência dos interesses organizacionais e simpatia 

individual que ocorra, o tempo é a essência para encontrar parceiros certos, 

adquirir seus conhecimentos e aprender a trabalhar em conjunto e com 

sucesso. 

3.2.9 Principais vantagens da estruturação do Sistema em rede. 

 

- Maior possibilidade de agregar parceiros (os “nós” componentes da rede) 

pela expansão do potencial de busca, especialmente quando se procura 

parceiros fora da região. Eles freqüentemente trabalham em redes com 

outras organizações. 
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- Maior possibilidade da expansão de negócios através da disponibilidade 

de acesso para regiões servidas pela rede de parceiros, em especial para 

serviços mono-usuário. 

- Maior facilidade para organização de pesquisas. A rede oferece acesso a 

recursos adicionais e programas de pesquisa além de oportunidade de unir 

recursos para desenvolvimento de projetos. 

- Assim como uma rede pode oferecer serviços através da exploração da 

expertise de cada parceiro, ela também pode oferecer suporte a tecnologias 

alternativas, direitos legais de propriedade e em negociação de contratos. 

- Oportunidade de aprendizado permanente através da rede, pela 

transferência de conhecimento.  

3.2.10  “Portfólio” de serviços 

 

- Acesso e pesquisa em bases de dados nacionais e internacionais nas áreas 

dos “clusters”; 

- Disseminação seletiva de informação – para usuários cadastrados 

(informações da indústria e negócios); 

- Identificação de problemas tecnológicos das empresas e indicação de 

soluções técnicas visando a melhoria de processos e produtos; 

- Identificação de especialistas, laboratórios e instituições de pesquisa; 

- Investigação e análise de mercado e competidores – cenários, notícias, 

alertas...; 
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- Serviço On-Line: banco de informação industrial – dados regionais com 

produtos disponíveis no mercado; 

- Publicações sobre tecnologias aplicáveis aos diversos setores da indústria; 

- Serviços de consultoria, assessoria nos aspectos técnicos, de mercado e 

legais, abrangendo os diversos setores da indústria; 

- Treinamentos e “workshops”. 

3.2.11  Recomendações finais. 

 

Tratando-se de um projeto pioneiro e tendo em vista que o conceito 

fundamental de “cluster” inclui necessariamente a existência do fator 

cooperação entre seus componentes, por outro lado, considerando-se que este 

ainda não é um ponto facilmente verificável no ambiente empresarial brasileiro, 

porém, que deverá estar presente no ambiente de implantação do projeto, 

torna-se imperiosa a correta escolha do "cluster” onde será realizada a 

implantação piloto do SIC. 

Será necessário que tenha uma visão estratégica de seu 

desenvolvimento compartilhada entre seus principais componentes, ou pelo 

menos uma forte possibilidade de se chegar a isto. 

Também devem existir e serem cooptadas, lideranças que comprem a 

proposta e ajam como “padrinhos” do projeto. 
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Além disso, é fundamental o forte comprometimento das instituições 

“que constituem o aglomerado”, e o equacionamento de recursos para suas 

fases iniciais.    

3.3 Roteiro para Aplicação do Modelo de IC no Aglomerado 

Local Competitivo de Autopeças do Nordeste 

Catarinense. 

 

Nesse item é apresentada uma proposta de roteiro para implantar o 

Sistema de IC, para o aglomerado de autopeças do norte do Estado. 

Em primeiro lugar é apresentada a industria brasileira de autopeças, 

caracterizando-a nos principais estados produtores no país. São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para esse item foi 

utilizada uma parte do trabalho de pesquisa, realizado através de análise de 

estudos e informações, e entrevistas com lideranças empresariais do setor de 

auto peças em Santa Catarina, trabalho em que o autor dessa dissertação 

esteve envolvido. 

 O capítulo aborda também a proposta de roteiro para implantação da 

estrutura de IC nesse aglomerado e finaliza propondo mecanismo para 

avaliação do Sistema. 
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3.3.1 Caracterização do setor de autopeças. 

 

O setor de autopeças registrou no final da década de 90 um período de 

profundas transformações na estrutura do setor e no perfil das empresas. As 

montadoras de veículos, introduzindo novas tecnologias e processos 

produtivos, levaram muitos fornecedores de equipamentos e serviços para o 

“site” das próprias fábricas. Trabalhando em regime de “codesign” no 

desenvolvimento de veículos, as grandes empresas de autopeças passaram a 

fornecer módulos e sistemas completos para as montadoras. Os “sistemistas” 

assumiram papel central no processo de manufatura, atuando muitas vezes 

dentro da linha de produção, e tornaram-se uma espécie de funil nos 

fornecimentos das demais empresas de autopeças, passando a concentrar 

grande poder na área de suprimentos automotivos. Esse cenário, reforçado 

pela globalização foi acompanhada de inúmeras fusões e aquisições entre as 

empresas do setor de autopeças. 

