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RESUMO 

A Inteligência Competitiva figura como processo capaz de munir as empresas com 

informações pertinentes na definição da Estratégia Competitiva e na busca pela 

Vantagem Competitiva. Essa pesquisa teve como objetivo analisar quais são as 

práticas e ferramentas utilizadas para monitorar o ambiente competitivo pelas IES 

privadas e identificar se a Inteligência Competitiva é conhecida, usada e 

reconhecida no mercado mineiro de educação superior privado e, a partir desta 

análise, validar um modelo de Inteligência Competitiva para o uso nas instituições 

de ensino superior privadas mineiras. O estudo é de natureza descritiva e preditiva, 

com a aplicação de pesquisa de campo quantitativa do tipo survey de opinião e 

formulário eletrônico semiestruturado, auto aplicado no software SurveyMonkey. O 

formulário foi disponibilizado a todas as IES privadas de Minas Gerais cadastradas 

no site e-Mec/INEP dados do ano de 2013, vigente em 2015. O público-alvo da 

pesquisa foram os gestores (alta administração e coordenação) das IES privadas. 

Quanto ao processamento e análise dos dados, foram realizadas análises 

estatísticas descritivas para a leitura de sumários e comparações e técnica 

multivariada para validação do modelo. Os resultados apontaram diferentes 

percepções entre os públicos entrevistados quanto ao uso de práticas e 

ferramentas de Inteligência nas organizações. Foi aplicada a Modelagem de 

Equações Estruturais para a validação do modelo Ciclo de Produção de Inteligência 

(CPI) de autoria de Cardoso Júnior (2005). Os construtos propostos pelo autor 

apresentaram um modelo forte para a aplicação em IES privadas. Neste estudo, a 

autora propôs um incremento ao modelo inicial a partir de dimensões e variáveis 

com o objetivo de instrumentalização do ciclo. Este incremento apresentou bom 

nível de confiabilidade, sendo recomendada sua aplicação em instituições de 

ensino superior privadas. 

 

Palavras-chave: Inteligência Competitiva. Estratégia Competitiva. Vantagem 

Competitiva. Ensino Superior Privado. Modelagem de Equações Estruturais. 

  



 
 

ABSTRACT 

The Competitive Intelligence figures as a process able to provide companies with 

relevant information on Competitive Strategy definition and in the search for 

Competitive Advantage. This research aimed to analyze the practices and tools 

used to monitor the competitive environment for private high education schools and 

identify if the Competitive Intelligence is known, used and recognized in private 

higher education schools in Minas Gerais state market, and from this analysis, to 

validate a model Competitive Intelligence for use in mining private higher education 

schools. The study is descriptive and predictive, with the application of quantitative 

survey of opinion research and semi-structured electronic and self-applied 

questionnaire, available in SurveyMonkey software. The questionnaire was 

available to all registered private high education schools of Minas Gerais on the e-

MEC / INEP data in the year 2013, applicable in 2015. The research targets were 

the top managers and coordinators of the private higher education schools of the 

state. As for the processing and analysis of data, descriptive statistical analyzes 

were performed for reading summaries and comparisons and multivariate technique 

to validate the model – Structural Equation Modeling (SEM). The results showed 

different perceptions among the public interviewed on the use of practices to 

intelligence tools in organizations. Structural Equation Modeling was applied to 

validate the Intelligence Production Cycle model created by Cardoso Júnior (2005). 

This construction proposes a strong model for application in private high education 

schools. In this study, the author proposes an increase to the initial model based on 

dimensions and variables aiming the instrumentalization of the cycle, according 

literature review. This increase denoted a good level of reliability being its 

application recommended in private higher education schools. 

 

Keywords: Competitive Intelligence. Competitive Strategy. Competitive Advantage. 

Private Higher Education. Structural Equation Modeling. 
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1 Introdução 

 

A atividade humana em sociedade, como representante de uma nação, de um 

governo ou de uma organização, provoca mudanças que impactam a sociedade e 

a natureza. Essas mudanças emitem sinais que precisam ser monitorados 

continuamente, isto é, para fazer sentido é preciso refletir ininterruptamente sobre 

a prática. O termo práxis, segundo o dicionário Houaiss e Vilar (2001), significa 

prática, ação objetiva que parte e supera a abordagem teórica.  

 

No caso das organizações, para se manterem competitivas, elas necessitam 

atentar-se a esses sinais que, em alguns momentos, são claros e em outros 

nebulosos ou confusos, avaliando-os sobre sua relevância e veracidade e 

identificando o que efetivamente afeta a consecução dos objetivos estratégicos da 

organização a qual representam (Colauto, Gonçalves & Madeira, 2006; Fuld, 2007; 

Carvalho & Casagrande, 2011; Vidigal, 2012).  

 

É nesse contexto da necessidade das organizações em monitorar o ambiente que 

o conceito de Inteligência Competitiva – IC – ganha força, uma vez que pode ser 

entendido como um conjunto de métodos e técnicas utilizado no tratamento da 

informação para a tomada de decisão e atingimento da competitividade das 

organizações. Representa um método prático que, com o uso de ferramentas e 

processos de coleta, análise e difusão de informações, permite o monitoramento 

do ambiente e, de maneira sistematizada, produz informações, análises e 

conhecimento para: alimentar a estratégia organizacional, suportar as tomadas de 

decisão organizacional e favorecer Vantagem Competitiva frente aos concorrentes 

(Cardoso, 2005; Gomes e Braga 2001; Herring, 1999; Macedo & Rodrigues, 2012; 

Tarapanoff, 2001). 

 

A competição, característica também presente em outros tempos, apresenta-se de 

forma expressiva na sociedade moderna impregnada em todos os tipos de relação: 

sociais, interpessoais, organizacionais.  Ela está presente na educação das 

crianças, nos jogos escolares, em esportes e brincadeiras, também nas 

organizações, em suas metas e análises de desempenho departamental e 

individual. Para as empresas a competitividade foi traduzida como livre 
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concorrência e representa um dos principais conceitos da economia liberal 

inicialmente defendida por Adam Smith em sua obra a Riqueza das Nações.  

 

Entretanto, a livre concorrência possibilitou o surgimento de monopólios e 

oligopólios privados. E para assegurar a economia liberal foi necessário a 

constituição de um neoliberalismo tendo o Estado um papel de estimulador da 

competitividade. Daí surge a necessidade da interferência do Estado:   

 

Veremos, assim, que a concorrência matando a concorrência precisou 
constituir-se em um neoliberalismo para salvar a ideia de liberdade 
econômica [...] Enquanto o liberalismo clássico pedia que o Estado não 
interferisse, para que a concorrência pudesse produzir todos os seus bons 
efeitos, o neoliberalismo pede ao Estado que se mexa para assegurar que a 
concorrência possa existir (Salleroun, 1979, p. 48 como citado em Mariotto, 
1991). 

 

Especialmente na segunda metade do século XX, a competição entre as 

organizações foi potencializada a partir das significativas evoluções ocorridas na 

tecnologia da informação e no transporte que acabaram por quebrar as barreiras 

de tempo e de espaço entre as quais o homem vivia condicionado. É nesse 

ambiente que o mundo começa a vivenciar intensamente o fenômeno da 

globalização ou mundialização (Cardoso, 2005; Lakatos & Marconi, 2011).  

 

A partir do fenômeno da globalização, a competição que antes acontecia 

localmente, passa para o âmbito mundial, o que ficou conhecido como 

hipercompetição (D’aveni, 1995). Diante desse cenário, surge a necessidade de 

rever a maneira de lidar com a mudança dentro das organizações no tocante à 

forma de pensar e dirigir os negócios na sociedade moderna (Senge, Scharmer, 

Jaworski & Flowers, 2007).  

 

Nesse contexto, as organizações bem-sucedidas trabalham a informação e o 

conhecimento como capital de valor estratégico (Drucker, 1993).  O cliente, que 

antes só detinha informações e parâmetros para compará-lo com seu concorrente 

mais próximo fisicamente, agora o compara com as maiores e melhores empresas 

em nível nacional ou mundial (Reis & Reis, 2013). Há cerca de 20 anos, Drucker 
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(1996), em sua obra “Administrando em tempos de grandes mudanças” já abordava 

a transformação da informação no principal insumo das organizações. 

 

Na evolução da sociedade ocidental, a educação superior passou de privilégio de 

poucos à obrigação das famílias, posteriormente à responsabilidade do governo e, 

no século XX, a um mercado livre à iniciativa privada (Santos & Silveira, 2000; 

Schwartzman & Schwartzman, 2002; Sécca e Leal, 2009; Taneguti, 2012; 

Vicentine, 2009). É nesse ambiente que as instituições de Educação Superior (IES) 

privadas vão crescendo, se estruturando e assim como qualquer outra organização, 

necessitam trabalhar a informação e o conhecimento como insumo à sua estratégia 

organizacional, uma vez que elas também se inserem no cenário da 

competitividade.  

 

O mercado de IES privadas do Brasil se expandiu, principalmente após a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96 (Brasil, 1996). Esse crescimento trouxe a 

necessidade de aumentar o nível de profissionalização da gestão dessas 

instituições e de mudança de seu posicionamento no mercado, tornando-as mais 

agressivas em termos competitivos (Carvalho & Casagrande, 2011; Dalfovo, 

Schirmann & Correia, 2010; Francisco, Nakayama, Cardenuto, Otani, Michels & 

Matias, 2013). 

 

A Lei nº 10.861/2004, alterada pelo Decreto n. 5.773 de 2006, foi criada com o 

objetivo de consolidar a profissionalização do trabalho realizado pelas IES e a partir 

do controle dos indicadores estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). Esse conjunto de leis dispõe sobre instruções para 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O PDI consiste em 

um documento em que se definem a missão da instituição de ensino superior e as 

estratégias para atingir suas metas e objetivos, abrangendo um período de cinco 

anos. Esse documento deve contemplar o cronograma e a metodologia de 

implementação dos objetivos, metas e ações do plano da IES. Devem ser 

observadas também a coerência e a articulação entre as diversas ações, a 

manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. 

Apresentará, ainda, um quadro-resumo contendo a relação dos principais 
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indicadores de desempenho que possibilitem comparar, para cada um, a situação 

atual e futura (após a vigência do PDI). 

 

A partir daí as IES privadas perceberam a necessidade de um mecanismo gerencial 

que representasse ferramental capaz de apoiar e suportar suas estratégias, uma 

vez que o número de concorrentes aumentou e as empresas do setor se 

fortaleceram em termos estratégicos e gerenciais, principalmente em função de o 

PDI ter se tornado documento obrigatório para essas organizações (Colauto, 

Gonçalves & Madeira, 2006; Francisco et al., 2013; Taneguti, 2012). 

 

O presente trabalho trata do crescimento ocorrido nos últimos 20 anos no mercado 

das IES privadas no Brasil, com enfoque mercadológico em Minas Gerais, 

ressaltando-se a reconfiguração ocorrida nesse mercado nos últimos anos – 

fusões, aquisições e novas empresas frente ao inicial estímulo e recentes cortes 

impostos pelo governo.  

 

A investigação realizada nesta dissertação fundamenta-se teoricamente na 

correlação entre as áreas de estratégia organizacional e sistemas de informação, 

especificamente na abordagem ao tema Inteligência Competitiva (IC). 

 

A contribuição teórica deste estudo baseia-se na ausência de modelos que trazem 

as variáveis para a prática da IC. Este trabalho pretende levantar as ações de IC 

(ferramentas e práticas usadas) das IES mineiras sob a análise do Ciclo de 

Produção de Inteligência (CPI) proposto por Cardoso (2005).  

 

Este estudo parte do modelo conceitual de processo de Inteligência Competitiva 

proposto pelo autor como ferramenta destinada à monitoração do ambiente 

competitivo e, em seguida, propõe o incremento de variáveis ao modelo com o 

objetivo de instrumentalizar seu uso como ferramenta prática de análise do 

ambiente empresarial.  

 

Deste modo, este estudo pôde contribuir com a validação quantitativa do modelo 

CPI a partir do uso da Modelagem de Equações Estruturais (MEE). Além disso a 

autora identificou a necessidade de complementação das variáveis a serem 
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avaliadas no modelo preenchendo a lacuna teórica deixada pelos autores 

estudados. 

 

Pretende-se ainda instigar uma prática reflexiva para as organizações de ensino 

superior privado mineiras a partir das análises de dados da pesquisa quantitativa 

realizada e pareceres de análise setorial feita com informações de relatórios de 

consultorias especializadas (dados secundários2). 

 

1.1 Problematização 

 

O segmento de educação superior no Brasil, ao longo das últimas décadas, tornou-

se um dos mais significativos mercados do setor de prestação de serviços como 

campo produtivo. Os dados mostram que as IES privadas têm participação de 74% 

no total de matrículas de graduação ((Brasil, 2013a; 2013b; 2013c) (Figura 1). 

Figura 1 – Evolução das matrículas de educação superior de graduação, por 
categoria administrativa, Brasil – 1980-2013. 
Fonte: Brasil. (2013a). Ministério da Educação/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais. MEC/INEP. Censo da Educação Superior. Recuperado de: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/apresentacao/2014/coletiva_censo
_superior_2013.pdf. 

                                            

2 Dados secundários são aqueles que já foram coletados, organizados e às vezes analisados e 
estão disponíveis aos interessados. Podem estar de posse da empresa, dados internos, ou de 
órgãos governamentais, como institutos de pesquisa ou não governamentais como empresas 
especializadas em informação (Mattar, 2001). 
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Segundo dados divulgados pela Hoper, empresa de consultoria em educação, o 

faturamento do segmento no país chegou a 32 bilhões em 2013, com estimativa 

de chegar a 35,9 bilhões em 2014 (Hoper, 2014).  

 

Ainda segundo dados da Hoper, as IES no Brasil foram responsáveis pela 

“expansão de 394% da oferta de vagas no período 1997-2007 (média de 17,3% ao 

ano)”, sendo comparável apenas ao da oferta de serviços de telecomunicações 

pós-privatização ou de serviços financeiros ocorrida entre 1980 e 1990 (Hoper, 

2009). O relatório indica também os principais fatores que contribuíram para a 

expansão do setor, são eles: 

a) A nova Constituição da República Federativa do Brasil (1988), artigo 209, 

divulga que a educação é livre à iniciativa privada, a partir do cumprimento 

de algumas normas, autorização e verificação de qualidade pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC);  

b) A Lei 9.394 (Brasil, 1996), que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, regulamentando o processo da livre iniciativa do setor privado ao 

ensino superior;  

c) A flexibilização das regras para a abertura de cursos e instituições a partir 

de 1997, por iniciativa do Ministro Paulo Renato Souza durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso;  

d) A regulamentação da LDB, em 1998, que permitiu que as IES fossem 

constituídas como empresas com finalidades lucrativas;  

e) A existência de expressiva demanda reprimida de jovens que não 

conseguiam aprovação em processos seletivos das IES. Sobre esse ponto, 

é importante ressaltar que a demanda reprimida se esgotou no ano de 2002, 

quando a oferta de vagas superou a procura;  

f) Os primeiros passos para a universalização do ensino fundamental com 

consequente crescimento do ensino médio, ocorrida também no governo 

Fernando Henrique Cardoso; 

g) O retorno aos estudos de boa parte das pessoas oriundas da População 

Economicamente Ativa (PEA) que já haviam concluído o ensino médio há 

cinco anos ou mais. Esse fato deve-se ao aumento do número de instituições 

e interiorização das mesmas, facilitando o acesso, bem como devido à maior 

exigência do mercado de trabalho por qualificação;  
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h) E a diminuição do valor médio das mensalidades, com o aumento da 

competição no setor e o aparecimento de instituições cobrando valores cada 

vez mais baixos, possibilitando a entrada no mercado de alunos da classe 

socioeconômica C e de parte da classe D (Hoper, 2009). 

