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Resumo

Muitas empresas destacaram-se em vários setores do comércio e indústria ao mostrar desempenho superior ao dos concorrentes e na
mesma região de atuação. A academia passou a estudar modelos teóricos para entender as diferenças que ocorrem entre essas empresas.
Uma das teorias que buscam entender o diferencial competitivo das empresas é a Inteligência Competitiva (IC), que vem auxiliando as
organizações em destaque de diversos setores, no desenvolvimento de produtos, serviços e diferencial competitivo perante a
concorrência. Este estudo tem o objetivo de verificar o nível de maturidade em IC, de uma empresa brasileira de médio porte com
capital aberto, líder em seu seguimento, situada no Estado de Santa Catarina do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC). Será necessário ocultar o nome da empresa por motivos sigilosos, portanto a partir deste momento denominaremos a empresa
pesquisada como empresa Alfa S/A. O método de pesquisa utilizado foi o relato técnico com proposição de intervenção. A questão de
pesquisa busca responder como desenvolver o processo de maturidade em IC em uma média empresa do setor de TIC? Os resultados
demonstram que a empresa utiliza o conceito de IC de forma a sustentar a competitividade, porém não possui um sistema totalmente
estruturado.



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 1 

O NÍVEL DE MATURIDADE EM INTELIGÊNCIA COMPETITIVA: O RELATO 

DE UMA EBT DO SETOR DE TIC 

 

 

 

Resumo 

 

Muitas empresas destacaram-se em vários setores do comércio e indústria ao mostrar 

desempenho superior ao dos concorrentes e na mesma região de atuação. A academia passou 

a estudar modelos teóricos para entender as diferenças que ocorrem entre essas empresas. 

Uma das teorias que buscam entender o diferencial competitivo das empresas é a Inteligência 

Competitiva (IC), que vem auxiliando as organizações em destaque de diversos setores, no 

desenvolvimento de produtos, serviços e diferencial competitivo perante a concorrência. Este 

estudo tem o objetivo de verificar o nível de maturidade em IC, de uma empresa brasileira de 

médio porte com capital aberto, líder em seu seguimento, situada no Estado de Santa Catarina 

do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Será necessário ocultar o nome 

da empresa por motivos sigilosos, portanto a partir deste momento denominaremos a empresa 

pesquisada como empresa Alfa S/A. O método de pesquisa utilizado foi o relato técnico com 

proposição de intervenção. A questão de pesquisa busca responder como desenvolver o 

processo de maturidade em IC em uma média empresa do setor de TIC? Os resultados 

demonstram que a empresa utiliza o conceito de IC de forma a sustentar a competitividade, 

porém não possui um sistema totalmente estruturado.  

 

Palavras-chave: Inteligência Competitiva, Tecnologia da Informação e Comunicação e 

Empresa de Médio Porte. 

 

 

Abstract 

 

Many companies stood out in various sectors in trade and industry  against competitors  in the 

same area of activity in various parts of the world. The academy went on to study theoretical 

models to understand the differences that occur in these companies. One of the theories that 

seek to understand the competitive advantage of companies is the Competitive Intelligence 

(CI), which is supporting outstanding organizations in the development of products, services 

and competitive advantage over competitors. This study aims to determine the level of 

maturity in IC in a Brazilian company Midsize  open capital leading in its follow-up, in the 

state of Santa Catarina, in the Communication Technology sector (ICT) and Information.. 

You will need to hide the name of the private company for the reason, so from now on we 

will call the company researched how Alpha company. The research method used was the 

technical report with proposed intervention. The search research question to answer how to 

develop the process of IC in a medium enterprise (ME) in the ICT sector? The results show 

that the company uses the concept of IC, in order to sustain competitiveness, but does not 

have a fully structured system. 

 

Keywords: Competitive Intelligence, Technology of Information and Communication 

and Medium-sized Business. 
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1 Introdução 

Com a competitividade cada vez mais veloz no mercado contemporâneo, ou seja, onde 

há ambientes de mudanças rápidas e continuas (Teece; Pisano; Schuen, 1997; Wang; Ahmed, 

2007) estão forçando empresas de setores como o de TIC, a melhorar cada vez mais suas 

estratégias competitivas para enfrentar essa concorrência que fica cada vez mais dinâmica.  

A globalização obrigou empresas de ponta a melhorar seus processos para competirem 

em alto nível com os líderes do mercado, e a academia passou a investigar essas empresas, e a 

utilizar várias teorias que dão base para responder as questões sobre desempenho, entre elas 

está a IC. 

Conforme Bortoluzzi et al. (2014), a inteligência competitiva pode ser conceituada 

como o “processo de aumentar a vantagem competitiva de uma empresa, com o uso 

inteligente da informação disponível na tomada de decisões”. 