O Estado de Santa Catarina possui um grande número de pequenas e 

médias empresas, geralmente nacionais, que utilizam tecnologias menos 

sofisticadas e abastecem principalmente o mercado local de reposição. Em 

nenhum outro setor de atividade industrial, a articulação entre fornecedores e 

produtores ao longo da cadeia produtiva é tão decisiva para a competitividade 

quanto no ramo automobilístico. Por isso mesmo este novo cenário globalizado 

impõe uma análise profunda por parte dos atores desta cadeia.  
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ABAIXO É APRESENTADA A CADEIA DO SETOR AUTOPEÇAS: 
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3.3.1.1 Setor de Autopeças no Brasil 

 

Com o recente ciclo de investimentos da indústria automobilística vem 

ocorrendo uma desconcentração regional da produção de veículos que pode 

ser vista pela instalação de empresas fora do estado de São Paulo, mas, 

também pela mudança das empresas para o interior deste estado. 

O parque de autopeças criado em diversos municípios do estado de 

São Paulo, abrangendo principalmente a região do ABCD, foi-se alterando com 

o crescimento da produção da Fiat e com as estratégias desta empresa de 

atrair fornecedores para sua proximidade e de implementar uma forte programa 

de desverticalização. O Estado de São Paulo, especialmente a região do ABC, 

permanece ainda como principal produtor de veículos e de autopeças. 

Considerando-se constante a produção das unidades em São Paulo e 

acrescendo-se a produção prevista das novas unidades, haveria mudança 

quanto à participação dos Estados. São Paulo e Minas Gerais que detêm a 

totalidade da produção passariam a participar com 75%, sendo portanto, ainda 

o principal pólo. 

O quadro de distribuição do setor de autopeças ainda não é 

suficientemente claro. A indústria automobilística possui um significativo efeito 

de encadeamento e a indústria fornecedora abrange vários setores. Porém, 

sabe-se que em função das mudanças nas políticas de compras das 

montadoras e do processo de desverticalização, diversos fabricantes chegam 

ao país. Isto se verifica para as montadoras já existentes, mas, são 
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principalmente as novas que estão trazendo fornecedores que ainda não 

haviam se instalado no país.  

No entanto, apesar da instalação de fabricantes associados às novas 

montadoras nas proximidades da fábrica de veículos, estima-se que grande 

parte da produção virá do Estado de São Paulo, pelo menos inicialmente. 

Observa-se, também, que são necessários um certo tempo e determinada 

escala de produção, para desenvolver um parque fornecedor representativo.  

O Estado de São Paulo concentra em torno de 75% da produção de 

veículos, mais de 40% das vendas de veículos de produção nacional no país e 

mais de 80% das unidades industriais de autopeças. 

A maior parte dos investimentos das montadoras vem sendo destinada 

à modernização das plantas existentes. Com relação a novas plantas da 

indústria automobilística, foram instaladas as fábricas da Honda e da Toyota, 

ambas na região de Campinas, e a fábrica de motores da Volkswagen em São 

Carlos. 

As plantas existentes no Estado de São Paulo vêm passando por 

sucessivas etapas de modernização, observando o crescimento dos índices de 

automação e a implementação de diversos programas de terceirização nestas 

fábricas. Aquelas localizadas na região do Vale do Paraíba foram construídas 

ou reformuladas instalações mais modernas e com maior participação de 

fornecedores externos. Com relação às unidades instaladas na região do ABC, 

mais verticalizadas, são realizados também gastos em modernização e alguma 

transferência de atividade produtiva para terceiros. 
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Com relação ao setor de autopeças, verificam-se também os 

investimentos para modernização e entrada de novas empresas. A 

transferência de atividades, a fabricação de veículos mundiais e a política de 

compras de follow sourcing das montadoras levam também à instalação de 

fabricantes estrangeiros de partes e peças no Estado aumentando o parque 

existente.  

Por outro lado, muitas empresas de autopeças encerraram suas 

atividades no ABCD, transferindo-se para o interior do estado ou para Minas 

Gerais. O número de trabalhadores nas empresas de autopeças e nas 

montadoras vem caindo durante toda a década de 90, enquanto em Minas 

Gerais o número de pessoas empregadas pelos mesmos setores aumentou. 

Verifica-se também que dentro do próprio estado de São Paulo, vem 

ocorrendo uma relocalização das empresas registrando-se redução do número 

de empresas na Grande São Paulo e na região do ABCD no período 1991-

1998. 