 

Além do exposto, o aumento do poder aquisitivo das famílias de baixa renda 

registrado no Brasil também colaborou para o crescimento do setor de IES (Barone 

& Sader, 2008; Barros & Rocha, 2007; Rocha & Silva, 2008), que teve incremento 

de 239% de postos de trabalho entre 1997 e 2007 (51.082 e 173.109, 

respectivamente), o que demonstrou vertiginoso aumento de sua importância ao 

longo dos anos. Esse período ficou conhecido como “a década de ouro da 

educação” (Hoper, 2009). 

 

Os programas de governo criados nos últimos 12 anos contribuíram para essa 

expansão do setor de educação superior.  Nos últimos anos, o governo brasileiro 

investiu proporcionalmente mais no ensino superior do que no ensino básico. O 

setor público brasileiro gastou 5% de toda a riqueza produzida no país em 2013 

com educação básica, algo em torno de R$ 230 bilhões. Esse volume cresce para 

6,4% do Produto Interno Bruto (PIB) quando se consideram o ensino superior e os 

gastos públicos (Revista Valor Econômico on-line, 2015)3.  

 

Contudo, além da mudança de posicionamento do governo federal em relação aos 

programas de incentivo à educação, observada no último trimestre de 2014, após 

a grande expansão do setor no período demonstrado anteriormente, tem-se 

estabilização do crescimento com estimativa na ordem de 3% ao ano para o ensino 

presencial (Hoper, 2009). Existe ainda um cenário de diminuição da demanda pelo 

ensino superior para os próximos anos por fatores demográficos (Figura 2).  

                                            

3 http://www.brasil-economia-governo.org.br/2015/04/20/o-governo-federal-gasta-pouco-com-
educacao/ 
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Figura 2 – Projeção da população brasileira entre 18 e 24 anos. 
Fonte: Hoper. (2014). Análise Setorial do Ensino Superior Privado – Brasil 2014.Revista Linha 
Direta.  

 
Em Minas Gerais, são, no total, 192 IES privadas que concorrem no mercado; 84 

com fins lucrativos, representadas por players como o Centro Universitário UNA, 

Pitágoras, Anhanguera, entre outras, que hoje formam grandes grupos; e 108 

instituições sem fins lucrativos, como Pontifícia Universidade Católica (PUC) -

Minas, Faculdade Arnaldo, Fundação Municipal para a Educação Comunitária 

(FUMEC), entre outras (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais -

INEP, 2013). 

 

O acirramento da concorrência aumentou a necessidade de se desenvolverem 

meios para identificar e implementar estratégias que aumentem a Vantagem 

Competitiva e permitam inovações nas IES. A IC é uma ferramenta que possibilita 

a formulação de um mapa contendo informações do ambiente externo. Seu objetivo 

é garantir a competitividade das empresas ao possibilitar a coleta, processamento, 

análise e interpretação e distribuição de informações pertinentes e confiáveis no 

contexto dinâmico da atualidade (Queyras & Quoniam, 2006).  

 

A literatura sobre IC aborda modelos teóricos conceituais amplos. Os trabalhos 

identificados na literatura, por este estudo, tratam da estruturação da área de 

inteligência (Cardoso, 2005), da análise de maturidade das organizações no uso da 

IC (Rodrigues e Riccardi, 2007) ou instrumentalizam apenas uma ou outra etapa 

do modelo de processo (Gomes e Braga, 2005). De modo geral, os modelos 
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apresentados na literatura são similares em suas etapas e tratados sem a 

especificação ou detalhamento que facilitem seu uso na prática, por não elencarem 

as variáveis necessárias em cada uma das etapas.  

 

Diante desse cenário de alta competição e instabilidade, a pergunta lançada sobre 

o mercado de educação superior mineiro é: quais são as práticas e ferramentas 

utilizadas pelas IES privadas mineiras para monitorar o ambiente – a IC é 

conhecida, usada e reconhecida nesse mercado? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Instrumentalizar e validar o modelo Ciclo de Produção de Inteligência (CPI) de 

Cardoso (2005), analisando as práticas e ferramentas utilizadas pelas instituições 

de ensino superior para monitorar o ambiente competitivo no mercado mineiro de 

educação superior privado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar e caracterizar o cenário do setor de ensino superior privado do 

Brasil, 

b) Identificar as ferramentas e práticas utilizadas pelos players mineiros para 

monitorar o ambiente competitivo, 

c) Identificar se os players mineiros conhecem e fazem uso de ferramentas e 

práticas de Inteligência Competitiva. 

 

1.3 Justificativa e relevância do estudo 

 

O tema IC está cada vez mais em evidência, uma vez que a necessidade de 

informações e de conhecimento sobre o ambiente no qual a empresa está inserida 

e que tipo de estratégia deve-se utilizar no intuito de criar Vantagem Competitiva 
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sustentável é diretamente proporcional ao nível de competição do segmento de 

mercado no qual se insere.  

 

O estudo contribuiu com a validação do modelo conceitual Ciclo de Produção de 

Inteligência e consolida variáveis de análise presentes na literatura sobre IC para 

formulação de um modelo teórico-prático. Além disto, o trabalho pretendeu ainda 

levantar as ações de IC (ferramentas e práticas usadas) das IES mineiras. A técnica 

utilizada foi a Modelagem de Equações Estruturais (MEE).  

 

Essa contribuição permitirá às instituições de ensino superior, bem como 

instituições de outros níveis, a reflexão sobre suas práticas e a aplicação do modelo 

de monitoração ambiental para alimentar a estratégia e tomada de decisão, 

suportar as tomadas de decisão organizacional e favorecer Vantagem Competitiva 

frente aos concorrentes.  

 

Desse modo, esse estudo justificou-se também pela necessidade de 

aprofundamento dos conhecimentos acerca da IC nas IES, dadas as mudanças 

existentes no mercado dessas instituições nos últimos 20 anos; pela escassez de 

pesquisas sobre o tema focados nas IES privadas em Minas Gerais e por essa ser 

uma área que dialoga com a experiência profissional da autora, possibilitando uma 

proximidade entre pesquisa científica e práxis.  

 

Foram encontrados estudos sobre Inteligência Competitiva com os mais diversos 

enfoques – marketing, inovação, planejamento estratégico e processo de 

monitoramento, predominantemente realizados com pesquisas exploratórias, 

descritivas, qualitativas e estudos de caso (dos Reis Machado, 2010; Santos & 

Nassif, 2011; Perucchi & Araújo Júnior, 2012;) que trataram sobre conceitos, 

modelos e maturidade organizacional na aplicação da IC em diferentes segmentos, 

como educação (Marcial, 2007; Panizzon & Oliveira, 2013), indústria alimentícia 

(Mafra & Santos, 2015), entre outros. Marcial (2007), aplica método multivariado 

em sua pesquisa, contudo, seu objetivo foi o de identificar a correlação do que 

denominou elementos-chave nos SICs com a eficácia da função Inteligência nas 

organizações.  
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1.4 Delimitação do estudo 

 

A partir da década de 1990 o tema IC vem sendo amplamente estudado e 

disseminado nos meios acadêmicos e profissionais pela atuação de diversos 

órgãos como universidades, entidades e associações de classe e consultores 

organizacionais. Diante da diversidade com que o tema vem sendo tratado na 

literatura é necessário a delimitação do estudo.   

 

O presente estudo pretende compreender a maneira das IES privadas mineiras 

monitorarem o ambiente, isto é, quais são as práticas e ferramentas utilizadas e o 

uso da IC no cenário contemporâneo de alta competitividade e instabilidade. Sendo 

assim, o foco da pesquisa são as práticas, ferramentas e o uso e reconhecimento 

da IC no segmento de ensino superior privado mineiro.  

 

A abordagem da IC nesse estudo não pretende esgotar os fatores que interferem 

no processo de IC, tais como: a influência cultural, a estrutura tecnológica, questões 

políticas, entre outros. Portanto, o presente trabalho limitar-se-á à visão dos autores 

selecionados e citados no capítulo de Revisão Bibliográfica. Essa limitação fez-se 

necessária para atingir os objetivos propostos no trabalho. 

 

Além disso, foi necessário também delimitar o grupo de empresas que participaram 

das análises desse estudo, bem como delimitações temporais e geográficas. 

Temporais, já que uma limitação deste trabalho é não se tratar de um estudo 

longitudinal, uma vez que seus resultados representam um dado momento no 

tempo e geográficas porque se concentraram nas empresas que concorrem em 

Minas Gerais. A delimitação de mercado será detalhada em item específico. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

A dissertação se divide em cinco capítulos. Além da introdução, no segundo 

capítulo apresenta-se o referencial teórico – sustentáculo do trabalho -  tratando 

dos temas:  Estratégia Competitiva, Vantagem Competitiva, o mercado de 

educação brasileiro e Inteligência Competitiva. O terceiro capítulo traça os 

procedimentos metodológicos adotados para a elaboração do estudo e estabelece 
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o objeto da pesquisa. Os resultados são demonstrados no quarto capítulo. E o 

quinto capítulo tece, por fim, as considerações finais, as limitações desta 

investigação e faz sugestões para futuros estudos sobre o tema. Seguem-se as 

referências, os apêndices e anexos. 
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Estratégia e Vantagem Competitiva 

 

Até meados do século XX as mudanças na sociedade eram consideradas 

uniformes e lentas, sejam no campo da cultura, política, economia ou tecnologia. 

Acompanhando essa ambiência, as empresas muitas vezes eram geridas por seus 

próprios idealizadores (Tavares, 2010) que tomavam suas decisões baseadas em 

informações que conseguiam com pouco esforço, geralmente relacionadas às suas 

receitas e gastos ou informações que já faziam parte de suas bases de dados no 

SIM ou outros sistemas de informações gerenciais (Kotler, 2006; Tavares, 2010). 

 

Na medida em que as mudanças e a competição aumentam na sociedade, novas 

configurações dos cenários econômicos, políticos e sociais surgem questionando 

conceitos estabelecidos e abalando antigas certezas organizacionais. Assim, 

observou-se a demanda por novas estruturas empresariais e perfis de comando e 

liderança empresarial. Surgiram novas formas de planejamento, com foco no apoio 

à estratégia das empresas (Tavares, 2010).  

 

Na década de 1960, tais mudanças influenciaram o início do planejamento a longo 

prazo, caracterizado pela projeção de tendências usando indicadores atuais e 

passados, tendo como ênfase projetar o futuro, porém, ele não era capaz de prever 

mudanças. Já na década de 1970 surge o planejamento estratégico no intuito de 

analisar as mudanças no ambiente (externo) e das forças e fraquezas da 

organização (ambiente interno), isto é, análise do Ambiente Competitivo.  

 

Por fim, Tavares (2010) afirma que essa evolução permitiu uma visão integrada e 

equilibrada de todos os recursos e fatores organizacionais relevantes quando se 

atingiu, na década de 1990, a Gestão Estratégica. Essa abordagem contempla a 

flexibilidade, a ênfase na informação e no conhecimento e a integração de pessoas, 

processos e recursos. 

 

A literatura sobre o tema Estratégia tem apresentado diferentes conjuntos de 

teorias e modelos para explicar e lidar com o fato de que algumas organizações 
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conseguem criar e sustentar vantagens competitivas e outras não, ainda que 

estejam atuando no mesmo setor. Para Barney e Hesterly (2007), a estratégia de 

uma organização pode ser definida como sua teoria para a obtenção de vantagens 

competitivas. Os autores ressaltam que uma empresa possui Vantagem 

Competitiva quando consegue gerar mais valor econômico do que seus rivais. O 

valor econômico é a diferença entre os benefícios percebidos e recebidos por um 

cliente e seu custo econômico. 

 

Para esses autores, a estratégia representa as respostas (ações) que as 

organizações criam para as questões trazidas por mudanças em uma indústria4, 

ações dos concorrentes e de suas metas de lucros. As suposições e hipóteses 

dizem respeito a como a competição em determinado setor tende a se desenvolver 

ou evoluir e de como a organização pode aproveitar esse desenvolvimento ou 

evolução. Observa-se que, para Porter (1986), Mintzberg (1987) e Barney e 

Hesterly (2007), quanto mais aprimorado o conjunto de suposições e hipóteses que 

uma organização consiga reunir, a partir de acompanhamento sistemático do 

ambiente competitivo, maiores suas chances de alcançar vantagens competitivas 

e mais eficazes suas estratégias adotadas.  

 

A Administração Estratégica é um processo que busca resolver de maneira 

lucrativa os problemas e dificuldades enfrentados pelas empresas na indústria em 

que atuam. As respostas que as empresas encontram para a solução desses 

problemas e dificuldades denominam-se Estratégia (Barney & Hesterly, 2007).  

 

Por essência, uma Estratégia Competitiva é formulada a partir da correlação da 

empresa com seu ambiente (Porter, 1986) (Figura 2). 

 

                                            

4 Indústria é o grupo de organizações que ofertam produtos e serviços substitutos ou similares a um 
mercado geograficamente próximo (Porter, 1986). 
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Figura 3 – Contexto no qual a estratégia competitiva é formulada. 
Fonte: Porter, M. E. (1986). Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. Tradução de Braga, E. M. P. Revisão técnica de Gomez, J. A. G. 7. ed., 14ª 
reimpressão. Rio de Janeiro: Campus (p. 17). 

 

A Vantagem Competitiva vem sendo o cerne da discussão no campo da estratégia 

(Ito, Hayashi Junior, Gimenez, & Fensterseifer, 2012). Ito et al. (2012) apresentam 

dois conceitos para Vantagem Competitiva, o primeiro conforme as ideias de Porter 

(1989), defende que a Vantagem Competitiva nasce do valor, além dos custos de 

fabricação que uma empresa é capaz de criar para seus compradores. O segundo, 

de acordo defende a posse de Vantagem Competitiva por uma empresa no 

momento em que ela consegue criar valor que não pode ser simultaneamente 

criado por outro competidor. Nota-se assim que a criação de valor é um aspecto 

comum e essencial aos dois conceitos 

 

A Vantagem Competitiva origina-se do exame isolado de cada uma das várias 

atividades que as organizações executam em seu negócio, nas atividades de 

produção, marketing, na entrega e no suporte ao cliente de seu produto5 (Porter, 

1989).  Para detecção das fontes de Vantagem Competitiva de uma organização é 

necessária a observação sistemática das atividades organizacionais por ela 

executadas e da maneira como elas interagem entre si conforme modelo proposto 

pelo autor como ferramenta de análise da cadeia genérica de valor (Figura 3).  