Segundo Bose (2008), devido à grande quantidade de informações disponíveis em 

diversos meios e mídias de comunicação eletrônica, novas fontes de informações estão sendo 

desenvolvidas proporcionando novas entradas úteis para compor a informação das 

organizações. Sendo assim as informações precisam ser estruturadas para chegarem com 

eficiência até os tomadores de decisão. 

A IC visa melhorar ou manter a competitividade da organização, nesse sentido a 

questão de pesquisa busca responder como desenvolver um processo de maturidade em IC em 

uma média empresa (ME) do setor de TIC? Para atingir o objetivo proposto, o trabalho está 

dividido em (1) Introdução, (2) Referencial Teórico, (3) Metodologia, (4) Tipos de 

Intervenção e Mecanismos Adotados, (5) resultados obtidos e por fim (6) considerações 

finais. 

2 Referecial Teórico 

2.1 Inteligência Competitiva  

Conforme Kahaner (1996), “Inteligência Competitiva é um programa sistemático de 

coleta e análise da informação sobre atividades dos competidores e tendências gerais dos 

negócios, visando atingir as metas da empresa”. 

A IC é um processo que evolui com o passar dos anos, pois a experiência através do 

aprendizado faz com que a equipe envolvida se torne cada vez mais competente e seja 

motivada pela concorrência. Queyras e Quoniam (2006), definem IC como um processo de 

aprendizagem motivado pela competição, fundado sobre a informação que permite a 

otimização da estratégia da organização a curto e longo prazo. 

Muitas empresas de destaque no mercado brasileiro e mundial, estão cada vez mais 

elevando sua competitividade utilizando a Inteligência Competitiva - IC, principalmente em 

áreas estratégicas nas ultimas décadas. Segundo Prescott e Miller (2002) empresas como a 

Xerox, General Electric, Hewlett and Packard entre outras, fizeram trabalhos de destaque em 

relação à IC, ao aumentarem o valor de mercado da empresa para os acionistas. 

Dentre os objetivos da IC pode-se destacar o auxílio na tomada de decisões e a 

diminuição de riscos, como suporte para o tomador de decisão. Importa lembrar que a IC vai 

além da tomada de decisão. Ela proporciona um suporte muito maior para a organização. 

Todas as informações, incorporadas ao conceito de IC, tornam-se facilitadoras da tomada de 

decisão. Com o auxílio do conhecimento e da IC, os tomadores de decisões têm à sua 

disposição uma imensa gama de ferramentas que, teoricamente, tendem a minimizar os riscos 

e as decisões erradas (Riccardi e Rodrigues, 2003). 
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A importância da atividade de IC vem se tornando indispensável, principalmente para 

o grupo de tomadores de decisões da empresa. Segundo Sawka (2002), o critério mais 

importante para embasar uma atividade de IC na empresa, deverá ser exatamente a 

localização dos responsáveis pelas decisões da empresa, e esse critério pode ser adotado de 

três formas:  

- Centralizado: decisões tomadas principalmente pela alta direção da empresa, 

Inteligência analítica e em geral com prazo de validade. 

- Descentralizado: constituídos por múltiplas equipes, espalhadas pela organização que 

atendem exclusivamente objetivos táticos e raramente são fontes de inteligência para a 

alta administração. 

- Sistemas Híbridos: São orientados a tender demandas da alta direção apoiando 

necessidades operacionais da empresa na maioria das vezes. 

Além dos critérios de atividades de IC, é importante destacar os itens que compõem o 

ciclo de IC. Então de acordo com Miller (2002), o ciclo de IC é dividido da seguinte forma: 1) 

Identificação dos tomadores de decisão e suas necessidades em termos de inteligência; 2) 

Pesquisa e coleta de informações; 3) Analise das informações e transformação em 

inteligência; 4) Disseminação da inteligência entre os tomadores de decisão. 

O processo de IC de forma sincronizada, ajuda na tomada de decisão e orienta os 

gestores a atingir metas e objetos.   Segundo Prescott e Miller (2002) “é o processo pelo qual, 

informações de múltiplas fontes são coletadas, interpretadas e comunicadas, além de oferece 

apoio à tomada de decisões estratégicas, prevê oportunidades e riscos, monitora os 

concorrentes e orienta a implementação eficaz”. 

2.2 Empresas de Base Tecnológica (EBT) 

Fonseca & Kruglianskas (2002), são empresas criadas geralmente por profissionais 

conhecedores da pesquisa e que mantém vínculo com esse ambiente, ou seja, técnicos, 

pesquisadores e cientistas que estão em contato constante com organizações de pesquisa e 

inovação. 