 

Paraná 

 

No Paraná, onde já se localizavam as plantas da Volvo, caminhões e 

ônibus,  da New Holland, tratores agrícolas, e um pequeno parque local de 

fornecedores, foram implantados três projetos de novas montadoras. Em 

função destas  fábricas, o número de fornecedores novos no Estado é 

relevante. Estima-se em torno de 45, pelas informações divulgadas por 

publicações do estado, dos quais apenas cinco estavam presentes no país até 
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1998. Além da prática do follow sourcing, o número de fornecedores novos 

é resultado do volume de produção expressivo e do fato de serem novas no 

país, portanto sem uma rede já desenvolvida. Estes fornecedores, em função 

da responsabilidade de entrega de produtos a custos competitivos são hoje os 

principais interessados em desenvolver uma rede de subfornecedores o que 

pode vir a ocorrer tanto no próprio Paraná como em São Paulo. 

 

Rio Grande do Sul 

 
O estado possui tradicionais fabricantes de veículos comerciais e 

máquinas agrícolas alem de  um parque metal mecânico associado. Dados do 

Nitec/Ufrgs estimam um parque de autopeças em torno de 200 empresas, 

sendo a  maioria de pequeno e médio porte. 

Em função do investimento da General Motors em uma fábrica de 

volume significativo e da existência deste  parque local foi traçado um 

diagnóstico das empresas locais, com objetivo de torná-las capacitadas para 

integrarem a cadeia produtiva. (estudo realizado pelo Nitec/UFRGS e pela 

Compet/Fiergs).  

A montadora conta com fornecedores de primeira linha instalados no 

terreno da fábrica e a grande maioria destes já estão presentes no país com 

plantas em São Paulo.  Estes fornecedores diretos, em função de terem suas 

plantas originais em São Paulo, deverão trazer, pelo menos inicialmente, peças 

e partes produzidas naquelas fábricas embora haja necessidade de 
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desenvolverem localmente subfornecedores para redução de custos de 

logística e de estoques. 

O setor de autopeças em Santa Catarina: 

 

Em estudo efetuado pelo IAD ( Instituto Alemão de Desenvolvimento), 

FIESC e IEL, em 1997, intitulado Estudo sobre Competitividade Sistêmica em 

Santa Catarina, constatou-se que a competitividade do Setor Eletro-metal-

mecânico (que agrega 73% das indústrias de autopeças de Santa Catarina), 

em uma escala mundial de 0 a 10, se situa num nível aproximado de 5,2. A 

título de comparação, o Instituto IMD da Suíça ( International Institute for 

Management Development), numa amostra de empresas industriais daquele 

país, classificou-as, em termos de competitividade, com média aproximada de 

7,5 numa escala em que indústrias de classe mundial estariam com nota acima 

de 8,0. 

Como principais conclusões sobre a indústria eletro-metal-mecânica de 

Santa Catarina, a pesquisa do IAD, relaciona: 

- as indústrias, em termos de estratégias, estão apenas agora se adaptando 

á realidade de 1990; 

- as indústrias estão utilizando estratégias defensivas; 

- existe pouca cooperação entre indústrias e entre elas e instituições de 

suporte ao desenvolvimento industrial; 
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- as indústrias não têm uma visão das vantagens da concentração das 

indústrias, especialmente em Joinville, não surgindo economias de 

aglomeração. Existe baixo fluxo de informação entre as indústrias, pouca 

visão de trabalho e especialização e um processo lento e melhoramento 

das relações entre fornecedores e subcontratados. 

Como principais desafios, este tipo de indústria deveria fortalecer a 

divisão de trabalho entre as indústrias para estabelecer vantagens competitivas 

específicas, fortalecer fornecedores, fortalecer a cooperação entre pequenas e 

médias indústrias, além de melhorar o grau de utilização das instituições 

existentes, como universidades, sindicatos patronais e bancos de 

desenvolvimento. 

 

Fora a problemática da falta de cooperação detectada pelo IAD, as 

indústrias de Santa Catarina, especialmente autopeças, necessitam acelerar o 

processo de absorção de novas tecnologias, para adequar-se aos padrões das 

linhas de produção das montadoras que aqui se instalarem. 

O grande problema do setor, é que ele não consegue crescer somente 

com recursos próprios. Três soluções se apresentam: 

a) Incentivos do Governo; 

b) Linhas de crédito especiais para indústrias de autopeças; 

c) Associações com indústrias nacionais ou internacionais. 

 

Para fazer frente à concorrência com fornecedores de outros estados e 

países, a associação com outras indústrias é o ideal, pois acelerará o 
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processo, não dependendo de longo tempo para o desenvolvimento de 

novas tecnologias. 

Em pesquisa recente constatou-se a existência no Estado de Santa 

Catarina de 81 indústrias que atuam no setor de autopeças, produzindo os 

mais variados produtos que são destinados ao mercado de reposição de 

peças, aos fornecedores de montadoras ou ainda, diretamente as montadoras. 