                                            

5 O termo produto corresponde à produção ou serviço final ofertado ao mercado por uma indústria 
(Porter, 1986). 
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A interação das atividades organizacionais foi nomeada por Porter (1989) de 

Cadeia de valores Genérica. As atividades mencionadas no modelo são 

consideradas de relevância estratégica, uma vez que, isoladamente, cada uma 

pode contribuir para criar diferenciação do produto ou trazer vantagem de baixo 

custo. A análise dessas atividades permite a compreensão de como se comportam 

os custos e as fontes de diferenciação existentes e potenciais de uma organização. 

Em uma indústria existem diferentes empresas e em cada uma existe uma diferente 

cadeia genérica de valor: histórico, estratégias, sucessos e fracassos.  

 

Segundo Porter (1986), toda organização que compete em um mercado possui uma 

Estratégia Competitiva, explícita ou implícita. O Planejamento Estratégico formal é 

centrado na organização e sistematização das perguntas feitas sobre a indústria e 

não nas respostas. A Roda da Estratégia Competitiva (Figura 4), formulada por 

Porter (1986), reúne os elementos importantes para a criação da Estratégia 

Competitiva. 

 

Figura 4 – A cadeia de valores genérica. 
Porter, M. E. (1989). Vantagem Competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. 
Tradução de Braga, E. M. P. Revisão técnica de Gomez, J. A. G. 21. ed., Rio de Janeiro: Campus 
(p. 35). 
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Figura 5 – A Roda da Estratégia Competitiva. 
Fonte: Porter, M. E. (1986). Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. Tradução de Braga, E. M. P. Revisão técnica de Gomez, J. A. G. 7. ed., 14ª 
reimpressão. Rio de Janeiro: Campus (p. 16). 

 

Ao estar inserida em uma indústria, a empresa necessita tomar a decisão acerca 

da Estratégia Competitiva adotada para sua atuação. Existem três tipos de 

estratégias competitivas genéricas, que nada mais são que “métodos para superar 

os concorrentes em uma indústria” (Porter, 1986). A empresa pode optar por uma 

única ou uma mistura das três estratégias genéricas existentes para superar os 

rivais: liderança no custo total, diferenciação e enfoque; embora, em poucos casos, 

a adoção de mais de uma seja possível (Porter, 1986; 1989). 

 

A estratégia de liderança de custo consiste em atingir o primeiro lugar em uma 

indústria, quando o assunto é custo, a partir de um conjunto de políticas funcionais 

orientadas. Parte do pressuposto de que uma posição de baixo custo traz retornos 

acima da média mesmo em situações de fortes forças competitivas. Para atingir 

custo total baixo, a empresa geralmente precisará de maior parcela de mercado ou 

melhores condições para aquisição de matérias-primas ou outra condição 

vantajosa frente aos concorrentes. 

 

A abordagem de diferenciação embasa-se na criação e oferecimento de produto 

que seja reconhecido como único na indústria. Dar-se-á por um projeto 
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diferenciado, pela marca, tecnologia, entre outros. Essa abordagem viabiliza 

retornos acima da média, pois proporciona isolamento em relação aos rivais devido 

à lealdade que gera e à consequente diminuição à sensibilidade ao preço. A 

diferenciação pode acarretar a inviabilidade de se atingir grandes fatias de mercado 

devido à sensação de exclusividade que causa no consumidor.  

 

A estratégia de enfoque baseia-se em atingir um grupo distinto de compradores, 

um segmento de linha de produtos ou um mercado geográfico específico. Essa 

estratégia também traz consigo a possibilidade de retornos acima da média ou 

porque consegue baixo custo por se tratar de um alvo estratégico ou porque 

satisfaz melhor as necessidades desse consumidor (enfoque no custo ou na 

diferenciação). O enfoque limita a parcela de mercado ao tamanho do segmento 

existente. 

 

A diferença entre a estratégia de enfoque e as duas primeiras apresentadas está 

no fato de que as primeiras têm seus objetivos no âmbito de toda a indústria e a 

última defende que, escolhendo bem o alvo, a empresa o atenderá mais efetiva ou 

eficientemente por causa de seu melhor conhecimento das necessidades desse 

alvo. Essas estratégias possuem, além das diferenças funcionais, requisitos 

específicos diferentes quanto a arranjos organizacionais, recursos e habilidades, 

cultura, estilo de liderança e pessoas (Porter, 1986). 

 

A empresa que fracassa ao tentar buscar uma única Estratégia Competitiva entre 

as três abordagens citadas e acaba utilizando mais de uma é classificada como 

estratégia de meio-termo. A empresa em situação de estratégia de meio-termo é 

considerada pobre, sua previsão de rentabilidade é baixa, pois perde os grandes 

clientes que exigem preços baixos, acaba diminuindo suas margens de 

rentabilidade para competir com as de baixo custo e/ou perde os negócios de altas 

margens para as que obtiveram sucesso na diferenciação. 

 

Porter (1986, p. 58) ressalta que o uso das estratégicas genéricas também traz dois 

tipos de riscos para as empresas: “primeiro, falhar em alcançar ou sustentar a 

estratégia; segundo, que o valor da vantagem estratégica proporcionada pela 

estratégia seja desgastado com a evolução da indústria”. Basicamente, cada um 
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dos três tipos de estratégia genérica existe para diferentes defesas contra as forças 

competitivas, assim como também traz diferentes tipos de riscos.  

 

Sendo assim, pode-se dizer que a base da Estratégia Competitiva está na 

compreensão da estrutura da indústria e na análise do concorrente levando-se em 

consideração seu meio industrial (Porter, 1986). Ao avançar nessa seara, Porter 

(1989) discute a transformação desse entendimento em Vantagem Competitiva, 

merecendo atenção nas consequências que cada uma dessas ações, em busca de 

Vantagem Competitiva, pode desencadear na indústria e na reação de seus 

concorrentes. 

 

O setor de educação superior, assim como qualquer indústria, também necessita 

definir sua Estratégia Competitiva e mais do que isso trabalhar com planejamento 

e adotar modelos de gestão empresarial profissionais, dada a ambiência em que 

elas vivenciam na atualidade. Apesar do ensino superior privado brasileiro ter 

crescido muito nos últimos anos, acompanharam esse crescimento também os 

índices de inadimplência e de ociosidade das vagas das instituições, implicando 

uma realidade que pode tornar-se insustentável com o passar dos anos, trazendo 

um cenário de incertezas e controvérsias.  

 

A recomendação é de que as organizações desse mercado façam uso de modelos 

de gestão empresarial profissional e estratégias bem definidas e planejadas para 

aumentar suas possibilidades de permanência no mercado (Goulart & Papa Filho, 

2009). 

 

É nesse ambiente que as IES podem se valer da IC, já que ela pode ser vista como 

um conjunto de ferramentas e práticas capazes de fortalecer as organizações ao 

ponto de que se mantenham à frente ou preparadas para as mudanças e 

oportunidades que possam ocorrer no mercado (Herring, 2002; Cardoso, 2005; 

Fuld, 2007). 
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2.2 A informação como base para a formulação da estratégia competitiva e 

obtenção de Vantagem Competitiva 

 

O paradigma tecnológico e a revolução dos meios de comunicação e informação 

ocorridos na sociedade fizeram com que a competitividade inteligente se tornasse 

um fator determinante para as organizações contemporâneas. Dessa forma, pode-

se dizer que a complexidade mercadológica da atualidade exige competência para 

recuperar, tratar, interpretar e utilizar a informação (Gomes e Chaves, 2005; 

Rodrigues e Riccardi, 2007; Vidigal & Nassif, 2012), embora a informação possa 

apresentar barreiras no momento de sua comunicação (Starec et al., 2005). 

 

A informação tratada, interpretada e contextualizada torna-se estratégica. Segundo 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), estratégias surgem de ações intencionais 

somadas a ações não planejadas, assim a organização precisa estar munida de 

informações diversas e de qualidade para subsidiar as tomadas de decisão a 

qualquer momento. Roedel (2005) destaca que a estratégia é composta de regras 

de tomada de decisão delineando o caminho da organização – para onde ir e como 

ir. Salienta, ainda, que pouca ênfase foi dada ao como implementar as estratégias 

e que, diante desse cenário, o foco para a definição das estratégias está em 

gerenciar as mudanças permanentemente, conferindo dinamicidade e flexibilidade 

para a organização, fundindo ideias com Rodrigues, Sierra e Rechziegel (2013). 

 

E é a informação utilizada de forma estratégica que deverá se transformar em IC, 

uma vez que ela é capaz de garantir a sobrevivência da empresa. Para o tomador 

de decisão da empresa, representa uma ferramenta e para o administrador uma 

competência central capaz de dar conta do monitoramento do ambiente (Gilad, 

2009).  

 

O papel da informação na definição da estratégia é mostrado na Figura 5, conforme 

MacGee e Prusak (1994). Para os autores, existem três elementos importantes no 

momento de definição de uma estratégia em um dado ambiente competitivo: 

posicionamento/ escopo, competências organizacionais e estrutura/ administração. 

Cada um desses elementos deverá ser apoiado por uma base de informações que 

estará em contínua mudança. O binômio informação mais tecnologia da informação 
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está presente nos três elementos. A informação poderá ser usada diretamente para 

a formulação da estratégia ou apoiar definições estratégicas de outras variáveis. 

 

Figura 6 – Elementos da definição da estratégia. 
Fonte: McGee, J. V., & Prusak, L. (1994). Gerenciamento estratégico da informação: aumente a 
competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como uma ferramenta 
estratégica. (p. 54). Tradução de Astrid Beatriz de Figueiredo. Rio de Janeiro. Campus. 244 p.  

 

Starec et al. (2005) realça que as possíveis barreiras à comunicação da informação 

nas organizações não são estáticas, merecendo periodicamente atenção quanto às 

áreas envolvidas e sua forma, são elas: a primeira barreira é a má comunicação, 

explicada pelo fato de fazer parte das atividades corriqueiras do ser humano, tanto 

no convívio social quanto empresarial; a segunda  está relacionada à cultura 

organizacional que nesse caso deve apoiar o fluxo informacional,  permitindo 

acesso e estimulando a comunicação; a terceira  é considerada a mais delicada, a 

falta de competência. No paradigma organizacional moderno, as pessoas são o 

principal ativo das empresas, de maneira que a competência ou não para lidar com 

a informação deve ser tratada com foco no desenvolvimento e aprendizagem; a 

quarta e última barreira diz respeito à dependência tecnológica. É indiscutível que 

o fluxo da informação precisa ser pensado de forma a permitir acesso a todos e em 

consonância com a necessidade de cada indivíduo ou grupo da organização. Daí 

a importância da tecnologia da informação para os processos de gestão da 

informação (Rodriques & Riccardi, 2007).  
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Contudo, de acordo com Davenport (2001) o fascínio do ser humano pela 

tecnologia nos afasta do objetivo principal desses processos: informar. O autor 

pondera que todos os computadores do mundo de nada serviriam caso não 

houvesse o interesse e a necessidade dos administradores e tomadores de decisão 

pela informação. A forma como a empresa reúne e usa a informação determinará 

sua condição de vencedora ou perdedora (Starec et al., 2005). E para melhor 

compreensão da IC torna-se necessária a explicação de alguns conceitos como: 

dados, informação, conhecimento e inteligência, também conhecidos como 

hierarquia da informação (Davenport, 2001).  

 

Os dados são compostos de fatos, textos, gráficos, imagens estáticas, sons e 

segmentos de vídeos sobre o ambiente externo ou interno, formando a base da 

hierarquia da informação (Figura 6). Possuem natureza quantitativa, por isso 

representam a parte de maior volume da pirâmide e exibem a informação em sua 

forma básica (Gomes & Braga, 2001; Moresi, 2001).  

 

 

 

Figura 7 – Hierarquia da informação. 
Fonte: Gomes, E., Braga, F. (2001). Inteligência competitiva: como transformar informação em um 
negócio lucrativo. 1. ed., Rio de Janeiro: Campus. (p. 24). 

A informação é considerada como o conjunto de dados que, após processamento, 

apresentam forma inteligível e são dotados de significado, são organizados e 

comunicados e possuem valor para a organização (Davenport & Prusak, 1998; 

Gomes & Braga, 2001; Moresi, 2001). Já o conhecimento foi definido por Davenport 
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e Prusak (1998, p. 6) como “uma mistura de experiências, valores, informação 

contextual e insight”.  

 

Para Choo (2003), o conhecimento pode ser visto como coisa e como atividade. 

Como coisa, é universal e permanente, podendo ser adquirido de várias maneiras: 

livros, manuais, especialistas, etc. Como atividade, o conhecimento está ligado à 

ação, o que permite a criação do significado. Organizações do conhecimento são 

as que fazem uso da informação agregada de significado e uso, transformando-a 

em um norteador para suas decisões. Desse modo, entende-se que os recursos 

informacionais são elementos estratégicos para a resiliência das empresas em um 

ambiente mutável. 

 

McGee & Prusak (1994) e Moresi (2001) complementam que a informação dá 

origem a outra informação, que por usa vez gera conhecimento. As empresas que 

conseguem atingir melhorias contínuas no processo de gestão da informação 

dificilmente serão acompanhadas pela concorrência. 

 

Informação e conhecimento são resultado de criação humana (Davenport, 2001; 

Nonaka & Takeuchi, 1997). Por isso, outro ponto ressaltado por Davenport (2001) 

diz respeito à capacidade de administrar os processos informacionais eficazmente, 

sendo necessário considerar o papel que as pessoas desempenham nesse 

processo. 

 

Já a inteligência é a informação que permite ao administrador a tomada de decisão 

com maior margem de segurança e previsibilidade quanto aos impactos 

organizacionais (Gomes & Braga, 2001). A inteligência está no nível mais alto da 

hierarquia e pode ser vista como o conhecimento sintetizado e aplicado de maneira 

situacional (Moresi, 2001). 

 

Antes da evolução da comunicação e informação trazida pelos microcomputadores 

e internet ocorrida na década de 1980, as empresas buscavam a Vantagem 

Competitiva por meio da localização de artigos científicos antes que seus 

concorrentes o fizessem, com o intuito de integrar as informações e novas 
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tecnologias aos seus sistemas de informação para uso em seus projetos de 

pesquisa e desenvolvimento (Queyras & Quoniam, 2006). 

 

A partir da chegada das novas tecnologias, o acesso às bases de dados começou 

a ser mais facilitado. No fim da década de 1980, teve início a verdadeira revolução 

informacional, com a possibilidade da coleta de massas de dados e a construção 

de indicadores por meio de métodos de tratamento automatizado. Porter (1986) 

argumenta que esse sistema deve ser particular, ou seja, deve obedecer às 

necessidades específicas de cada empresa e suas características relativas à 

indústria, equipe, interesses, entre outros.  