Segundo Simón et al. (2003), empresas de base tecnológica são produtoras de bens e 

serviços, direcionadas geralmente ao design, desenvolvimento, produção de produtos e 

processos de manufatura inovadores, utilizando conhecimento técnico e cientifico de maneira 

sistêmica. 

Diferente do que muitos pensam muitas EBTs são de grande porte, como as norte-

americanas Apple e Genentech nos EUA, mas a grande maioria destas empresas apresenta um 

porte menor (ACS & Audretsch, 2005). As EBTs podem se apresentar de vários tipos de 

tamanho, pois são empresas que tem a inovação presente no processo de desenvolvimento de 

bens e serviços, ou seja, qualquer porte de empresa pode ter esse critério e ser uma EBT. 

2.3 Setor de TIC 

Conforme Lins (2009), “o setor de tecnologia da informação e de comunicação agrega 

atividades relacionadas com a produção de bens que se destinem ao processamento e 

apresentação da informação por tecnologia digital”. As atividades do setor de TIC nesse 

contexto são de prestação de serviços de tratamento, transporte e apresentação da informação 

por meio de tecnologia digital de seus componentes. 

Segundo Turban et al. (2008), o setor de tecnologia da informação e comunicação 

pode ser entendido como a combinação de atividades comerciais, industriais e de serviço que 

capturam, transmitem e disseminam os dados e as informações por meio eletrônico, bem 

como a comercialização de equipamentos e produtos relacionados ao setor. 
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3 Metodologia 

3.1 Métodos 

Este relato técnico está limitado ao nível de maturidade de IC em uma empresa do 

setor de TIC de médio porte. Segundo Biancolino, Kniess, Maccari e Rabequini Jr. (2012) 

“define-se relato técnico como o produto final de um trabalho (pesquisa aplicada ou produção 

técnica) que descreve uma experiência nas organizações”.  

Os relatos técnicos são trabalhos acadêmicos que priorizam a descrição do 

aprendizado, na forma da apresentação de resultados práticos, derivados de experiências 

vivenciadas pelas organizações (Biancolino, Kniess, Maccari e Rabequini Jr., 2012, p. 298). 

O estudo é caracterizado como descritivo e qualitativo em relação ao problema a ser 

pesquisado. Segundo Godoy (1995) os estudos qualitativos tem a preocupação principal com 

o estudo e análise do mundo empírico em seu ambiente natural, valorizando o contato direto e 

natural do pesquisador com o ambiente.  

O objeto de estudo é a empresa Alfa S/A, seguindo a estratégia, foram desenvolvidos 

os seguintes passos para a construção do relato: Pesquisa em fontes primárias na empresa, 

levantamento de dados in loco (observação direta) e conversa com gestores da empresa (via 

email), buscando cobrir a situação, a proposição de intervenção e os resultados obtidos; 

Pesquisa em fontes secundárias (documental) como materiais e notícias em veículos 

especializados, web sites de entidades do segmento e da própria empresa.  

3.2 Coleta de informações e dados 

Foi utilizado um roteiro de entrevista (ver anexo), replicado do estudo de Marcola e 

Politano (2015) para saber o nível de maturidade de IC. O roteiro de entrevista tem como 

principal função, auxiliar o pesquisador na orientação da entrevista e atingir o objetivo 

pretendido (Manzini, 2003, p. 13). 

As informações foram coletadas em fonte primaria com destaque para a entrevista 

individual, já a secundária foram realizadas em revistas, internet e sítio da empresa. As 

informações foram selecionadas com base na relevância para o estudo sobre IC. As 

informações analisadas vão desde o portfólio de produtos da empresa, a história, clientes e 

prêmios. 

3.3 A empresa estudada  

 

Conforme o contexto citado, o trabalho tem como objeto de estudo a empresa alfa S/A, 

que teve o capital aberto no ano de 2005, ou seja, uma sociedade anônimas de porte médio 

que tem mais de cinquenta funcionários como mostra o Quadro 1.  
Porte da Empresa Comércio e Serviços Indústria 