Destaca-se a produção de partes do freio, das suspensões, do câmbio, 

elementos de fixação, parafusos, porcas, anéis, elevadores para automóveis, 

baterias, escapamentos, fita adesiva, peças de fibra injetadas e laminadas, 

tinta para escapamentos, componentes para platô, componentes de borracha, 

bloco de motor, cabeçotes, molas, impulsor de partida, assentos de espuma, 

dentre outros. 

 

Gênero Nr. De Indústrias % 

Metalúrgica 40 49,4 

Mecânica 16 19,8 

Produtos de matérias Plásticas 9 11,1 

Borracha 7 8,6 

Material de Transporte 5 6,2 

Química 2 2,5 

Têxtil 1 1,2 

Material Elétrico 1 1,2 

TOTAL 81 100,0 

 



 158 

Quanto a  localização  destas  indústrias  no  Estado, observa-se  

que 80,3 % encontram-se situadas nas Regiões Norte e Vale do Itajaí, 

conforme tabela abaixo. 

 

Região Nr. De 
Indústrias 

% 

Norte 38 47,0 

Vale do Itajaí 27 33,3 

Serrana 6 7,4 

Sul 6 7,4 

Oeste 4 4,9 

TOTAL 81 100,0 

 

 

3.3.1.2 Configuração da Industria 

 

A indústria de autopeças vem respondendo a uma série de desafios 

para atender às montadoras, que, pressionadas mundialmente pelas condições 

de concorrência crescente, repassam esta pressão aos seus fornecedores. 

Programas internos de redução de custos, aumento de produtividade e ganhos 

de receita e margem são práticas comuns às grandes empresas, além da 

realização de joint ventures e aquisições para expansão da linha de produtos e 

da cobertura geográfica. 
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3.3.1.3. PANORAMA GERAL 

 

- As montadoras realizaram uma reorganização do processo de compras no 

período de 1994 a 1998, criando unidades especializadas e centralizando 

as atividades de desenvolvimento, de seleção de fornecedores e de 

compras 

- Criação de centros especializados para cada tecnologia e para cada 

produto 

- Estabelecimento de um responsável para determinar a política geral de 

seleção e desempenho de fornecedores de um determinado produto 

- Redução do número de componentes fabricados dentro das montadoras 

(menos os componentes que envolvem tecnologia estratégica ou logística 

complicada) 

- Consolidação de uma plataforma base para desenvolvimento de veículos, 

permitindo ganhos consideráveis de escala e racionalização de custo e 

tempo de desenvolvimento 

- Consolidação da base de primeira linha (first tier): simplificação do processo 

de compra através da identificação de fornecedores - chave, com 

estabelecimento de metas de redução de custos e aumento de melhorias de 

desenvolvimento. Os fornecedores envolvidos no desenvolvimento do 

veículo são alocados em centros especializados e devem estabelecer 

unidades em todos os lugares onde for produzido aquele veículo 
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- Redução progressiva do número de fornecedores: os fornecedores se 

tornam maiores em termos de escala, financeiro, geográfico e do papel que 

assumem. 

- Surgimento de megafornecedores: em função desta transferência e busca 

de fornecimento de produtos de valor agregado cada vez mais elevado, 

verificam-se grandes fornecedores de base global de capacitação em ampla 

faixa de produtos; e outro conjunto de empresas que, buscando fornecer 

sistemas cada vez mais abrangentes, estão apresentando um crescimento 

rápido principalmente através da compra de outros fabricantes 

- Política de fornecedor único: para os principais produtos de um determinado 

modelo, o qual deve prover desenho, engenharia e testes e acompanhar a 

montadora nas diversas regiões.  

- Alteração na forma de produzir: modular. O que altera também o papel das 

empresas fornecedoras quanto ao desenho, à produção e à entrega. Tem 

aumentado a demanda por sistemas e a complexidade para os 

fornecedores tem se tornado bem maior. O objetivo é de se desenhar um 

sistema para ser fornecido como módulo completo, ao invés da montagem 

de peças e componentes separadamente. 

 

3.3.1.4  Conseqüências para os fornecedores 

 

1. Contínua pressão por redução de preços, dependente do produto fabricado, 

da influência sobre a montadora, do estágio de concorrência do mercado de 

veículos, etc. 



 161 

2. Interdependência crescente com as montadoras 

3. Necessidade de combinar componentes individuais em sistemas e módulos 

4. A combinação de componentes em sistemas de módulos implica em 

capacitação técnica, custo e capacitação de gerenciamento de uma rede de 

fornecedores e seleção e definição de empresas em outras regiões (pode 

ser uma tarefa bastante complexa) 

5. Internacionalização da base fornecedora. A extensão das fábricas dos 

fornecedores para todas as áreas onde as montadoras produzem tornou-se 

uma estratégia aceita pelos fabricantes de primeira linha, apesar das 

implicações de recursos necessários e de escala de produção, e da falta de 

segundo e terceiro níveis em condições satisfatórias, e implica em 

investimentos adicionais e treinamento. 