 

Tarapanoff (2001) destaca que, no século XX, a ciência que mais contribuiu para o 

progresso humano foi a organizacional. E que “o principal objetivo da gestão é 

potencializar recursos informacionais de uma organização e sua capacidade de 

informação, ensinando-a a aprender e a adaptar-se às mudanças ambientais com 

a construção de uma organização voltada para o aprendizado” (Tarapanoff, 2001, 

p. 56). 

 

MacGee e Prusak (1994) pontuam que a transformação da sociedade 

industrializada para a sociedade da informação é vista como clichê na literatura, 

uma vez que é usada para contextualizar e justificar várias mudanças ocorridas nas 

formas de produção e administração das organizações. Entretanto, 

contraditoriamente, as organizações não conseguiram integrar de maneira 

consistente o conhecimento gerado em suas estratégias. Isso porque, ao contrário 

do que possa parecer, usar a informação como Vantagem Competitiva é um 

processo complexo que impõe diferentes capacidades à organização e às pessoas 

envolvidas na seleção, captação e gerência das informações condizentes com o 

escopo da organização. 

 

Para resolver os problemas impostos pela necessidade de informação nas 

empresas, pode-se lançar mão da: Gestão da Informação (GI), Gestão do 

Conhecimento (GC) e da IC. Tarapanoff (2001) afirma que essa tríade de 

conhecimento, do ponto de vista teórico, constitui uma nova metodologia para a 
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administração, facilitando o processo de formulação da estratégia e de tomada de 

decisão. 

 

A GI representa a administração de um conjunto de processos que coletam, criam, 

organizam, distribuem e usam a informação (Choo, 2003). Não se trata de tarefa 

fácil, por envolver todos da organização e ter foco na ação sistêmica. Reforçando 

esse conceito, Davenport e Prusak (1998, p. 173) definem a GI como “um conjunto 

estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas obtêm, 

distribuem e usam a informação”.  

 

A GC está relacionada aos recursos existentes na organização, como sistemas de 

informação, de gestão de mudança e práticas de gestão de recursos humanos, 

banco de dados textuais ou programas educativos (Davenport e Prusak, 1998). 

Possui foco nas pessoas, isto é, no capital intelectual da organização trabalhando 

com os fluxos informais (Valentim, 2002). O conhecimento proporciona: 

 

uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 
informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas 
organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou 
repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 
organizações (Davenport & Prusak, 1998, p. 6).  

 

A respeito da IC, Tarapanoff (2001) afirma que ela exerce a função de uma nova 

síntese teórica para o tratamento da informação sobre a ambiência e que, se 

sistematizada e analisada, é usada na tomada de decisão. Esse monitoramento 

deve envolver competidores, usuários, fornecedores e outras forças industriais, 

integrando-as ao processo estratégico e à estratégia competitiva da organização. 

O foco da IC está na estratégia da organização e seu trabalho contempla tanto os 

fluxos informais quanto os formais de informação (Valentim, 2002). 

 

A tríade: GI, GC e IC apresenta funções necessárias para os processos de gestão 

e estratégia empresarial cujo foco está na informação.  É por meio da GI e GC que 

a IC dispõe de informações estratégicas estruturadas e confiáveis que sustentam 

os processos decisórios e a estratégia competitiva da organização e 

consequentemente a obtenção de Vantagem Competitiva (Dalfovo, 2007). 
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2.3 Inteligência Competitiva: conceito e evolução 

 

Assim como a maior parte das ferramentas, técnicas e metodologias utilizadas no 

campo da estratégia competitiva, a IC possui raízes no ambiente militar, 

principalmente no tocante aos ensinamentos que podem ser abstraídos das 

experiências de guerras (Cardoso, 2005; Fuld, 2007; Moresi, 2001; Rodrigues & 

Riccardi, 2007; Vidigal & Nassif, 2012; Oliveira, Gonçalves & Paula, 2012).  

 

Uma das principais fontes dos pressupostos teóricos de IC encontra-se ancorado 

em passagens de Sun Tzu sobre a arte da guerra (Moresi, 2001; Oliveira et al., 

2012) destacando-se o seguinte trecho: 

 

Se conheces a ti mesmo, mas não conheces o outro, ou se conheces o outro, 
mas não a ti mesmo, em qualquer caso não podes estar certo da vitória. E 
mesmo que conheças a ti mesmo e ao adversário e saibas que podes lutar, 
ainda assim deves levar em conta a questão das vantagens do terreno (Sun 
Tzu, 2007, p. 167). 

 

O trecho permite algumas analogias quanto à relevância do monitoramento dos 

fatores internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças) 

realizado pela IC para dar suporte ao processo estratégico e à estratégia 

competitiva, bem como à importância da IC para o desempenho da organização no 

mercado de atuação no qual se insere (Fuld, 2007; Oliveira et al., 2012; Porter, 

1986). 

 

Por suas bases terem origem na área militar, Rodrigues, Rodrigues et al. (2013) e 

Macedo e Rodrigues (2012) alertam para possíveis confusões conceituais que 

podem ocorrer em relação ao papel da IC na formulação da estratégia das 

empresas. Ao se referirem à IC, muito se pensa ainda em espionagem, trapaças, 

chantagem, roubo ou furto de informações, imagem amplamente incentivada pela 

literatura ficcional e pela mídia. Segundo Fuld (1995), muitas das principais fontes 

de informação da IC são públicas e livres, e não exclusivamente confidenciais ou 

ilegais. 
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Na Europa, havia insuficiência de bases de dados e, como tentativa de compensar 

essa deficiência, a racionalização da informação foi utilizada. Com o tempo, essa 

atividade foi reconhecida como estratégica pelo governo em alguns países 

europeus e sustentada com a parceria entre indústria e academia, permitindo, 

paralelamente, a prática concreta a partir dos conceitos teóricos. Na Ásia, a IC foi 

comparada com a tradição da observação. Os asiáticos têm reconhecida a prática 

de observação em sua cultura, bem como a cultura de aprender pela observação. 

Já na cultura ocidental, a regra é aprender fazendo. Desse modo, no Ocidente o 

processo de inovação é alimentado a partir de estudos da produção científica e 

tecnológica (Queyras e Quoniam, 2006).  

 

A Inteligência começa a ser usada nas organizações, no contexto da instabilidade 

e da incerteza na ambiência na preparação para enfrentar as mudanças do 

ambiente nacional e internacional que traziam imprecisões e ambiguidades. Nesse 

esforço, a Inteligência Econômica foi definida como “o conjunto de ações 

coordenadas de busca, tratamento, distribuição e proteção de informação útil aos 

atores econômicos e obtida legalmente”. A Inteligência Econômica visa munir os 

responsáveis pelas tomadas de decisões nas empresas ou no Estado, com 

conhecimentos fundamentais para a correta compreensão de seu meio ambiente e 

subsidiar suas estratégias individuais ou coletivas, já influenciados por conceitos 

como inovação, informação e conhecimento. As organizações assistiram à 

Inteligência Econômica tornar-se Inteligência de Negócios e, posteriormente, 

Inteligência Competitiva. (Queyras & Quoniam, 2006, p. 25).  

 

As primeiras empresas adotaram a Inteligência de Negócios, na década de 1960, 

com o Sistema de Informação de Marketing (SIM), após serem influenciadas pela 

experiência de informação militar ocorrida na II Guerra Mundial e Guerra Fria. A 

partir desse período, nas décadas de 1970 e 1980, a Inteligência de Negócios se 

desenvolveu, chegando à IC, tendo como objetivo, desde o princípio, o 

monitoramento do ambiente, sendo definida como “um processo de aprendizado 

motivado pela competição, fundado sobre a informação, permitindo esta última a 

otimização da estratégia corporativa em curto e em longo prazo” (Queyras & 

Quoniam, 2006, p. 26). 
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No Brasil, na década de 1950, foi criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) sugeriu à Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) que criasse um centro nacional de bibliografia, constituindo assim o Instituto 

Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). Após diversas modificações o 

órgão hoje é conhecido como Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) 6. 

 

Em 1995, o IBCIT criou o Programa de Informação e Comunicação para Ciência, 

Tecnologia e Inovação (PROSSIGA) com o objetivo de promover o uso de serviços 

de informação na internet voltados para as áreas prioritárias do Ministério da 

Ciência e Tecnologia e incentivar o uso de meios de comunicação eletrônicos. Esse 

programa realizou diferentes parcerias em vários estados brasileiros, produzindo 

diferentes bases de informação para Arranjos Produtivos Locais (APLs) (Pinheiro, 

2005). Junto à iniciativa privada, o IBICT teve mais participação da Confederação 

Nacional de Indústria (CNI) e acordos de cooperação técnica com Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) (Pinheiro, 2005). Nesse mesmo período iniciaram-se as discussões sobre 

IC no Brasil (Borges e Campello, 1997; Pinheiro, 2005; Quinello & Nicoletti, 2005).  

 

A partir da década de 1980, o IBICT perdeu seu foco central na informação científica 

e passou a ter um movimento mais forte em torno da informação tecnológica e 

industrial, com o objetivo de monitoramento da competitividade nos estados 

brasileiros e também como ferramenta de macropolítica e elaboração de 

indicadores de competitividade para a gestão regional e nacional. 

 

A formulação e implementação de políticas públicas para a informação 

demonstraram a importância da informação tecnológica e industrial para o Brasil e 

moldaram os marcos que legitimaram e identificaram a relevância da IC no país. 

Isso foi evidenciado em 2000, com a criação da Associação Brasileira dos Analistas 

                                            

6 http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/viewFile/1067/1654. 
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de Inteligência Competitiva (ABRAIC), momento em que essas discussões se 

intensificaram (Quinello & Nicoletti, 2005). 

 

Nessa fase, observou-se o uso da IC em empresas ligadas às áreas militar e de 

Estado, em empresas nacionais como Empresa Brasileira de Aeronáutica 

(EMBRAER), Petróleo do Brasil S/A. (PETROBRÁS), Banco do Brasil, Caixa 

Econômica Federal e Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A. (EMBRATEL) 

(Cardoso, 2005). Essas organizações já possuíam programas de IC em diferentes 

estágios de implementação. Contudo, o autor destaca que, quantitativamente, 

poucas empresas atentaram-se, naquele momento, para a necessidade da 

observação sistemática e constante do mercado externo, das variações das 

políticas econômicas nacionais e internacionais e do comportamento de clientes, 

fornecedores e concorrentes.  

 

Para Gomes e Braga (2001, p. 28), a IC pode ser entendida como “o resultado da 

análise de dados e informações coletadas do ambiente competitivo da empresa que 

irão embasar a tomada de decisão, pois gera recomendações que consideram 

eventos futuros e não somente relatórios para justificar decisões passadas”. 

Tarapanoff (2001, p. 45) corrobora com essa concepção quando afirma que IC é: 

 

[...] um processo sistemático que transforma pedaços esparsos de dados em 
conhecimento estratégico [...] é informação sobre produtos específicos e 
tecnologias [...] desenvolver a percepção da provável reação que um novo 
desenvolvimento industrial ou uma iniciativa de sua organização pode 
causar em seus competidores. 

 

Entender as necessidades e acompanhar a satisfação dos clientes já não é mais 

suficiente dentro do contexto da velocidade dos processos de negócios, excesso e 

qualidade das informações, aumento da competição em nível global e das rápidas 

mudanças tecnológicas. Torna-se imperativo acompanhar os concorrentes e o 

ambiente competitivo (Gomes, Braga, 2001; Roedel, 2005). 

 

Em busca de mais competitividade, muitas empresas, com o passar do tempo, 

incorporaram alguma ou algumas ferramentas e técnicas gerenciais, que foram 

capazes de melhorar a eficácia operacional (Apêndice A). No entanto, apenas o 
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uso dessas técnicas e ferramentas não foi capaz de permitir uma rentabilidade 

sustentável (Roedel, 2005). Para o autor, o que define se a empresa será produtiva 

e competitiva é a capacidade de gerenciar as informações corretas, tendo-se que, 

na era da informação, a fonte de riqueza se encontra no conhecimento e na 

comunicação. 

 

Tarapanoff (2001, p. 45) argumenta que: “adicionalmente à coleta de dados 

factuais, a Inteligência Competitiva também envolve a habilidade de desenvolver o 

entendimento das estratégias e da forma de agir de seus competidores”. E para 

acompanhar os objetivos dos concorrentes e as imprevisibilidades do mercado, 

conta-se com registros públicos, Internet e comunicação de massa, relacionamento 

com stakeholders e especialistas do setor, contratações e demissões de 

profissionais de tomada de decisão. Todo esse conjunto de atividades compõe e 

representa a Inteligência Competitiva, da mesma maneira que trata a informação 

transformando-a em análise do presente e do futuro (Miller, 2002). 

 

Amaral, Garcia e Alliprandini (2008) apresentam uma metodologia prática para que 

as empresas ampliem seu potencial competitivo, unindo IC e gestão por 

competências, a partir de adaptações das ideias de Fuld (1995). Destacam como 

papéis principais: a figura do coordenador, analista e coletor de informações. O 

coordenador representa a equipe de trabalho de IC e suas atividades englobam o 

controle, captação de recursos, planejamento e repasse das diretrizes de atuação. 

Cabe ao analista, considerado figura central, a tarefa de transformar informações 

em inteligência adequada para as tomadas de decisão. Já ao coletor é atribuída a 

responsabilidade pela localização de dados e informações de qualidade bem como 

o processamento destas (Figura 8). 
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Papéis Descrição 

Coordenador 

É o responsável pela equipe. Suas atividades vão desde a organização de 
equipes de trabalho até o controle de realização de tarefas, passando pela 
alocação dos recursos necessários à realização das atividades e pelo 
planejamento das ações e diretrizes do grupo. 

Analista 

Figura central para a IC, o analista pode ser considerado a pedra angular de todo 
o esforço de inteligência útil à tomada de decisão pelo cliente. Para isso, são 
requeridas uma série de competências, que vão desde a capacidade de 
entrevistar pessoas até a capacidade de prever tendências e observar as 
implicações estratégicas dos acontecimentos expressos pelos dados. 

Coletor 

O coletor busca a matéria-prima a partir da qual a inteligência será produzida, 
sendo, portanto, uma função absolutamente estratégica em qualquer equipe de 
IC. Esse profissional também deve possuir uma série de competências, tais 
como fortes conhecimentos em tecnologia da informação e em coleta de dados 
em diversas fontes. 

Figura 8 – Principais papéis em Inteligência Competitiva. 
Fonte: Amaral, R. M., Garcia, L. G., & Alliprandine, D. H. (2008). Mapeamento e gestão de 
competências em Inteligência Competitiva.  Ciência da Informação 37(2), 7-19. 