Empresa Pequeno Porte (EPP) 10 a 49 empregados 20 a 99 empregados 

Empresa de Médio Porte (EMP) 50 a 99 empregados 100 a 499 empregados 

Grandes Empresas 100 ou mais empregados 500 ou mais empregados 

Quadro 1. Definição do porte da empresa quanto ao número de empregados 

Fonte: http://www.sebraesp.com.br 
Segundo o sítio do Portal do Empreendedor, sociedade anônima, também chamada de 

companhia, é a pessoa jurídica de direito privado composta por dois ou mais acionistas, de 

natureza eminentemente empresarial, independentemente da atividade econômica 

desenvolvida por ela (art. 13 da Lei n. 6.404/76), em que o capital social é dividido em ações 

de igual valor nominal, que são de livre negociabilidade, limitando-se a responsabilidade do 

acionista ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 
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A empresa alfa S/A que é do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), e fornece soluções líderes em comunicações e inteligência para provedores de serviços 

de comunicação e governos, e está situada no Estado de Santa Cantarina desde 1996, conta 

com cerca de 90 funcionários e um faturamento de R$20 milhões anuais conforme dados do 

ano de 2015.  
Alfa S/A 

Setor Tecnologia da Informação e Comunicação  

Ramo 

Prestação de Serviços com foco em Soluções de 

inteligência para provedores de serviços de 

comunicação e governos * 

Anos de atuação 19 anos  

Produtos ou Serviços 

07 soluções, sendo 05 em Comunicação e 

Inteligencia Cibernética e 02 em Interceptação 

Legal  

Nº de Funcionários 90 

Nº de pessoas envolvidas em PD&I 

(%) 
5% 

Quadro 3. Características da empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 

A empresa configura-se também por seu desempenho satisfatório nos últimos anos, 

onde ganhou prêmios como, uma das 200 empresas que mais cresceram no Brasil em 2009 

pela revista Exame PME e eleita a empresa destaque do prêmio Best Innovator da revista 

Época Negócios em 2011, além de manter parcerias estratégicas internacionalmente com 

grandes empresas do mercado do setor, como Acme Packet, Oracle, Motorola, Cisco e Nokia 

Siemens Networks.  

 

3.4 Situação - problema  

 

Conforme o sítio da empresa Alfa S/A, “é uma empresa brasileira que fornece 

inteligência em comunicações e soluções líderes de mercado para interceptação legal, 

retenção de dados e gerenciamento de rede para importantes fornecedores de serviços de 

comunicação e governos.” Portanto é uma empresa que precisa ter a IC de forma eficiente 

estruturada em todo o seu processo de atuação para prestar serviços eficientes. 

A maioria das demandas da empresa Alfa S/A surge de maneira urgente e de forma 

não estruturada, ou seja, as atividades voltadas a IC são geradas de forma reativa, conforme a 

gestora de marketing da empresa. Ainda conforme a gestora, não é utilizada ferramentas de 

Business Intelligence (BI) como Big Data, as buscas são realizadas manualmente, elevando o 

tempo para a busca de informações preciosas. São detectadas falhas no processo de captação e 

disseminação de informações, também confirmadas pela gestora responsável pela IC na 

empresa. 

Os funcionários da empresa, também compreendem a importância com que as 

informações devem ser captadas e disseminadas no sistema, levando em conta a eficiência do 

tempo, por isso este trabalho busca mostrar em qual etapa do processo de maturidade de IC de 
Rodrigues e Riccardi (2007) a empresa está inserida, para propor possíveis melhorias ao 

processo de IC. 

Rodrigues e Riccardi (2007) realizaram uma pesquisa entre as 500 maiores empresas 

sediadas no Brasil para saber o motivo de se estruturar um sistema de IC. Na referida 

pesquisa, as empresas apontam a hipercompetição como o principal motivo para implementar  

um  sistema  de  IC.  Aliada à hipercompetição, os objetivos estratégicos da empresa 

constituem um dos mais importantes fatores da existência e forma de funcionamento de IC. 

Segundo a pesquisa, os autores propõem um mapa de maturidade de IC nas organizações 
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definido em 5 níveis: (1) Informal, (2) Formal, (3) Disciplinado, (4) Controlado e (5) 

Otimizado.  

A Alfa S/A trabalha com grande fluxo de informações, devido aos vários clientes de 

grande porte da empresa, como exemplo as grandes empresas de telefonia do Brasil, por isso é 

uma empresa que necessita de um nível de IC que a mantenha como líder de mercado, e que 

será verificado com base no mapa de maturidade de IC de Rodrigues e Riccardi (2007). A 

seguir são descritos os respectivos quesitos para cada nível de IC conforme o mapa de 

maturidade: 

1)  Informal: Sem norma estruturada, sem experiência e sem estrutura de IC  

2)  Formal:  Estruturado  e  Normalizado,  mas  com  pouca  experiência  em  IC.  

3)  Disciplinado:  Incorporado  e  praticado  com  experiência  moderada  em  IC,  com 

procedimentos  padronizados bem definidos e com integração. 

4)  Controlado: Avaliado pelo desempenho com experiência e integrado a áreas,  com 

utilização de TI e indicadores de desempenho. Inovação sistematizada 

5)  Otimizado:  Forte  experiência  em  IC  integrado,  inovador  e  com  forte 

empreendedorismo  proporcionando  Gestão  do  Conhecimento  para  toda  a 

organização. 