6. Gastos crescentes em P&D voltados para as questões de meio ambiente e 

tecnologia de informação 

7. Grande número de aquisições e acordos. 

8. Aumento da participação no capital de determinadas empresas ou a criação 

de joint ventures entre empresas de nacionalidades diferentes para atuação 

mundial ou para mercados específicos 

3.3.1.5 Pontos Fortes e Fracos, Principais Problemas Percebidos 

 

Em estudos realizados por instituições ligadas ao setor de autopeças e 

que foram confirmados nas entrevistas efetuadas, mostram que a instabilidade 
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política e a baixa capitalização, assim como o alto custo do dinheiro para 

empresas brasileiras se tornam grandes obstáculos para o crescimento do 

setor. Este é um setor fortemente afetado pelo processo de globalização e as 

empresas que buscam parcerias para entrar neste mercado se vêem de frente 

a empresas já globalizadas e fortemente capitalizadas (ou com acesso a 

recursos financeiros a baixo custo). Esta diferença de perfil dificulta a parceria 

e favorece a aquisição de empresas brasileiras por suas concorrentes 

internacionais. 

Outro ponto levantado por estudos recentes, mostra um baixo nível de 

cooperação entre empresas de um mesmo setor. Aparentemente uma 

característica cultural que distancia ainda mais as empresas brasileiras de uma 

economia globalizada. 

 

3.3.1.6 Visão dos Empresários sobre o Setor 

 

A necessidade de “entrar no jogo” da globalização está presente no dia 

a dia das empresas visitadas, e a busca por soluções, apesar das restrições 

citadas no item anterior, está presente nas ações estratégicas adotadas pelas 

empresas. 

 

REGIME DE INCENTIVOS: 

- Acordo setorial do Mercosul. 

- Incidência tributária – IPI, Cofins, PIS, etc.(impactos). 
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- A incidência tributária em cascata, ao introduzir distorções na tributação 

ao longo das cadeias produtivas em que é elevado o número de etapas de 

elaboração, penaliza fortemente o setor automotivo. Este fato constitui 

desestímulo à maior desverticalização da produção, obstaculizando o 

desenvolvimento de um modelo de relacionamentos produtor - fornecedor 

mais eficiente. 

A utilização da câmara setorial como instrumento de negociação e 

coordenação das ações voltadas para a reestruturação da indústria, é sem 

dúvida, um elemento inovador presente no regime de incentivos e regulação da 

concorrência da indústria automobilística. 

A indústria de autopeças, em função da saída exportadora com que 

buscou se ajustar à retração do mercado interno dos anos 80 cumpriu passos 

importantes da seqüência de ações ligadas à incorporação das inovações 

organizacionais japonesas. Também assistiu a um processo de concentração 

econômica que, através da eliminação das empresas mais ineficientes, deixou 

a estrutura industrial mais enxuta. Após o início dos anos 90, o fortalecimento 

das empresas competitivas e a continuidade de eliminação de empresas 

marginais resultam de mudanças das práticas de compras das montadoras, 

com o crescente recurso ao global sourcing e os experimentos iniciais de 

hierarquização de fornecedores, além da união tarifária com o Mercosul. A 

formação do bloco comercial nessa indústria significa um acirramento da 

competição entre empresas argentinas e brasileiras. Para a segunda metade 

dos anos 90, o desafio competitivo para as empresas de autopeças foi integrar 
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suas relações produtivas e econômicas regionalmente e com as 

montadoras, processo que só se iniciou em 1994. 

 

3.3.1.7 Conclusão 

 

O Estado de Santa Catarina apresenta fatores favoráveis ao 

desenvolvimento do setor de autopeças no que diz respeito à cultura 

empresarial, qualificação de mão de obra, localização e infra-estrutura para 

logística de transporte. Porém, historicamente este não é um setor forte no 

Estado. Entretanto, há a possibilidade dos pólos formados nos Estados do Rio 

Grande do Sul e Paraná estimularem o setor em Santa Catarina, devido à 

proximidade e a forte cultura industrial do Estado. Como a conclusão do estudo 

do BNDES, esta oportunidade precisará de uma ação programada e sinérgica 

de empresas e governo para se tornar uma vantagem competitiva para Santa 

Catarina. 

 

3.3.2. Programação para implantação 

 

Um SIC, como o aqui proposto, para ter efetividade, necessita atingir 

dois principais objetivos: 

 

1. Desenvolver uma grande competência através da experiência prática de 

trabalho com o tema; 

2. Alcançar uma grande credibilidade junto a seus usuários (clientes). 
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O grande desafio, para os dois objetivos, é a superação do período 

inicial. Antes dos serviços estarem à disposição do usuário, pode-se prever 

uma certa dificuldade de compromete-los com o projeto. Por isso o trabalho de 

sensibilização é importante. Especialmente no aglomerado econômico onde 

será instalado o subsistema setorial pioneiro.  