 

Rodrigues e Riccardi (2007) opinam que a IC deve representar um sistema 

organizacional INTELIGENTE, um conjunto maior que envolva a arquitetura de 

Tecnologia da Informação (TI) e a construção das bases cognitivas internas. Esses 

sistemas ou mecanismos necessitam de elementos essenciais que possibilitem: 

 

a) a recoleta de informações de seu ambiente sobre as forças e fraquezas de 

seus competidores e complementadores, bem como suas respectivas 

estratégias competitivas; 

b) a avaliação de sua própria competitividade, sempre em comparação à de 

seus concorrentes; 

c) a predição das intenções de seus competidores e as expectativas de seus 

clientes; 

d) a predição das ações governamentais. 

e) a detecção das novas oportunidades no mercado, seja de novos produtos, 

segmentos, aplicações, etc. (Rodrigues & Riccardi, 2007, p. 37) 

 

O objetivo último da IC é desenvolver competências essenciais na organização 

(Rodrigues & Riccardi, 2007). Os resultados dos esforços da inteligência da 

empresa são o que sustentam suas bases cognitivas organizacionais, por 

consequência, a geração de conhecimento especializado, que é capaz de produzir 

soluções inovadoras e criativas (Rodrigues & Riccardi, 2007). É importante 
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ressaltar que tais esforços só obterão resultados quando os processos de 

aprendizagem organizacional e plataformas de inovação estiverem alinhados.  

 

A tarefa de monitoramento do ambiente vem se tornando cada dia mais complexa 

para as empresas, devido à diversidade de aspectos que precisam ser 

acompanhados e padrões a serem seguidos.  A IC busca informações do ambiente 

não apenas para mapear as forças e fraquezas da concorrência, mas também para 

identificar suas estratégias competitivas (Rodrigues & Riccardi, 2007). As 

estratégias competitivas são formuladas a partir da correlação da empresa com seu 

ambiente, considerando outras variáveis além da concorrência atual (Porter, 1986). 

 

Para conseguir avançar no correto entendimento do que é a IC para os negócios, 

torna-se necessária sua contextualização no novo paradigma empresarial 

(Rodrigues & Riccard, 2007).  

 

a) houve o aparecimento de uma nova economia, fruto da mundialização e que 

foi acompanhado pelo surgimento de novas tecnologias da informação;  

b) os consumidores mudaram seu comportamento frente à produção em 

massa, orientando a produção para o nível de personalização;  

c) as organizações deixam de ter seu valor representado somente por seu valor 

econômico-financeiro, os ativos intangíveis como conhecimento, capital 

humano e capacidade de inovação, que passam a representar significativa 

parcela na composição desse valor;  

d) aparece a horizontalização dos negócios e com ela a chamada rede 

interorganizacional nas empresas, permitida pela TI;  

e) por fim, o conhecimento assume papel econômico de recurso escasso, em 

contraponto à economia moderna, que considerava como recurso escasso 

o capital. 

 

Ao longo do tempo, as empresas vêm se esforçando e aprimorando práticas, 

ferramentas e técnicas de Inteligência nas áreas de Marketing e Planejamento 

Estratégico para o monitoramento e análise ambiental. Esse esforço tem como 

objetivo o acompanhamento das ações de seus concorrentes e as condições gerais 

do ambiente externo com vistas ao auxílio à tomada de decisão, mesmo quando 
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não sabem que essa atividade é hoje um campo específico de conhecimento da 

gestão: Inteligência Competitiva (Prescott & Miller, 2002).  

 

Segundo Prescott & Miller (2002), a prática de IC já se encontrava amplamente 

difundida na década de 1990 no cenário internacional, principalmente nos Estados 

Unidos da América (EUA) que começaram a desenvolver práticas e ferramentas de 

monitoramento do ambiente no contexto da II Guerra Mundial. Essas práticas e 

ferramentas também começaram a ser utilizadas no âmbito empresarial em 

empresas de médio e grande porte.  

 

De acordo com levantamento feito em 1998 pelo The Futures Group (Prescott; 

Miller, 2002), das multinacionais sediadas nos Estados Unidos que possuíam 

receitas de mais de US$10 bilhões, 82% já contavam com unidades de inteligência 

estruturadas nessa época. Entre todas as empresas sediadas nos Estados Unidos 

e com receitas de mais de US$ 1 bilhão, 60% declararam ter um sistema organizado 

de IC em 1998.  

 

Outra pesquisa citada por Oliveira (2013) sobre o mesmo assunto foi realizada por 

Cass & Weerawardena (2010). Esse trabalho contemplou 1.000 Chief Executive 

Officer (CEO) e analisou os impactos da intensidade concorrencial sobre as 

capacidades de marketing com foco em construção de valor de marca. Seus 

resultados evidenciaram que a intensidade de competição influencia 

significativamente o processo de aprendizagem de mercado e o desenvolvimento 

da capacidade de marketing. A consequência é que a aprendizagem de mercado 

influencia o desempenho da marca.  

 

Resultados como os apresentados, mais pressupostos teóricos sobre os modelos 

econômicos há muito discutidos por autores como Porter (1986, 1989), Barney e 

Hesterly (2007), Mintzberg (1987) e Fuld (1995) reforçam a importância e desafios 

para as organizações em termos de aumento da flexibilidade estrutural, 

necessidade de inovação contínua e agilidade nos processos decisórios, colocando 

em evidência áreas do conhecimento como a de IC. 
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Segundo Fuld (2007), o entendimento da IC está calcado em dois alicerces: a 

habilidade de encontrar a correta informação e a de enxergar as disrupções antigas 

de mercado, interpretando, em seguida, os eventos encontrados de maneira 

imparcial. Entre as principais contribuições da IC para os gestores encontra-se a 

potencialização de suas capacidades para identificar os rumores (intencionais ou 

não) que podem levar esses gestores a reações inadequadas ou a desprezar sinais 

de perigo. 

 

Nos casos de reações inadequadas, o que se pretende é evitar que as ações sejam 

proteladas até que a oportunidade desapareça ou fique visível para todos os 

competidores. Essas situações são as que poderiam permitir que a empresa 

explore novos negócios, mercados ou produtos. Já quanto ao desprezo aos sinais 

de perigo, o ponto-chave encontra-se na possibilidade de permitir que uma ameaça 

se instale ao ponto de não haver mais tempo para a formulação de planos de ação 

com vistas a eliminar ou pelo menos mitigar seus impactos. Por isso, segundo Fuld 

(2007, p. 3), “Inteligência Competitiva é a responsabilidade e a oportunidade de 

todo gestor”. 

 

Fuld (2007, p. 3-14) considera a IC como a “informação analisada que fornece a 

você insights e Vantagem Competitiva [...] significa ver por completo e à frente do 

mais rápido concorrente”. Seu principal objetivo é a melhoria da posição de 

mercado da empresa e de seus resultados mais críticos. O mundo atual da 

inteligência possui novas realidades necessárias à análise e aplicação: inteligência 

na forma de arte, a mente encoberta, contexto, Internet e modelos de inteligência. 

 

Na primeira realidade – arte da inteligência –, mais uma vez é enfatizada a agilidade 

em se enxergar o todo além e antes de seus concorrentes. A arte da inteligência é 

alcançada quando existe a competência de não prejulgar ou desconsiderar as 

informações sem uma justificativa racional para tal. Além disso, pretende uma 

compreensão da perspectiva competitiva para a elaboração de insights que 

colaborem para a criação de uma imagem representativa da realidade, 

antecipadamente a seu concorrente e em busca de Vantagem Competitiva. Desse 

modo, inteligência é “tomar decisões críticas com conhecimento imperfeito, mas 
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razoável, e com um grau de risco [...]” significa ter algum insight, mas também saber 

que o risco acompanha a decisão final (Fuld, 2007, p. 16). 

 

A mente encoberta é a segunda realidade citada pelo autor. Essa realidade traz 

para a discussão a perspectiva psicológica como um elemento presente e que 

potencialmente pode influenciar no trabalho de inteligência – formar cortinas oculta 

a verdade. Essa realidade pretendeu elucidar como a mente humana é capaz de 

produzir ideias imperfeitas, interpretar evidências ambíguas como conclusivas, 

rejeitar informações sem razão, sufocar, contaminar e interferir nos resultados da 

boa inteligência. Existem duas diferentes formas de manter a mente encoberta: a 

identidade de grupo, que é o processo de inferir conclusões baseado no que todos 

foram ensinados a acreditar como verdade; e a negação, as pessoas tendem a 

enxergar o que querem ou, em outras palavras, sofrem de uma espécie de cegueira 

causada pela dificuldade de aceitar a realidade.  

 

A terceira realidade trata da formação e uso de contextos. Fuld (2007, p. 60) 

comenta que o contexto “é tudo em um jogo” e o conceitua como “o meio pelo qual 

você analisa a inteligência e o ímpeto estratégico de seus adversários”.  O contexto 

serve para enxergar acertadamente, de forma clara e eficiente, mesmo em mercado 

estático ou poluído com ruídos de informações, uma espécie de visão de Raio-X 

(Fuld, 2007).  

 

A Internet e sua linguagem própria representam a quarta realidade, considerada 

uma ferramenta de capacidade incalculável ao mesmo tempo em que representa 

um risco opressor, gerando confusão quanto à sua contribuição. Na Internet, a 

informação geralmente está facilmente acessível e ao mesmo tempo disponível a 

todos. Desse modo, a informação valiosa tende a se perder ou também estar 

acessível ao concorrente. Sobre isso, o autor opina que a Internet deve representar 

apenas um insight, não o acesso em si. A informação divulgada na Internet contém 

um número infinito de pessoas que a influenciam com suas visões, valores, 

opiniões e percepções de mundo (Fuld, 2007). 

 

A quinta e última realidade – os modelos de inteligência – possuem a função de 

ensinar a arte da inteligência. Nesta última realidade o autor acrescenta a 
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importância de se ter um sistema de inteligência aberto, alegando que os indivíduos 

de uma empresa detêm as inteligências, podendo estar presentes desde o chão de 

fábrica até em uma conversa com os clientes (Fuld, 2007).  

 

A criação de modelos de inteligência permite a elaboração de ferramentas capazes 

de extrair e reunir informações de maior utilidade, ativamente para a empresa e a 

partir de diferentes fontes. A IC deve possibilitar não somente a visão da realidade 

competitiva atual, mas também uma visão nítida do futuro. Deve-se evitar enxergar 

o cenário com regras fixas ou expectativas preestabelecidas e pensar sobre como 

se preparar para o que ainda não existe e talvez nunca exista. 

 

O autor faz ainda uma diferenciação entre os termos visão e previsão, afirmando 

que as pessoas tendem a confundir monitoramento com previsão. A previsão é 

quando se pretende enxergar o futuro, o mercado que pode ou não já existir ou 

ainda estar emergindo. Já o monitoramento trata-se da tarefa de constante 

observação da competição atual, bem como das ameaças e oportunidades 

competitivas. Para antecipar o futuro, torna-se necessário admitir que a mudança 

ocorrerá. A habilidade de ver o futuro é chamada de alerta antecipado. O alerta 

antecipado prevê quatro passos: 

a) desenhar o mapa dos futuros prováveis; 

b) identificar os sinais de que se precisa para prestar atenção em cada um 

desses futuros; 

c) encontrar as pessoas que prestarão atenção a esses sinais nos trabalhos 

diários; 

d) ter certeza de que foi construída uma abordagem que permita agir 

rapidamente no momento em que o futuro que se identificou começar a 

emergir (Fuld, 2007, p. 109). 

 

Após análise e relato de casos de insucesso, a principal preocupação apresentada 

pelo autor está no que ele chama de percepção tardia. A percepção tardia 

acontecerá quando a habilidade do alerta antecipado falhar em perceber os sinais 

do presente, as evidências e pedaços de inteligência antes do tempo, para predizer 

seu verdadeiro significado, assim como um profeta.  
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Segundo Lodi, (2005) o papel da IC vai além de monitorar os movimentos dos 

concorrentes, seus recursos e capacidades em comparação com a empresa. A IC 

monitora o ambiente competitivo em sua totalidade, com o intuito de prever 

mudanças no macroambiente (política, economia, sociedade, tecnologia e 

legislação) e no mercado ou indústria (consumidores, concorrentes, fusões e 

aquisições e inovações). O autor classifica a IC como um fator crítico de sucesso 

para a obtenção de Vantagem Competitiva e desempenho superior. Chama a 

atenção a diversidade de definições encontradas conforme Quadro 1. 

 

Autor/ano Definição 

Fuld (1995) 
Informação analisada sobre os competidores que tem implicações no 
processo de tomada de decisão da empresa. 

Kahaner (1996) 
Programa sistemático de coleta e análise da informação sobre 
atividades dos competidores e tendências gerais dos negócios, visando 
atingir as metas da empresa. 

Tyson (1998) 

Processo sistemático que transforma dado e partes de informações 
competitivas em conhecimento estratégico para a tomada de decisão. 
Conhecimento sobre posição competitiva atual, desempenho, pontos 
fortes e fracos, e intenções específicas para o futuro. 

Herring (1998) 

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, tendo em vista a geração ou sustentação de 
vantagens competitivas.  

Gomes & Braga (2001) 
Processo ético de identificação, coleta, tratamento, análise e 
disseminação da informação estratégica para a organização, 
viabilizando seu uso no processo decisório. 

Valentim (2002) 

Atividade focada nas estratégias da organização ao desenvolver a 
capacidade criativa do capital intelectual, com prospecção, seleção e 
filtragem de informações estratégicas nos fluxos informacionais formais 
e informais. 

Marcial (2005) 
Atividade de inteligência cujo objetivo é a manutenção ou o aumento da 
competitividade das organizações. Seu ciclo de produção engloba as 
fases de planejamento, coleta, análise e disseminação da informação. 

Cardoso (2005) 
Processo sistemático e dinâmico de planejamento, reunião, 
processamento e difusão de informações para a busca de respostas 
pertinentes às perguntas do planejamento estratégico  

ABRAIC (2010) 

Processo informacional proativo que conduz à melhor tomada de 
decisão, seja ela estratégica ou operacional. É um processo 
sistemático, que visa descobrir as forças que regem os negócios, 
reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a agir antecipadamente, 
bem como proteger o conhecimento gerado. 

Quadro 1 – Conceitos de Inteligência Competitiva. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Em pesquisa realizada com as 500 maiores empresas brasileiras, Rodrigues e 

Riccardi (2007) propuseram um modelo para avaliação da maturidade do processo 

de IC das organizações. O modelo prevê a classificação das organizações 

pesquisadas em cinco níveis de maturidade, por meio da identificação da posição 
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funcional da IC a partir dos motivos, das fontes, dos processos, dos usos, do papel 

da tecnologia da informação e de sua postura ética (Rodrigues et al., 2013). Os 

níveis de maturidade possuem características distintas e só é possível atingir um 

nível posterior após atender a todos os critérios especificados no anterior 

(Rodrigues & Riccardi, 2007).  

 

 

Figura 9 – Níveis de maturidade em uso da Inteligência Competitiva. 
Fonte: Rodrigues, L. C., & Riccardi, R. (2007). Inteligência Competitiva: nos negócios e 
organizações. Maringá. Unicorpe. 219 p., p. 138. 

 

O modelo permitiu, ainda, uma análise quanto à maturidade e à capacidade 

competitiva das organizações. Considerando essa análise, percebeu-se que 

somente a partir do terceiro nível da matriz IC é possível mostrar sua influência 

sobre a organização, uma vez que no nível dois existem a estrutura, papel e função 

formal. 

 

Os resultados da pesquisa destacaram a hipercompetição como a causa primeira 

para a adoção do Sistema de Inteligência Competitiva (SIC) nas organizações. 