 

4 Tipo de intervenção e Mecanismos adotados 

 

Para originar os resultados a serem apresentados foi realizada uma entrevista 

utilizando um roteiro de entrevista com a coordenadora da área de marketing da empresa Alfa 

S/A, para poder verificar se a empresa tem a IC estruturada, com base nos critérios do nível de 

maturidade de IC de Rodrigues e Riccardi (2007). As respostas as perguntas da entrevista, 

teve o objetivo de responder aos cada um dos critérios do nível de maturidade de IC (ver 

Quadro 4). 
Nível Conceito conforme Rodrigues e 

Riccardi (2007) 

Pesquisa com a Coordenadora de 

Marketing 

Informal Sem norma estruturada, sem 

experiência e sem estrutura de IC. 
 “Na equipe de Marketing Global há uma 

pessoa responsável por Inteligência 

Competitiva & Estudo de Mercado. Esta 

pessoa estuda os movimentos da 

indústria, tendências e concorrência, 

enviando informes periódicos para todas 

as unidades de negócio.” 

Formal Estruturado e Normalizado, mas com 

pouca experiência em IC. 
 “temos mapeado as principais fontes de 

informação de nosso interesse (portais 

de notícias, revistas, newsletters, sites da 

concorrência, sites de clientes, etc.). 

Outras fontes de prospecção de 

informações que utilizamos são nossos 

canais, parceiros e contatos do 

mercado.” 

Disciplinado Incorporado e praticado com 

experiência moderada em IC,  com 

procedimentos  padronizados bem 

definidos e com integração. 

 

 “temos uma relação de palavras-chaves 

para monitorar. Além disso, temos 

mapeado as principais fontes de 

informação de nosso interesse (portais 

de notícias, revistas, newsletters, sites da 

concorrência, sites de clientes, etc.).” 

Controlado Avaliado pelo desempenho com 

experiência e integrado a áreas, com 

utilização de TI e indicadores de 

desempenho. Inovação sistematizada 

 

 “a atividade de inteligência competitiva 

hoje está fragmentada entre os 

departamentos de Marketing, Comercial, 

Pré-Vendas e Produto. Partes das 

informações são compartilhadas entre 
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todos e parte fica concentrada nas mãos 

das equipes.” 

 “Não utilizamos nenhuma ferramenta de 

BI, Big Data ou Analytics. As pesquisas 

são feitas de forma manual e demandam 

bastante tempo para busca e coleta de 

informações, análise de dados, a fim de 

encontrar informações ricas.” 

Otimizado Forte experiência em IC integrada,  

inovador  e  com  forte 

empreendedorismo  proporcionando  

Gestão  do  Conhecimento  para  toda  

a organização. 

___________ 

Quadro 4. Análise com base no roteiro de entrevista aplicado em relação aos critérios dos níveis do 

mapa de maturidade de IC de Rodrigues e Riccardi (2007). 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na pesquisa realizada fica evidente que a empresa Alfa possui três níveis de 

maturidade em IC completos, pois no quarto nível a empresa consegue realizar alguns pré-

requisitos, mas deixa de realizar outros, mostrando que não completou o nível controlado de 

maturidade em IC. A solução para esse problema está em analisar os pontos falhos ou a 

melhorar, conforme citado no Quadro 4 e 5, e buscar  junto com funcionários e setores 

envolvidos em IC da empresa, a melhor forma de atingir esse nível de maturidade citado por 

Rodrigues e Riccardi (2007). 

4.1 Intervenção 

 

O plano de intervenção tem como meta o desenvolvimento da maturidade em IC na 

empresa Alfa S/A com base no mapa de maturidade de Rodrigues e Riccardi (2007). Para 

desenvolver esse trabalho o objetivo é aperfeiçoar o processo de IC com ferramentas 

adequadas para o fluxo de informações geradas pela empresa. 

O autor será responsável por comunicar primeiramente a coordenadora de marketing 

da empresa sobre as sugestões de melhorias do processo de IC, já o desenvolvimento do plano 

partirá da coordenadora de marketing diretamente para a diretoria e em seguida o 

aperfeiçoamento será de responsabilidade dos gestores responsáveis pela gestão estratégica, 

de projetos e processos e recursos humanos voltados para IC. 

O plano deverá ser orçado pela empresa para buscar aperfeiçoar o processo de IC, mas 

nesse trabalho vamos sugerir melhorias que não gere custos para a empresa, dentre elas a 

implantação de software livre para sanar as dificuldades da empresa em sistematizar a 

inovação com o uso da tecnologia da informação que está no nível controlado do Quadro 4. 