Como a idéia é a montagem do Sistema (da Rede) por módulos (de 

cada “cluster”) sucessivos, a escolha do aglomerado pioneiro é critica. Isto 

porque o módulo pioneiro desempenhará, naturalmente, um papel de 

demonstração para os demais.  

Alguns fatores devem ser considerados para a seleção/escolha do 

aglomerado pioneiro. Recomenda-se que sejam considerados os seguintes 

para uma comparação entre aglomerados concorrentes ao subsistema 

pioneiro: 

- Fator Estratégico, isto é, que os componentes do grupo de potenciais 

usuários dos serviços “multiusuário” compartilhem uma visão estratégica 

para o desenvolvimento do aglomerado e tenham ou, pelo menos, tenham a 

intenção de administrar estrategicamente o “cluster”; 

- Fator Liderança, isto é, que exista de preferência no meio empresarial, 

liderança que se disponha a ser o “padrinho” do empreendimento. 

Demonstre desde o início dos entendimentos a vontade de que se instale a 

estrutura de IC, como também influa junto a parceiros e instituições para 

que isso aconteça. É fundamental que o “padrinho” tenha uma boa visão 

estratégica para poder bem exercer a liderança. 
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- Fator Cooperação, isto é, que exista espírito de cooperação entre os 

atores do aglomerado, com exemplos especialmente em assuntos de 

aspecto econômico; 

- Fator Econômico, isto é, que o produto econômico do aglomerado tenha 

representatividade para a economia do Estado; 

- Fator Geográfico, isto é, que as empresas e instituições tenham e tendam a 

se concentrar  em uma área ou região do Estado. O próprio conceito de 

“cluster” destaca as vantagens da concentração, como foi visto no capítulo 

1 desta dissertação. 

Os cinco fatores sugeridos, como pode ser visto, têm influências de 

intensidades diferentes na escolha. Por isso recomenda-se o uso de 

ponderação, sendo que os primeiros fatores são considerados mais 

significativos que os últimos, no processo de seleção. 

Como foi amplamente discutido no Capítulo de Fundamentação 

Teórica, não há sentido em IC se ela não estiver presente no processo 

decisório do aglomerado. O objetivo é que o Coordenador do Sistema (“Driver”) 

e o Coordenador da Rede do Aglomerado (Animador) se tornem “sócios” dos 

tomadores de decisão nesse processo.  

A chave no processo de Inteligência é a questão estratégica. Cabe aos 

tomadores de decisão definirem essas questões para que o SIC inicie seu 

processo de geração e difusão da inteligência. 

Para que se faça a relação das questões estratégicas - QE é 

necessário que se promova um processo de discussão, para que se 

compartilhe no grupo uma visão para o desenvolvimento do aglomerado. Como 
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se está, novamente, falando de processo, que envolve o elemento humano, 

o resultado que se chegará ao final do evento para o estabelecimento das QE 

dependerá do estágio em que estiver o grupo no processo de 

compartilhamento da visão e, sem dúvida, da qualidade dos atores envolvidos. 

Cabe ao “Driver” a responsabilidade pela negociação e contratação do 

serviço a ser entregue (difundido) aos tomadores de decisão (clientes). 

Isto ocorre em um primeiro momento, como pode ser visto na Figura 

20, com o recebimento da relação das QE a serem monitoradas e que irão 

gerar “produtos” de Inteligência. Entretanto, a capacidade de resposta do SIC é 

função da rede que poderá ser “ativada” para cada QE. Haverá um processo 

interativo do “Driver” com o “Animador” da rede para o aglomerado específico 

(que é quem articula e monta a rede), ao fim do qual será possível “contratar” o 

serviço, com base no que será gerado, em que prazo, com que periodicidade 

será entregue, de que forma será entregue e o valor do serviço.  

O processo de inclusão e exclusão de QE é dinâmico assim como são 

dinâmicas as transformações no cenário observado. A recomendação para 

inclusão ou exclusão de QE pode se dar diretamente a partir dos tomadores de 

decisão, pode ser “pescada” pelo “Animador” no fórum de discussão sobre 

aquele segmento, ou pode ser gerada a partir da rede de inteligência para o 

aglomerado, através de um “produto” de IC. Entretanto somente os tomadores 

de decisão (clientes) é que a determinam. De todas as formas, cabe ao “Driver” 

negociar e “contratar” com os clientes, seguindo os passos dados no primeiro 

momento de “contratação” dos serviços pelo aglomerado.   
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Como já foi destacado a implantação do SIC deve ser por módulos 

setoriais. Isto significa que a estrutura central, gerida diretamente pelo “Driver” 

e comum a todos os setores, será estruturada também progressivamente em 

função da escala do Sistema como um todo.  