Contudo, o processo de IC ainda é incipiente na maioria dos casos, pois, do total 

de empresas pesquisadas, 7% possuem SIC formal. Apesar disso, todas as 

empresas apresentaram mecanismos de busca e análise de informações externas 

que foram entendidos pelos autores como “mecanismos de IC” (Rodrigues et al., 

2013). 
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A literatura desenvolvida sobre IC apresenta habitualmente modelos, processos e 

sistemas subdivididos em etapas como mostra o Quadro 2.  
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Prescott & 
Miller (2002) 

Planejament
o e 

condução / 
planejament

o e 
armazenam

ento da 
informação 

Coleta  
Análise e 
produção 

Disseminaç
ão 

 

Cardoso 
(2005) 

Identificação 
dos 

usuários e 
determinaçã
o das suas 

necessidade
s 

Reunião das 
informações 

Processame
nto do 

material 
reunido 

 

Disseminaç
ão das 

inteligências 
para os 
usuários 

 

Fuld (2007) 
Planejament
o e direção 

Coleta de 
informações 
secundárias 
publicadas 

Coleta de 
informações 

primárias 

Análise e 
produção 

Reporte e 
informe 

 

Calof & 
Dishman 
(2007) 

Planejament
o e 

identificação 
das 

necessidade
s de 

informação 

Coleta, 
tratamento e 
armazenam

ento das 
informações 

 

Análise e 
validação 

das 
informações 

Disseminaç
ão e 

utilização da 
informação 

Avaliação 

Quadro 2 – Quadro comparativo etapas do Ciclo de Inteligência. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
Nesse estudo foram selecionados três modelos processuais para serem abordados 

textualmente: Modelo de Herring, Modelo de Gomes e Braga e o Ciclo de Produção 

de Inteligência (CPI) de Cardoso (2005). A escolha do modelo conceitual de Herring 
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(1999) para detalhamento do processo de IC, deveu-se ao fato de ser considerado 

clássico na literatura internacional da área. Já o modelo de Gomes e Braga (2001) 

foi selecionado por sua relevância na literatura nacional e, por fim, Cardoso (2005) 

por ter tratado do tema IC especificamente nas instituições de ensino superior.  

 

2.3.1 Modelo de Herring 

 

Ao desenvolver seu modelo, Herring (1999) recorre à sua experiência profissional 

junto ao governo norte-americano na década de 1970. Nessa fase, para a 

identificação de necessidades informacionais, a Inteligência era usada para a área 

de ciência e tecnologia, os chamados Tópicos Nacionais de Inteligência (NIT), 

método que permitia o processo de organização, priorização e concentração de 

recursos de Inteligência dos envolvidos. Em meados de 1980 aceitou o desafio de 

colaborar com a iniciativa privada a partir da elaboração de um processo de 

Inteligência Empresarial, fazendo uma adaptação ao modelo NIT, criando assim o 

processo de Tópicos Fundamentais de Inteligência (KIT). O KIT começou a ser 

utilizado para identificar, classificar e priorizar as necessidades de inteligência 

organizacional e da alta gerência.  

 

 

Figura 10 – Modelo de Herring: Ciclo de inteligência tradicional. 
Fonte: Herring, J. P. (2002). Tópicos fundamentais de inteligência: processo para identificação e 
definição de necessidades de inteligência. In: J. E. Prescott & SH Miller. Inteligência competitiva na 
prática. Rio de Janeiro: Campus (p. 278).  
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Pode-se dizer que, didaticamente, o ciclo de inteligência tradicional de Herring 

(1999) pressupõe:  

a) a orientação feita pelo decisor estratégico para quem vai produzir a 

informação (KIT);  

b) a produção propriamente dita;  

c) a utilização do conhecimento produzido;  

d) e a avaliação da inteligência disponibilizada e do seu processo de 

produção.  

 

Os KITs, se definidos logo no início do ciclo de inteligência, dão o foco e a prioridade 

para a operação e condução da inteligência de maneira eficaz. É fundamental 

captar o que realmente o decisor estratégico necessita. 

 

Baseado no usuário, o primeiro passo do processo é a identificação dos KITs. O 

autor recomenda que nessa etapa seja realizada a identificação dos principais 

usuários de informação e inteligência na organização (gerentes, diretores e 

executivos) e que sejam realizadas entrevistas individuais com cada um deles para 

a identificação das reais necessidades de informação. Esse método é denominado 

modo proativo. Existe ainda o modo responsivo de identificação dos KITs, em que 

a unidade de IC deve estar à disposição dos departamentos para atender às 

necessidades de inteligência que possam surgir na organização.  

Os KITs podem alimentar três diferentes categorias: 

a) Decisões estratégicas e ações (táticas): é o conjunto usado para identificar 

e atender às necessidades informacionais específicas da gerência para 

decisões planejadas ou ações pendentes de negócios. 

b) Tópicos de alerta antecipado: é o conjunto de informações relacionadas às 

atividades e temas com os quais a alta gerência não gostaria de ser 

surpreendida; 

c) Conhecimento de atores-chave: é o conjunto de informações que permitem 

que o executivo e sua equipe entendam melhor o(s) ator(es) do negócio 

(concorrentes, clientes, fornecedores, órgãos reguladores e parceiros 

potenciais). 
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Herring (2002) sugere, ainda, que qualquer programa de IC tenha em seu papel 

alguma associação dessas três categorias, já que permite ao gestor diferenciar os 

tipos de inteligência necessários quanto à forma de análise, fontes de informações, 

entre outros. De posse dos KITs, os analistas de inteligência então elaboraram os 

KIQs – Questões Fundamentais de Inteligência. Ao elaborá-los, o analista 

sistematiza seu raciocínio, orienta a coleta dos dados e procura levantar todos os 

aspectos relacionados ao respectivo KIT.  

 

É necessária, nesse processo, a auditoria periódica para condução ou recondução 

da abordagem, para as mudanças que podem ocorrer no setor com o passar do 

tempo e para a rotatividade gerencial ocasionada pela necessidade de renovação, 

inteligência nova e diferente. Outro ponto destacado por Herring (2002) diz respeito 

ao papel integrador da IC, uma vez que um de seus objetivos é o trabalho de 

cooperação entre usuários e profissionais de IC.  

 

2.3.2 Modelo de Gomes e Braga 

 

A IC é um processo sistemático e ininterruptamente avaliado, norteado por uma 

postura ética para a identificação, coleta, tratamento, análise e disseminação de 

informação estratégica para a empresa, subsidiando o processo decisório, na visão 

de Gomes e Braga (2001) (Figura 10). Para as autoras a IC pode ser vista como 

um modelo cíclico, composto de cinco etapas: identificação das necessidades de 

informação, coleta e tratamento das informações, análise final da informação e 

disseminação da informação e avaliação. Apesar de cíclico, vale ressaltar que com 

o aumento da maturidade, o sistema passa a funcionar sem grande distinção entre 

as fases. 

 

A primeira etapa – identificação das necessidades de informação é destacada pelas 

autoras como a mais importante, por propiciar a identificação das necessidades de 

informação de cada cliente (tomador de decisão) do Sistema de Inteligência 

Competitiva (SIC). As necessidades identificadas permitem o mapeamento das 

“questões relevantes” que farão parte do monitoramento pelo sistema. Essa etapa 

é alicerçada no modelo de cinco forças de Porter, por permitir a definição dos atores 
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e setores do ambiente externo que impactam a organização (Gomes & Braga, 

2001). 

A etapa dois – coleta e tratamento das informações – prevê a identificação das 

fontes, que podem ser primárias ou secundárias e ainda formais ou informais. 

Nessa etapa, é necessário verificar ainda quais têm mais relevância e utilidade para 

atender às necessidades informacionais e vigilâncias (setores relevantes) 

levantadas na etapa um. Essa etapa requer a definição de recursos humanos e 

financeiros que serão alocados no projeto, bem como se será contratada uma 

empresa terceira para a coleta ou definida uma equipe interna (Gomes & Braga, 

2001). 

 

A análise final das informações é a etapa três do SIC, a chamada geradora de 

inteligência, vista como a fase crítica, por envolver analistas especializados no 

assunto para a geração da inteligência – “nada substitui a capacidade humana de 

pensar e juntar todos estes itens numa solução completa para o problema que está 

sendo investigado” (Gomes & Braga, 2005, p. 115). Nessa fase, as informações 

coletadas são avaliadas quanto à sua significância e uma síntese é elaborada com 

as conclusões sobre o assunto pesquisado, oferecendo alternativas para a tomada 

de decisões e ações.  

 

Nessa etapa, Gomes e Braga (2005) recomendam o uso de algumas das técnicas 

e ferramentas citadas neste estudo, para potencializar a análise das informações: 

a) para a análise do ambiente competitivo sugerem o Modelo de Cinco Forças 

de Porter; 

b) para análise da atratividade da indústria e força do negócio sugerem os 

fatores críticos de sucesso; 

c) para análise das previsões e tendências do ambiente externo sugerem a 

avaliação de cenários; 

d) para análise das forças e fraquezas dos atuais e potenciais clientes, a 

análise de perfil dos concorrentes, práticas e funções o benchmarking; 

e) e para a análise das forças e fraquezas da organização sugerem a análise 

de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT). 
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A etapa quatro – disseminação do produto de inteligência – trata da entrega do 

produto aos clientes do SIC. Esse produto é definido como a informação analisada 

em formato coerente e convincente para os tomadores de decisão. As autoras 

ressaltam a importância de alguns aspectos como a escolha, em parceria com o 

usuário, dos mecanismos de distribuição dos produtos, a linguagem, forma e meio 

de acesso aos produtos do sistema, frequência de envio e o foco na credibilidade 

da análise que está atrelada à credibilidade das fontes usadas. 

A última etapa – avaliação – define que o SIC deve ser avaliado sob dois aspectos: 

o desempenho de cada uma das fases anteriores e avaliação abordando os 

usuários quanto aos seus resultados obtidos pelo uso do sistema. Essas avaliações 

servem para aprimorar e consolidar o sistema junto às pessoas e à organização. 

 

 

Figura 11 – Modelo de Gomes e Braga: SIC. 
Fonte: elaborado pela autora com base em Gomes, E., & Braga, F. (2001). Inteligência competitiva: 
como transformar informação em um negócio lucrativo.1. ed., Rio de Janeiro: Campus (p.  42). 

 

Por fim, quanto ao SIC, Gomes e Braga (2001) mencionam que, para sua 

implantação, o objetivo deve estar na simplicidade, dando valor aos ganhos que o 

sistema oferece para a organização e não à infraestrutura propriamente dita. 

 

Dentro desse contexto, existem outras abordagens que dialogam com o modelo 

proposto por Gomes e Braga (2001). Miree e Prescott (2002) tratam sobre a forma 

com que as organizações coordenam sua inteligência estratégica e tática, que para 

os autores se dá por um conjunto de mecanismos denominado TAP-IN. Com a 



 
 

 

60 

aplicação das TAP-INs, a organização se torna capaz de gerenciar a inteligência 

estratégica e tática, (re)conhecendo as necessidades informacionais de toda a 

empresa, sendo que o KIT se mostra uma abordagem prática para o papel inicial 

de um programa de IC. O TAP-IN é composto de: 

a) equipes, TI e treinamento; 

b) alocação de pessoal para inteligência estratégica e tática; 

c) planejamento – como a IC se integra ao planejamento?; 

d) interação com clientes de IC por meio do diálogo; 

e) posições de rede do grupo de IC (Miree e Prescott, 2002, p. 247). 

 

Outra abordagem interessante é apresentada por Oliveira, Gonçalves e Paula 

(2012), quando analisam o processo de IC e o apresentam como uma capacidade 

organizacional (Figura 11).  

 

 

Figura 12 – A perspectiva da IC como uma capacidade intermediadora entre 
ambiente competitivo e processo estratégico. 
Fonte: Oliveira, P.H., Gonçalves, C.A., & Paula, E.A.M. (2012). A visão baseada em recursos 
da inteligência competitiva. Minas Gerais. 

 

Os autores definem um processo de IC de quatro etapas: planejamento das 

atividades, coleta e tratamento dos dados e informações, análise e localização de 

insights e entrega dos produtos de inteligência.  

 

A primeira etapa apresenta duas perguntas-chave: quais as necessidades de IC da 

organização e quais os usuários da inteligência, representando a mais importante 

etapa do processo, pois define a assertividade dos produtos finais de inteligência.  
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A segunda etapa representa o caminho por meio do qual a equipe de profissionais 

de IC encontre as fontes de informações mais relevantes e confiáveis. A terceira 

etapa se cerca de ferramentas de análise do ambiente interno e externo para 

chegar a análises eficazes e que ficam condicionadas à qualificação dos analistas 

envolvidos. Por fim, a quarta etapa discorre sobre a importância da adequação dos 

formatos, linguagem, frequência e confiabilidade dos produtos de IC.  

 

2.3.3 Modelo de Cardoso  

 

Cardoso (2005) apresenta o que denomina Inteligência Empresarial (IE) básica, 

conforme modelo apresentado nas Figuras 12 a 14. Suas funções básicas 

descrevem a existência de três unidades interativas: unidade de coleta, unidade de 

análise e unidade de controle, tendo como componentes desse sistema os 

coletores de informações, os analistas de inteligência e o gestor de inteligência, 

mesma estrutura defendida por Herring (1999). 

 

 

Figura 13 – Funções básicas de Inteligência Empresarial. 
Fonte: Cardoso, W.F., Jr. (2005). IE estratégica: método e implantação de Inteligência Competitiva 
em organizações. (Revisão de Gabriela Böhm). Tubarão: Unisul (p. 114). 
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Figura 14 – CIE, suas unidades e as funções básicas que operacionalizam. 
Fonte: Cardoso, W.F., Jr. (2005). IE estratégica: método e implantação de Inteligência Competitiva 
em organizações. (Revisão de Gabriela Böhm). Tubarão: Unisul (p. 115). 
 

 

Figura 15 – Representação-síntese do método IE. 
Fonte: Cardoso, W.F., Jr. (2005). IE estratégica: método e implantação de Inteligência Competitiva 
em organizações. (Revisão de Gabriela Böhm). Tubarão: Unisul (p. 142). 
 
 

Outro ponto que merece ser destacado diz respeito ao que Cardoso (2005) 

denominou como implantação de Célula de Inteligência Empresarial (CIE) (Figura 

15). Nesse caso, as etapas descritas mostram similaridade com o ciclo de 

inteligência, neste trabalho apresentado por Amaral, Garcia e Alliprandini (2008), 

com a diferença de ter sido apresentado de maneira mais detalhada por Cardoso 

(2005). 
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Figura 16 – Implantação de uma CIE em organização empresarial. 
Fonte: Cardoso, W.F., Jr. (2005). IE estratégica: método e implantação de Inteligência Competitiva 
em organizações. (Revisão de Gabriela Böhm). Tubarão: Unisul (p. 140). 