Conforme o Quadro 5 é descrito de forma objetiva os resultados obtidos após a 

comparação com o mapa de maturidade, sendo assim, verifica-se que a empresa não atendeu a 

todos os critérios dos níveis controlado e otimizado de maturidade de IC.  
Nível Resultados Obtidos após a comparação 

Informal  Nesse nível é possível verificar que a empresa tem normas estruturadas e 

experiência em IC. 

Formal  Além de ser estruturado e com normas, a empresa conta com experiência na 

prospecção de IC. 

Disciplinado  Os procedimentos estão bem definidos, padronizados e são praticados com 

pessoas que tem experiência em IC, e há integração entre setores e pessoas 

envolvidas no processo de IC. 

Controlado  A empresa consegue integrar as diversas áreas envolvidas no processo de IC, 

utilizando-se da experiência dos funcionários, mas não há uma sistematização 

da inovação e apesar de utilizarem a TI para integrar as áreas, falta a 
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eficiência no momento de coleta de dados e informações. 

Otimizado  A empresa não tem experiência em IC integrado, inovador e com forte 

empreendedorismo. Por esses motivos a empresa não consegue estabelecer a 

Gestão do conhecimento para todos os setores da empresa. 

Quadro 5. Resultados Obtidos com base no mapa de maturidade de IC de Rodrigues e Riccardi 

(2007). 

Fonte: Dados da pesquisa 

Após as comparações realizadas entre a entrevista com a gestora de IC da empresa 

Alfa e o mapa de maturidade de IC de Rodrigues e Riccardi (2007), é verificado cada nível de 

maturidade e destacado cada quesito necessário para atingir todos os níveis de maturidade de 

IC, e fica evidente que no nível: 

Informal – A empresa já está além desse nível, pois tem normas estruturadas que facilita o 

fluxo de informações, como exemplo do relato da gestora: “há uma pessoa responsável por 

Inteligência Competitiva & Estudo de Mercado. Esta pessoa estuda os movimentos da 

indústria, tendências e concorrência, enviando informes periódicos para todas as unidades de 

negócio.” Com essa informação é possível excluir esse primeiro nível de maturidade. 

Formal – Esse nível também é superado pela empresa, pois além de ter a estrutura formada e 

com normas claras para cada funcionário envolvido em IC, também conta com a experiência, 

utilizando-se de parcerias e locais seguros de obtenção de informações, como relatado nas 

palavras da gestora de IC: “temos mapeado as principais fontes de informação de nosso 

interesse (portais de notícias, revistas, newsletters, sites da concorrência, sites de clientes, 

etc.). Outras fontes de prospecção de informações que utilizamos são nossos canais, parceiros 

e contatos do mercado.”  

Disciplinado – Neste nível fica bem claro que a empresa consegue integrar vários setores 

envolvidos em IC, além de terem experiência em IC, bem como procedimentos definidos, 

padronizados e praticados pelos funcionários envolvidos com IC que tem experiência no 

assunto, como visto em parte do relato da gestora de IC: “a atividade de inteligência 

competitiva hoje está fragmentada entre os departamentos de Marketing, Comercial, Pré-

Vendas e Produto. Partes das informações são compartilhadas entre todos e parte fica 

concentrada nas mãos das equipes.”. 

Controlado – Na avaliação comparativa da pesquisa, chegou-se a definição de que a empresa 

está neste nível do mapa de maturidade de IC, já que nesta fase é necessário que a empresa 

consiga ter no processo de IC : a avaliação de desempenho por pessoas experientes em IC, 

integração entre as áreas, utilização de TI estão verificadas positivamente na pesquisa, mas ao 

verificar os indicadores desempenho e inovação sistematizada, não há uma estrutura eficiente 

para esses dois itens que ficam claros nas palavras da gestora de IC: “Não utilizamos 

nenhuma ferramenta de BI, Big Data ou Analytics. As pesquisas são feitas de forma manual e 

demandam bastante tempo para busca e coleta de informações, análise de dados, a fim de 

encontrar informações ricas.” 

Otimizado – A empresa ainda não conseguiu atingir este nível de maturidade em IC, pois é 

preciso ter forte experiência em IC, que não fica configurado na pesquisa realizada, além de 

outros itens como ser inovadora com forte empreendedorismo, além de proporcionar gestão 

do conhecimento para toda a organização, itens que não foram verificados na pesquisa. 