Porém esta estrutura central, para desempenhar as atribuições 

desenhadas, necessita desenvolver e gerenciar algumas bases de dados e, 

gerenciar e cultivar algumas competências.  

As bases de dados podem ser classificadas como: 

- Base Receptor;  

- Base Fonte;  

- Base Parceiros;  

- Base Info; e  

- Base de Oportunidades.  

 

Estas bases, de acordo com o seu acesso podem ser divididas em dois 

tipos. As bases de acesso restrito, que são as quatro primeiras. Estas bases só 

podem ser manipuladas pelos especialistas do programa. E, as bases de 

acesso público. A Base de Oportunidades é de acesso público, já que a 

consulta a ela é feita pela Internet. 

Os receptores de tecnologia são cadastrados na base Receptor. 

A Base Parceiros cadastra os potenciais parceiros, pessoas ou 

instituições que trabalham com  a temática alvo dos trabalhos do SIC. 

As informações que não se encaixam nas bases receptor, fonte ou 

parceiros, ficam catalogadas na Base Info. 
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A Base Fonte cadastra as fontes de tecnologia e informação, 

inclusive e principalmente da área de inteligência competitiva (ferramentas, 

métodos,etc.).  

Na Base de Oportunidades, são expostas informações sobre as Bases 

de Acesso Restrito. Portanto, é uma versão “acesso público” destas bases, 

mediante uma triagem prévia. 

A entrada dos dados é feita através de transferência de dados das 

Bases de Acesso Restrito, descritas anteriormente. 

As competências a serem geridas são as inerentes aos campos do 

desenvolvimento regional, desenvolvimento setorial, gestão do conhecimento e 

inteligência competitiva. Essas são as competências essenciais do SIC e, 

portanto têm que ser gerenciadas.  

 

Tendo por base a revisão de literatura sobre IC, realizada para esta 

dissertação e apresentada no Capítulo 2, recomenda-se o roteiro de 

implantação do SIC, composto pelos 7 (sete) passos apresentados na Figura 

21  : Roteiro para implantação do SIC, a seguir: 
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FIGURA 21 : Roteiro para Implantação do SIC. 

 

 

  

 

 

 

          

 

 

 

3.3.3  Mecanismos de avaliação 

 

Ao longo de todo o processo de IC, principalmente com vistas à sua 

adaptação às reais necessidades dos tomadores de decisão e permanente 

melhoria do sistema, serão utilizados mecanismos para avaliação de sua 

eficiência e eficácia. 

Tais mecanismos estarão, portanto, permanentemente realizando 

avaliações, preocupando-se em contemplar diferentes pontos de vista. 

 

1. Ponto de vista do cliente:  

Para contemplar o ponto de vista dos tomadores de decisão (clientes), 

serão utilizadas técnicas de medição de satisfação do cliente. Objetiva-se 

medir basicamente os seguintes pontos: 

Identificação 
das 
necessidades  

      

Planejamento Contratação Produção Difusão 

Adaptação e melhoria 

Avaliação 
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- Satisfação com os temas (questões estratégicas) objeto de IC. 

- Satisfação com a qualidade/conteúdo, valor estratégico dos “produtos” de 

IC. 

- Satisfação com a periodicidade, tempo, prazo, oportunidade que recebe os 

“produtos” de IC.   

- Satisfação com a forma utilizada para apresentação dos “produtos” de IC. 

 

2. Ponto de vista dos componentes da rede de IC: 

Assim como os tomadores de decisão estarão tendo suas satisfações 

avaliadas ao longo de todo o processo de IC, também os componentes da 

rede, isto é, provedores de dados, especialistas, analistas, etc. estarão sendo 

monitorados em suas satisfações com relação ao sistema. 

 

Os objetos de medição serão: 

- Aqueles relativos aos aspectos de facilidade de 

relacionamento/comunicação com o sistema através da rede eletrônica; e 

- Aqueles relativos a sua satisfação como componente da rede humana do 

sistema, isto é, os relacionamentos comerciais e profissionais da relação. 

 

3. Ponto de vista do Desenvolvimento do aglomerado: 

Sob este ponto de vista serão realizadas avaliações sobre a influência 

do SIC na elaboração e monitoramento da estratégia do “cluster”, sobre a 

influência do SIC na criação e funcionamento de estrutura de AETR- 

Administração Estratégica em Tempo Real do aglomerado, e de sua 
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capacidade de resposta. Alem disso avaliações de impacto de projetos 

cooperativos e compartilhados pelos atores econômicos do “cluster”, 

implantação de novos empreendimentos industriais, de serviços, de base 

tecnológica, de base em informação, etc., a partir de projetos gerados por 

análises ou estudos do SIC. 