 

Ainda no entendimento de Cardoso (2005), previsões já indicavam a falta de 

preparo das IES privadas para lidar com toda mudança que estava para acontecer 

no mercado brasileiro, sob o argumento de que grande parte dessas organizações 

se encontravam presas a estruturas tradicionais e currículos desatualizados. 

 

Algumas dessas previsões foram motivadas pelas altas taxas de ociosidade e 

evasão encontradas no sistema de ensino superior das instituições privadas. Nesse 

momento, muitos especialistas da área, representantes de tradicionais consultorias 

como CM Consultoria, Hoper, Cadsoft e Ideal Invest (Cardoso, 2005) 

demonstravam preocupação com o cenário em que o mercado brasileiro se 

encontrava e que estava sob os olhares de investidores de todo o mundo. 

 

Sobre a função inteligência na gestão de IES, em 2005 o autor destacava a 

existência de condições excepcionais para seu desenvolvimento, devido a algumas 

características preexistentes, como: facilidade de acesso à mão de obra qualificada 

(discentes e docentes); cultura de valorização da informação e do conhecimento; 

facilidade de acesso ao conhecimento e à aprendizagem; níveis desenvolvidos da 

infraestrutura de telecomunicações dentro da IES; zelo pela ética; operação de 

campo eficiente; baixa proteção da propriedade intelectual devido à função social 

de levar o conhecimento a todos; existência de organizações de fomento à 
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pesquisa; facilidade para a estruturação de redes de colaboradores; e o fato de que 

as IES já são, por sua essência, produtoras de conhecimento (Cardoso, 2005). 

 

O modelo elaborado indica que a geração da função inteligência sustentaria três 

pilares em uma IES privada: uma disciplina regular de IC, um Núcleo de Pesquisa 

em Inteligência Competitiva (NIC) e uma Unidade de Inteligência Competitiva (UIC) 

(Figura 16). Nesse esquema, é apresentada uma especialização da IC ao contexto 

das IES. 

 

É possível perceber que a IE, no modo como é proposta pelo autor, possui em sua 

essência grande similaridade com o princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, expressa no artigo 207 da CF.  

 

Segundo Cardoso (2005) a disciplina acadêmica tem o objetivo de capacitar os 

discentes, por meio do conhecimento, para a prática e para a aplicação da função 

inteligência no campo da pesquisa e do desenvolvimento-ensino. Já o NIC atua a 

partir da pesquisa, estimulando a inovação do conhecimento e oportunizando a 

melhoria contínua dos modelos e da formação profissional – pesquisa e extensão. 

Já a UIC representa uma estrutura independente dos pilares de ensino, pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) e extensão, sendo totalmente voltada para as atividades 

empresariais e corporativas de Inteligência Competitiva, ou seja, uma entidade 

estratégica da estrutura empresarial. 

 

Baseado no modelo apresentado por Miller (2002), Cardoso (2005) desenvolveu o 

que intitulou de metodologia de trabalho interativo da UIC. Essa metodologia 

trabalha com diversidade em fontes de informações, em sua maioria de 

colaboradores externos, tendo como insumos trabalhos acadêmicos e prestação 

de serviços externos (Cardoso, 2005). O foco de atenção contempla o apoio a 

decisões estratégicas, alertas antecipados, aprendizagem com atores-chave e a 

busca de novas tecnologias. 

 

Com a intenção de garantir mais lucratividade e competitividade ao negócio, a UIC 

trabalha alinhada à missão institucional da IES e subsidia a administração 

estratégica: 
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a) “coletando e analisando informações pertinentes ao processo de tomada de 

decisões importantes; 

b) visualizando claramente a dinâmica de mercado; 

c) facilitando a atualização periódica do planejamento estratégico institucional; 

d) Interagindo com colaboradores situados em posições-chave na arquitetura 

social; 

e) elaborando relatórios semanais de competitividade; 

f) assessorando e discutindo alternativas com a direção e estimulando a sua 

ação; 

g) buscando sempre manter a proximidade com esses tomadores de decisão”. 

(Cardoso, 2005, p. 159). 

 

 

Figura 17 – Metodologia de trabalho interativo da UIC. 
Fonte: Cardoso, W.F., Jr. (2005). IE estratégica: método e implantação de Inteligência Competitiva 
em organizações. (Revisão de Gabriela Böhm). Tubarão: Unisul (p. 157), adaptado de Miller (2002). 

 

A função IC foi implementada na UNISUL conforme modelo – CPI. Como 

contribuições foram relatados trabalhos como: estudo sobre a identificação de 

professores titulados no mercado regional e nacional, estudo sobre o ambiente 

externo de educação superior, análise sobre o futuro do mercado de 

telecomunicações e informática e a relação com curso específico da UNISUL, 

mapeamento de competidores importantes na região, relatório sobre a situação do 

mercado de educação superior no Brasil e Santa Catarina, relatório de vantagens 

e desvantagens sobre a proposta governamental de reforma universitária, análise 
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das tendências internacionais do mercado de educação superior e relatórios 

quinzenais de competitividade com base nas movimentações dos players e na 

dinâmica do mercado de educação superior. 

 

O CPI é um modelo de inteligência proposto por Cardoso (2005). Esse modelo é 

composto pelas seguintes etapas: 1) Identificação dos usuários e determinação das 

suas necessidades – Planejamento do processo como um todo; 2) Reunião das 

informações; 3) Processamento do material reunido; e 4) Disseminação das 

inteligências para os usuários. Para as análises do modelo convencionaram-se as 

seguintes denominações (Figura 17). 

 

Figura 18 – Modelo de Cardoso: Ciclo de Produção de Inteligência. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre o modelo, vale destacar que: 

 suas etapas do modelo são tratadas nesse estudo como construtos de 

segundo nível; 

 os construtos do modelo são compostos por dimensões que representam as 

perguntas do formulário; 

 cada pergunta é composta por variáveis latentes (construtos de primeiro 

nível) sugeridas pela autora desse trabalho dissertativo e propõem uma 

avaliação de práticas, ferramentas, instrumentos, métodos, atividades, entre 

outros, identificados no referencial teórico. 
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Vale lembrar que Cardoso (2005) defende que a Inteligência não pressupõe um 

modelo hierarquizado e sim um ciclo dinâmico que pretende conferir rapidez e 

qualidade nas respostas às perguntas pertinentes ao planejamento da organização.  

Suas etapas podem ocorrer simultaneamente, como por exemplo, a coleta e 

difusão de inteligências, porém certo grau de ordenamento do ciclo é necessário 

para que exista eficácia (Cardoso, 2005).  

 

Além disso, menciona a respeito da importância do alinhamento da operação da 

Inteligência para garantir os resultados esperados no investimento. Neste caso 

descreve que o modelo tradicional, ou seja, o público é ancorado nos interesses de 

Estado e opera em estruturas ligadas apenas à área governamental, o que implica 

em falta de transparência e forte subordinação às normas. Em contrapartida o 

modelo empresarial (privado), tem suas bases no empreendedorismo, sempre em 

busca de lucratividade e antecipação às oportunidades. 

 

O autor afirma ainda que o modelo privado, moldado pelo novo paradigma da 

competitividade, propicia que as empresas se atenham menos às questões éticas 

e morais culminando em possibilitar ações do tipo, por exemplo, de 

Responsabilidade Social o que na área pública, fica restrito pelas intervenções da 

mídia e de organismos não governamentais. 

 

Cardoso (2005) discorre sobre os fatores de sucesso presentes na implantação de 

práticas no tratamento de informações. Nesse aspecto, pontua que deve existir na 

organização uma “autoridade” que assuma os projetos e objetivos de Inteligência e 

que, internamente, deverá existir um único serviço de Inteligência que possua a 

confiança da direção para viabilizar o trabalho. Para a prática de Inteligência em 

uma empresa são necessárias duas condições: “(...) a ignorância dos fatos de 

interesse profissional e a vontade de os conhecer. ” (Cardoso, 2005, p. 80-81).   

 

A etapa de Identificação dos usuários e determinação das suas necessidades 

(Etapa 1) representa o planejamento do processo como um todo. No capítulo de 

seu livro intitulado “Aspectos de Planejamento para a Inteligência Competitiva” 

Cardoso (2005) esclarece sobre o que vem a ser essa etapa do CPI.  
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Segundo o autor, o planejamento para a atividade de Inteligência poderá possuir 

duas diferentes vocações levando em conta sua adoção em empresa pública ou 

privada. Quando a Inteligência é adotada na organização pública a coleta e análise 

de informações inclina-se para as ameaças e quando a organização é privada, essa 

inclinação tende para as oportunidades.  

 

Destaca também que a etapa de planejamento necessita focar-se objetivamente 

em definir o que é necessário como insumo e que produto precisa gerar com foco 

em representar efetivamente esforços que sejam geradores de vantagens 

competitivas ao final do processo (Cardoso, 2005). 

 

Nesse ponto, vale reforçar a respeito da importância da equipe de Inteligência. Sob 

esse ponto de vista, os resultados alcançados pela área de IC dependem 

diretamente da qualificação dos profissionais envolvidos, uma vez que os dados 

“(...) são os rudimentos de questões a serem aperfeiçoadas e depois respondidas 

pelas equipes de Inteligência (...)” (Cardoso, 2005, p. 81). 

 

Em suma, o planejamento para a execução da atividade de Inteligência em uma 

organização deverá permitir que os analistas respondam as questões pertinentes 

a cada usuário identificado no processo de acordo com a finalidade do uso da 

informação, seja a partir de informações que já estão disponíveis na organização, 

bastando apenas localizá-las, ou seja, coletando de maneira ética com vistas ao 

custo da informação (quanto custaria saber e quanto custaria deixar de obter a 

informação). Outro ponto destacado é quanto ao grau de sigilo necessário a cada 

inteligência gerada e a garantia da tempestividade das inteligências (prazos 

compatíveis com as demandas dos usuários). 

 

Esta etapa deverá ser conduzida pelo gestor de Inteligência e pela direção da 

organização tendo em vista as funções e processos básicos necessários à 

atividade e as redes de relacionamento interpessoal ou orgânica, também 

denominadas por Cardoso (2005) como Processo Social. 

 

Os papéis principais em uma equipe de Inteligência são o de coordenador/gestor, 

analista e coletor (Fuld, 2005; Cardoso, 2005; Amaral, Garcia e Alliprandini, 2008). 
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A Etapa 2 do processo é a Reunião das informações. As informações apresentam-

se em quatro classes: dados, informação, conhecimento e inteligência. O que difere 

a informação presente em cada uma dessas classes é o valor agregado e sua 

relevância ao processo decisório. Em seu mais alto nível a informação é 

classificada como inteligência (Cardoso, 2005; Tarapanoff, 2001). Quanto à sua 

natureza, Cardoso (2005, p. 81), divide a informação entre “aberta ou fechada” e 

oral ou escrita”.  

Em função da diversidade da informação quanto à natureza, tipo, classe, entre 

outras divisões, durante a busca pela informação o gestor, na primeira etapa do 

CPI, deverá prever para a segunda etapa do CPI as seguintes dimensões, como 

sugere este trabalho dissertativo após amplo estudo bibliográfico: o ambiente onde 

a informação necessária localiza-se, as fontes de informação que deverão ser 

consultadas e os instrumentos e métodos necessários para a coleta de dados 

(Herring, 2002; Pereira & Barbosa, 2008; Amaral, Garcia e Alliprandini, 2008; 

Porter, 1986 e 1989; Gilad, 2009; Barney e Hesterly, 2007; Starec, 2005; Tavares, 

2010; Fuld, 2007). Esta etapa deverá ser realizada pelo Coletor, entretanto, sob a 

supervisão do Analista de Inteligência. 

 

A Etapa 3 do CPI – Processamento do material reunido, por sua vez, é atividade 

do Analista de Inteligência: 

 

Os analistas de Inteligência são os responsáveis pelo processamento das 
informações e têm por objetivo frequentar e fazer recuar as fronteiras da 
ignorância, produzindo perguntas específicas para obter respostas 
satisfatórias para cada questão levantada. Cabe a eles, em razão de seu 
conhecimento mais profundo sobre o quadro vivenciado, fazer os 
questionamentos adequados às situações estudadas. Para tal, a capacidade 
de elaborar perguntas que os concorrentes não conseguem propor é 
fundamental. (Cardoso, 2005, p. 118) 
 

A Etapa 4 do CPI – Disseminação das inteligências deverá observar elementos 

constantes nas etapas anteriores como, o mapeamento dos públicos que deverão 

ter acesso, bem como requisitos do tipo periodicidade, pertinência e 

tempestividade, o nível de sigilo, a melhor forma de apresentação e o melhor meio 

de envio de cada inteligência gerada.  
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Portanto, as dimensões e variáveis usadas compõem as principais práticas e 

ferramentas encontradas na construção do referencial teórico deste trabalho e 

poderão ser visualizadas em conjunto a seguir na seção Marco teórico. 

 

2.4 Contexto da pesquisa: uma análise do segmento de ensino superior 

privado no Brasil 

 

Pode-se dizer que o ensino superior brasileiro nasceu no período republicano. 

Antes de 1900 o número de IES no Brasil não ultrapassava 24 unidades e elas 

eram criadas por iniciativa confessional católica ou das elites locais de cada região 

do Brasil (Vicentine, 2009). 

 

A partir de iniciativa do Ministro Francisco Campos, que assumiu o cargo no 

Governo Provisório pós-Revolução de 1930, ocorreu a consolidação do ensino 

superior privado, momento em que houve a maior disputa entre as elites laicas e 

as católicas pelo controle do ensino superior no país. As primeiras estatísticas 

educacionais foram registradas em 1933. Nessa época o setor privado já atendia 

cerca de 40 mil estudantes com 64% das unidades de ensino superior e 44% das 

matrículas (Vicentine, 2009). 

A partir da década de 1940 as estradas favoreceram intercâmbios entre os estados 

e regiões do país e o cenário que se tinha, naquele dado momento, era de um 

ascendente crescimento da população brasileira, que passou de 30 milhões de 

habitantes na década de 1930 para cerca de 83 milhões em 1965 (Santos & 

Silveira, 2000).  

 

Houve redistribuição da população entre as regiões do país, reequilibrando a 

demografia nacional. Nesse meio tempo ocorreu também a saída do homem do 

campo. Paralelamente, começavam os avanços nas tecnologias – meios de 

comunicação, energia e transporte. A facilidade de comunicação e transporte 

propiciada pelos avanços tecnológicos tornou mais evidentes as boas condições 

de vida das pessoas em algumas regiões do país em detrimento de outras. A 

parcela da população que não recebia essa oferta e apresentava alto índice de 

analfabetismo, ao tomar consciência de que as outras regiões tinham melhores 

serviços de educação, passaram a desejar as mesmas condições e, por isso, 
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migraram para outros estados. Esse deslocamento populacional também resultou 

em aumento da preocupação do Estado com a qualidade de vida dos cidadãos 

(Santos & Silveira, 2000). 

 

Na década de 1950, observou-se acentuado aumento dos investimentos do 

Governo em São Paulo, concentrando 35,4% dos investimentos do Brasil nesse 

estado, sendo elevado para 62,2% em 1958. O acelerado desenvolvimento da 

indústria na região Sudeste começou a exigir mais mercados, inclusive fora do país. 