Este relato técnico contribui com sugestões para a solução do problema levantado, 

citando os pontos a melhorar, bem como a sugestão de melhoria para atingir o maior nível do 

mapa de maturidade de IC. As sugestões propostas para o nível controlado e Otimizado estão 

descritas no Quadro 6. 
Nível Itens Avaliados Sugestões propostas 

Controlado   Indicadores de desempenho 

  Inovação sistematizada 

 Instalar sistema de gestão que ofereça 

planejamento, acompanhamento e controle nos 
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 níveis tático, estratégico e operacional. Com esse 

sistema objetiva-se aplicar melhores práticas 

organizacional, transformar estratégia em ação e 

monitorar estratégia por meio de desdobramento 

em indicadores. 

Exemplos: buscar Softwares Livres encontrados na 

internet como primeiro passo para o 

aperfeiçoamento do processo, após o período de 

adaptação buscar software de gestão líderes no 

mercado. 

 A empresa deve usar mecanismo que englobe o 

planejamento, a organização, além de liderar e 

coordenar os recursos e competências para gerar 

inovações alinhadas a estratégia da empresa. A 

inovação deve ser estruturada e não vir de forma 

aleatória na empresa. O clima organizacional deve 

favorecer a inovatividade e que envolva as pessoas 

para que a inovação aconteça. 

Exemplo: buscar empresas de consultoria para 

estruturar a inovação. 

 

Otimizado   Forte experiência em IC 

integrado 

  Inovador e com forte 

empreendedorismo 

  Proporcionando Gestão do 

Conhecimento para toda a 

organização. 

 Treinar gestores que já tem experiência no 

processo de IC, para utilizar como prática as 

ferramentas de gestão de forma rotineira, voltadas a 

inteligência competitiva e com o passar do tempo 

ter forte experiência em IC. 

Exemplo: cursos avançados de inteligência 

competitiva em instituições renomadas. 

 Os envolvidos no processo de IC devem ter o perfil 

de um empreendedor Inovador que segundo o 

SEBRAE engloba reconhecer a necessidade, 

desenvolver e refinar uma solução, correr riscos 

calculados, ir além e criam um significado (causa 

impacto). 

Exemplo: buscar cursos para desenvolver o perfil 

empreendedor dos envolvidos no processo de IC, 

como o curso EMPRETEC do SEBRAE. 

 Segundo Luchesi (2012), a gestão do conhecimento 

em qualquer tipo de organização só é possível se a 

cultura organizacional for positiva em relação à 

geração, partilha, socialização e transferência de 

conhecimento. Sendo assim, a empresa deve 

desenhar uma estratégia organizacional que 

favoreça a gestão do conhecimento e que passe aos 

funcionários envolvidos em IC, que aquela 

filosofia organizacional é parte integrante da 

organização e servirá de referência por longos 

anos. 

Exemplo: buscar empresas de consultoria 

especialistas em estratégia organizacional. 

Quadro 6. Sugestões propostas para elevar o nível de maturidade da empresa Alfa S/A. 

Fonte: Dados da pesquisa 

5 Resultados Obtidos 

Este estudo teve o objetivo de sugerir melhorias no processo de IC da empresa Alfa 

S/A, visando resultados futuros, por esse motivo não apresentará resultados prévios, mas cabe 

uma análise das pretensões sobre as sugestões propostas no Quadro 6.  
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Ao chegar ao terceiro nível de maturidade de IC, ou seja, o nível disciplinado a 

empresa mostra que já está preparada para o uso da IC, diferente dos níveis informal e formal 

que se configura como níveis que a empresa demonstra certo amadorismo, e conforme o nível 

vai sendo elevado pela empresa, maior será o seu poder de competir com os concorrentes. 

No nível controlado, a empresa precisa instalar um sistema de gestão que ofereça 

planejamento, acompanhamento e controle nos níveis tático, estratégico e operacional, mas 

para que funcione, é preciso que haja uma estrutura de tecnologia da informação adequada 

para o funcionamento fluente do processo, ou seja, não basta apenas ter a tecnologia da 

informação para integrar as áreas, mas inovações que torne essa integração eficiente, como 

exemplo o uso de Big Data (megadados armazenados de forma estruturada ou não) para a 

tomada de decisão. Outro ponto a ser destacado, é o aumento do nível de especialidade dos 

profissionais envolvidos no processo, pois com o envolvimento da inovação é preciso que se 

tenha uma rede de contatos multidirecionada não só dos gestores, mas dos profissionais 

envolvidos com IC para aperfeiçoar os dados, informações e conhecimentos de maneira 

rápida e eficiente para alimentar o processo de IC.  

Os pontos destacados farão com que a empresa tenha um clima organizacional voltado 

para a inovatividade, com profissionais buscando inovar de forma continua e estruturada, com 

indicadores de desempenho que façam com que as informações e a inovação venha de forma 

estruturada e de forma contínua.   