 

4. Ponto de vista da sustentabilidade do próprio SIC. 

 Outro enfoque importante de ser avaliado, permanentemente, é a 

capacidade de sustentação econômica do sistema. Como foi dito desde as 

primeiras páginas desse Capítulo de Fundamentação Metodológica, o SIC 

deverá ser auto-sustentável. Por isto mesmo a preocupação com o equilíbrio 

entre origens e aplicações de recursos financeiros tem que ser constante.  

Alem de ser preocupação primordial dos gestores do sistema, esta 

avaliação deverá ser freqüentemente apresentada aos clientes. Isto porque o 

SIC enquanto fornecedor de serviços multi-usuário, é fundamentalmente um 

serviço com objetivos e resultados compartilhados e suportados 

financeiramente pelos clientes.   
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4   CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS     

FUTUROS 

 

 

No item 1.3. desta Dissertação foi apresentada a limitação do trabalho 

com base na ainda ausência de caso real de implantação. Dentro destas 

condições o trabalho só poderia se propor a sugerir um modelo, com a sua 

arquitetura básica, isto é: a tarefa do arquiteto. O trabalho de “engenheirar” 

pode ser realizado a partir da decisão de implantação, que é a expectativa do 

autor. 

Ao longo do Capítulo 3 foi apresentado como cliente final do Sistema 

de Inteligência Competitiva, o conjunto dos tomadores de decisão de cada 

aglomerado econômico. O papel das organizações empresariais, como 

Federações, Associações, Sindicatos, etc. podem ter um papel destacado de 

organização desse que é o mais destacado componente da rede humana do 

Sistema. Como recomendação encaminha-se que as Câmaras Setoriais da 

FIESC – Federação da Industrias de Santa Catarina, que se destaca no 

universo da CNI – Confederação Nacional das Industrias como uma das 

Federações mais atentas à prestação de serviços técnicos especializados para 

seus associados, absorvam as Coordenações Setoriais da rede como seu 

braço de apoio à estratégia. Logicamente sendo expandida por outros atores 

(governo, sociedade organizada e academia). Acredito que com isso, além de 

se iniciar o processo de instalação do Sistema, em muito ganharia o 
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desenvolvimento industrial, setorial e regional do Estado de Santa Catarina, 

em competitividade.    

Como foi discutido no Capítulo 2, em seus três primeiros itens, a 

competitividade de um país é resultante da capacidade competitiva de suas 

organizações, principalmente das empresas.  

A organização de Sistemas Econômicos Estruturados apresenta-se 

como tema da maior relevância, especialmente quando se contrasta a 

competitividade desses com outros sistemas não estruturados. A literatura 

mostra muito bem esse fato através de estudos, tendo alguns sido citados 

neste trabalho. 

Considerando a importância do conhecimento (inteligência) nesses 

Sistemas e na sociedade moderna que já se denomina de “sociedade do 

conhecimento”, cabe aprofundar estudos sobre casos e metodologias 

desenvolvidas no país, sobre o papel desempenhado por um Sistema de 

Inteligência Competitiva na estruturação de um Sistema Local. A hipótese 

inicial que pode ser  lançada para teste: é a de que o primeiro é estruturante do 

segundo em alto grau.     

Ainda nessa questão recomenda-se pesquisar em que grau o Sistema 

de Inteligência induz, facilita e acelera a cooperação entre os atores. 

No Capítulo 3, no item 3.2.2., explicita-se especificamente como 

objetivos do SIC: influir no processo de elaboração e monitoramento da 

estratégia do cluster; e influir na criação e manutenção de um sistema de 

gestão estratégica em tempo real do aglomerado econômico. 
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É largamente reconhecido que ambos, isto é, o processo de 

elaboração e monitoramento da estratégia, e o sistema de gestão estratégica 

em tempo real, têm destacado papel ma competitividade dos aglomerados. Por 

isso a recomendação de investigação sobre esta hipotética influência e sua 

intensidade. 

A experiência catarinense no que diz respeito à estruturação 

econômica regional tem despertado o interesse no país. Prova disso é o 

acompanhamento que órgãos federais, como, por exemplo, do Ministério do 

Desenvolvimento, Industria e Comércio e do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, têm feito sobre a evolução das atividades do Fórum Catarinense 

de Desenvolvimento – Forumcat e dos Fóruns Regionais de Desenvolvimento, 

assim como sobre o processo de criação de Agencias de Desenvolvimento 

Regional no Estado. Também a articulação dessas instituições com o Sistema 

de Inteligência Competitiva, por serem desconhecidos no caso brasileiro, do 

ponto de vista acadêmico merecem ser estudados.   

Outro desafio que merece ser enfrentado é a avaliação da capacidade 

que mecanismos de caráter privado, como Federações, Associações e 

Sindicatos empresariais têm  para articularem o desenvolvimento (no sentido 

mais amplo, isto é: da qualidade de vida), mesmo que em nossa cultura não 

seja esta uma atribuição deles.   
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