O nível otimizado é o topo da maturidade em IC, sendo assim os gestores devem 

realizar treinamentos em instituições renomadas em IC para o aperfeiçoamento das 

ferramentas de gestão, que combinadas com a experiência em IC adquiridas ao longo dos anos 

na empresa, farão com que a Alfa S/A ganhe ainda mais competitividade. 

Nesse nível ter um perfil de empreendedor inovador fará com que os profissionais da 

empresa sejam importantes itens de diferenciação, pois saberão lhe dar com as várias 

situações apresentadas no processo de IC. Os envolvidos atingirão um nível profissional de 

excelência, após o auxílio de consultorias especializadas em empreendedorismo, para que 

corram riscos calculados, além de desenvolverem soluções e reconhecer as necessidades do 

ambiente.  

Para que a empresa alcance o nível otimizado, é necessário que haja uma estratégia 

organizacional favorável à gestão do conhecimento, buscando auxílio de especialistas da área, 

para que a combinação do perfil empreendedor com o aperfeiçoamento dos envolvidos em IC 

traga ainda mais diferencial competitivo para a empresa. Após a estrutura empresarial ser 

direcionada às inovações e consequentemente voltada para IC, o processo tende a ser mais 

rápido, seguro e eficiente, gerando possivelmente mais lucros com o decorrer dos anos. 

6 Considerações finais 

É claramente observado através da pesquisa efetuada, que a empresa Alfa faz uso de 

inteligência competitiva em processos internos e externos da organização, com o objetivo de 

se tornar mais competitiva perante o mercado que atua. 

Podemos observar também que o processo de inteligência competitiva descrito por 

Miller (2002), desde a identificação dos tomadores de decisão e suas necessidades em termos 

de inteligência, até a disseminação da inteligência entre os tomadores de decisão, está sendo 

realizado pela empresa, porém apesar de estar estruturado, ele ainda se encontra em alguns 

aspectos de maneira informal, como exemplo os dados procurados manualmente, mesmo 

tendo uma interligação de TI entre os setores, mas observa-se que a empresa está caminhando 

para completar o nível controlado, do mapa de maturação descrito por Riccardi e Rodrigues 

(2007). 
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Fica evidente também nesta pesquisa, que a empresa Alfa S/A está conscientizada da 

necessidade de ter um processo de inteligência competitiva estruturada, e com um nível 

adequado de maturidade, pois é sabido que a informação correta e obtida com agilidade 

contribui significativamente para o andamento positivo dos negócios, principalmente devido 

ao mercado dinâmico em que a mesma está inserida. 

Este estudo serve como base para que outras empresas de pequeno e médio porte 

utilizem a IC como diferencial competitivo, desenvolvendo seus processos por meio dos 

níveis discriminados neste estudo, utilizando essas etapas como parâmetro para saber o nível 

de amadurecimento de IC que se encontram no momento.  

O limitante desta pesquisa é que apesar de ter sido efetuada em uma empresa líder em 

seu seguimento, e que atua em um mercado que podemos classificar de altamente complexo, 

seria interessante reaplicar esta pesquisa na empresa Alfa S/A daqui a um determinado 

período de tempo, para verificar se houve ou não evolução da IC, e qual o estágio de 

maturação em que ela estará. A pesquisa com apenas um gestor também foi outro limitador da 

pesquisa, pois devido ser uma empresa que trabalha com informações sigilosas para o 

governo, não foi possível entrevistar mais de um gestor envolvido com IC para ter outra visão 

do processo.  
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Anexo 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PESQUISAR O NÍVEL DE MATURIDADE DE 

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

1 Existe alguma norma escrita sobre IC? 

2 A estrutura de IC na empresa é centralizada, hibrida ou descentralizada? 

3 A área de IC tem apoio da Gestão da Empresa? 

4 Existe uma periodicidade referente à coleta de informações no ambiente externo e interno? 

5 A área de Planejamento utiliza da IC de forma sistêmica?  

6 A área de IC participa e dá suporte a Tomada de Decisão? 

7 As informações desenvolvidas pela área de IC são utilizadas pelas áreas da empresa (integração)? 
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8 A IC proporciona um processo de Inovação na empresa? 

9 Existe alguma área na empresa que faz auditoria das informações da área de IC? 

10 Existe distribuição sistêmica da Informação coletadas pela área de IC? 

11 Existe uma atividade de coleta, analise e disseminação das informações Internas e Externas? 

12 Você sabia que existe na empresa uma área de Inteligência Competitiva? 

Quadro A. Pesquisa para validação do nível de maturidade da empresa  

Fonte: Adaptado de Marcola e Politano (2015) 