A construção de Brasília iniciou-se em 1956, o que estendeu a rede rodoviária 

brasileira, condição essencial para a consolidação nacional e expansão do 

consumo. A implantação da indústria automobilística em conjunto com a construção 

de Brasília favoreceu o desenvolvimento de São Paulo e o desequilíbrio econômico 

do país (Santos & Silveira, 2000). 

 

Com o aumento da urbanização no Brasil, aumentou também a demanda 

educacional. Em 1960 assistiu-se à difusão do ensino superior brasileiro a partir de 

uma demanda de cultura industrial, destacando-se nesse período as engenharias. 

Entre 1960 e 1970 observou-se “aumento de cerca de 360%” no número de 

matrículas e ao mesmo tempo foram criadas 180 novas IES (Santos & Silveira, 

2000, p. 24). 

 

O número de IES, em 1971, compreendia o total de 619, das quais 70% eram 

privadas e 67% localizavam-se na região Sudeste. O número de cursos cresceu de 

715 em 1955 para 2.166 em 1970 e 6.264 em 1996, devido ao desenvolvimento do 

país e a exigência do mercado por profissionais em todas as regiões do país 

(Santos & Silveira, 2000). 

 

Na segunda metade do século XX, surge o fenômeno denominado Revolução 

Técnico-científico-informacional ou Terceira Revolução Industrial, acarretado pelas 

descobertas e evoluções no campo tecnológico. Essa nova revolução está ligada 

diretamente à informática, robótica, telecomunicações, química, uso de novos 

materiais, biotecnologia, engenharia genética, entre muitos outros, trazendo à tona 

a ideologia do consumo, do crescimento econômico e do planejamento – o modelo 

capitalista (Santos & Silveira, 2000). Essa revolução representou um dos principais 
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combustíveis para o desenvolvimento do capitalismo moderno e mais uma vez, 

observou-se mais um representativo aumento no número de IES (de 619 em 1971 

para 882 unidades em 1980). 

 

Sampaio (1998) assegura que se pode dizer que o ensino superior privado é 

composto de três fases até 1994. A primeira fase compreende o período de 1933 

até 1960, período caracterizado pela consolidação do setor de ensino privado, 

basicamente formado pelas universidades católicas.  A segunda fase, entre 1960 e 

1980, foi caracterizada por um crescimento de 844% das matrículas no setor 

privado, enquanto o total de matrículas cresceu 480%. A terceira fase, que vai de 

1980 até 1994, representa uma interrupção no crescimento ocorrido na fase 

anterior, com aumento de 21% no total de matrículas no ensino superior ao longo 

de 14 anos, sendo o setor privado, esse número ainda menor: 10%.  

 

A partir de 1995, o setor de educação das IES passou por um grande crescimento. 

O número de matrículas aumentou rapidamente e de maneira concentrada no setor 

privado. Sampaio (1998) classifica esse período como a quarta fase dessa 

evolução, que pode ser considerada consequência, em grande parte, da mudança 

da legislação e das políticas públicas do governo federal para o setor. 

 

A autora apresenta também algumas hipóteses sobre os caminhos e tendências 

para a expansão e crescimento percorridos pelo ensino superior no Brasil. São três 

ideias principais: o tempo de existência do ensino privado no sistema brasileiro; a 

relação de complementaridade estabelecida pelo estado entre os setores público e 

privado no sistema de ensino do país; e a própria reação que o setor privado de 

ensino superior estabelece com o mercado e com a demanda gerada. 

 

2.4.1 Marco normativo e estrutura do ensino superior brasileiro 

 

A Constituição Federal (CF) de 1988 e a Lei das Diretrizes Básicas da Educação 

(Lei nº9.394/1996), além de alguns decretos, medidas provisórias e resoluções do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), foram responsáveis pela normatização e 

formalização da educação superior no Brasil, trazendo diversas mudanças nesse 

campo (Schwartzman & Schwartzman, 2002; Taneguti, 2012).  
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A CF, em seus artigos 205, 207, 208, 213 e 218, garantiu a gratuidade do ensino 

superior nas instituições públicas e assegurou a participação da iniciativa privada 

no ensino superior (Taneguti, 2012). O artigo 7º da LDB determina que o ensino 

seja livre à iniciativa privada desde que atendidas algumas condições sobre o 

cumprimento de normas gerais do sistema de ensino, solicitação de autorização 

para funcionamento, submissão à avaliação pelo poder público e capacidade de 

autofinanciamento (Brasil, 1996). 

 

De acordo com o art. 16 da Lei 9.394/1996, o sistema de ensino superior público 

brasileiro é composto de instituições vinculadas à União, aos estados da Federação 

e aos municípios. No sistema estadual estão as IES mantidas pelos governos dos 

estados e do Distrito Federal e no sistema municipal as mantidas pelas prefeituras 

municipais (art. 19 da Lei 9.394/96). A parte que compete ao sistema federal 

(União) é composta de instituições de ensino mantidas pela União, órgãos federais 

de educação e IES criadas pela iniciativa privada. (Brasil, 1996). 

 

As instituições privadas podem ser: particulares, comunitárias, confessionais e 

filantrópicas, sendo que as IES particulares são constituídas e mantidas por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e suas características são diferentes 

das demais.  

 

As instituições comunitárias são constituídas por grupos de pessoas físicas ou por 

uma ou mais pessoas jurídicas e cooperativas de alunos ou de professores e deve 

ter um representante da comunidade e também uma mantenedora. As 

mantenedoras, na legislação brasileira, são pessoas jurídicas de direito público ou 

privado ou pessoas físicas que subsidiam essas instituições com os recursos 

necessários à atividade. Essas mantenedoras, quando de direito público, podem 

ser relacionadas à administração direta (União, estados da Federação e distrito 

federal e municípios) ou indireta (autarquias ou fundações, ambos podem ser 

representantes da União, dos estados da Federação e Distrito Federal e dos 

municípios). 

 

As instituições confessionais são constituídas de grupos de pessoas físicas ou por 

uma ou mais pessoas jurídicas com orientação confessional, ou seja, relativo a uma 
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crença religiosa e ideológica específica, e que atendem às disposições das IES 

comunitárias.  

 

As instituições filantrópicas, de acordo com a lei, são as organizações de educação 

ou de assistência social prestadoras de serviços à população em geral, 

complementando as atividades do Estado e sem remuneração (Brasil, 1996, art. 

20). 

 

Considerando o cenário acadêmico nacional, as instituições públicas possuem 

papel estratégico, pois trazem consigo grande parte da responsabilidade pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil (Taneguti, 2012). Já no cenário 

do setor econômico da educação nacional, chamam à atenção as instituições 

privadas, tendo seu crescimento ganhado força frente ao ensino público, tornando-

se um setor produtivo de grande importância nos últimos 20 anos. 

 

Desde o início de 1990, novos competidores entraram no mercado de ensino 

superior, ao passo que as instituições já existentes realizavam novos investimentos, 

expandindo sua capacidade de atendimento. Em período mais recente, o governo 

federal criou e implementou novas políticas públicas e programas de educação e 

muitas fusões e aquisições aconteceram entre empresas desse mercado (Sécca & 

Leal, 2009). 

 

Esse processo de abertura do mercado de ensino superior privado estimulou a 

entrada de muitas instituições de ensino. Em face de novos entrantes no mercado 

e da elevação da oferta de vagas, essas instituições começam a ter que conviver 

com elevado nível de competição (Sécca e Leal, 2009). 

 

Em Minas Gerais o número de IES privadas vem aumentando progressivamente. 

O número de locais de oferta no estado passou de 68 em 1990 para 714 em 2012 

(INEP, 2013). Esse aumento do número de players no mercado das IES mineiras 

torna sua sobrevivência cada vez mais difícil. Em paralelo, o sistema de avaliação 

das instituições de ensino foi modificado, ao passo que alguns dos participantes do 

mercado profissionalizaram sua gestão, chegando até a abertura de capital na 

Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) (Sécca & Leal, 2009). 
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Acompanhando essas mudanças, destaca-se o acentuado crescimento do número 

de alunos matriculados: 177% de 1995 para 2007 e de 10% de 2007 para 2013 

(Brasil, 2013b; Sécca & Leal, 2009).  

Algumas hipóteses que justificariam o aumento pelo ensino superior no Brasil 

seriam (Sécca; Leal, 2009): 

a) o aumento da população adulta jovem, já que a população na faixa de 18 a 

30 anos aumentou a partir de 1990, devido à elevação nos índices de 

natalidade dos anos 1980, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE);  

b) o desemprego da década de 1990 e mais participação do Brasil no mercado 

global;  

c) o aumento do número de concluintes no ensino médio;  

d) os baixos níveis históricos de penetração do ensino superior no Brasil;  

e) mais disponibilidade de financiamento estudantil e bolsas de estudo; 

f) política de desregulamentação e política de privatizações. 

 

O acirramento da concorrência aumentou a necessidade de se desenvolver meios 

para identificar e implementar estratégias que aumentassem a Vantagem 

Competitiva e permitissem a sobrevivência das IES. A informação tratada somada 

aos esforços da inteligência da empresa é o que sustenta as bases cognitivas 

organizacionais, por consequência, a geração de conhecimento especializado é 

capaz de produzir soluções inovadoras e criativas para lidar com a competição do 

mercado (Rodrigues & Riccardi, 2007).  

 

2.4.2 As IES privadas como setor econômico 

 

Todos os bens e serviços estão inseridos na sociedade atendendo a duas lógicas: 

a do Estado e a do mercado. Cada uma produz suas situações específicas, 

existindo também as situações resultantes intermediárias, como a educação 

considerada como um bem semipúblico já que tem consigo tanto qualidades dos 

bens públicos como dos bens de mercado (Contador, 2000; Santos & Silveira, 

2000). Em primeiro lugar, tem-se a particularidade do mercado, pois o setor público 

possui a prerrogativa de poder se instalar e esperar pela demanda, enquanto o 
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setor privado necessita se estabelecer onde já exista demanda ou tenha uma 

perspectiva prevista de desenvolver-se (Santos & Silveira, 2000). 

 

Esse jogo traz uma relação entre Estado, mercado e território. A quantidade e a 

qualidade da oferta em cada região do Estado brasileiro são diferentes e nem 

sempre condizentes com o tamanho da população, devido à interferência de outras 

variáveis. Santos e Silveira (2000, p. 58) classificam esse fenômeno como “uma 

configuração caprichosa” que produz diferenças regionais significativas sob 

qualquer aspecto e que resulta de decisões políticas. 

 

Tudo isso leva a uma discussão que põe, lado a lado, o papel do Estado 
como vetor autônomo na produção de educação, cujos limites são, 
sobretudo, ideológicos e políticos, já que a noção de recursos é 
politicamente definida e o papel da economia, considerada. Também, pela 
via do mercado, como vetor dotado de certa autonomia, na produção de 
educação, e cujos limites são regulamentações e as subvenções e 
incentivos diretos e indiretos. Como dados explicativos, entram o próprio 
processo econômico, ao qual se relacionam a capacidade de investimento 
do Estado e o poder de compra da sociedade, que grosso modo se ampliam, 
quando há crescimento e se reduz, quando há recessão (Santos & Silveira, 
2000, p. 59-60). 

 

Publicações de estudos realizados pela Hoper – empresa de consultoria 

especializada - sobre o mercado das IES privadas mostram que o faturamento 

dessas empresas cresceu 30% no biênio 2012-2014. De R$ 24,7 bilhões em 2011 

subiu para R$ 32 bilhões em 2013, conforme estimativa7. A empresa de consultoria 

associa tal crescimento às fusões e aquisições de faculdades e universidades que 

ocorreram no período e contribuíram para o crescimento do setor. Esse mercado já 

atingiu a marca de 5 milhões de alunos em todo o país, conforme o Censo da 

Educação Superior do Ministério da Educação, o país tem 6,7 milhões de 

estudantes universitários: 73,7% deles estão nas instituições particulares e 26,3% 

nas públicas.  

 

Um grupo de 13 grandes conglomerados tem 36,2% de participação desse 

mercado de instituições privadas, segundo o levantamento da Hoper. Os últimos 

                                            

7 extraclasse.org.com. 
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dados da Análise Setorial do Ensino Superior Privado referentes a 2014, mostra 

que o país atingiu mais de 7 milhões de matrículas e faturamento de cerca de 35,9 

bilhões (Hoper, 2014). 

 

Os cenários apresentados por esse grupo de consultoria previam a possibilidade 

de acontecimentos como o crescimento da participação de alunos das classes C e 

D, o que trazia o risco de inadimplência; o aumento do número de pessoas 

economicamente ativas (acima de 24 anos) e, por isso, com menos tempo para 

dedicarem-se aos estudos; mais participação feminina em cursos 

profissionalizantes ou considerados masculinos; agregação de valor ao serviço 

oferecido; novas modalidades de cursos impactados pela Era do Conhecimento; 

Planejamento Estratégico e Gestão Financeira mais profissionais; monetização das 

marcas e a abertura de capital das empresas do segmento (Cardoso, 2005). 

 

Tais análises também já prediziam sobre o risco de novos entrantes internacionais. 

O risco da entrada de competidores internacionais provocou intensa pressão nos 

players que já atuavam no Brasil. Nesse ponto, é importante destacar melhor 

capacidade e preparo dos competidores da América do Norte e Europa com os 

processos de inteligência, sendo muito mais bem preparados para lidar com altos 

níveis de competição (Cardoso, 2005).  

 

O MEC, em dezembro de 2014, publicou no Diário Oficial da União uma portaria 

que limitava o financiamento estudantil (FIES) a apenas oito das 12 parcelas anuais 

do financiamento. Essa mudança causou grande especulação e preocupações à 

alta administração das IES privadas. Além da publicação da portaria, o sistema do 

MEC ficou fechado para novos financiamentos até fevereiro de 2015. 

 

Em fevereiro de 2015, o sistema voltou a ser aberto e, ao mesmo tempo, houve a 

publicação da Portaria nº 2 de 20 de fevereiro de 2015. Essa portaria, com base na 

Lei 10.260, altera a aplicação somente para o ano de 2015. Antes essa restrição 

não havia data determinada para encerrar. Apenas essa medida foi capaz de 

causar aumento de cerca de 7% no valor das ações comercializadas na bolsa das 

empresas Kroton e Estácio. 
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Os dados revelam que em 2014 o FIES custou R$ 13,4 bilhões ao governo federal 

e que, apesar dos gastos terem aumentado a partir do ano de 2010, o número de 

alunos do ensino superior privado não cresceu na mesma proporção (CM 

Consultoria News Letter Gestão Educacional, 2015).  

 

A análise divulgada na mesma matéria mostra que as empresas do setor utilizaram 

estratégias para transferir para o FIES o aluno que já estava matriculado na 

instituição em contrato por meio do qual ele realizava o pagamento de suas 

mensalidades com recurso próprio. A hipótese seria de que essa medida diminuiria 

a inadimplência e, consequentemente, o risco do negócio para os investidores do 

setor.  

 

Não foram apenas as regras financeiras que sofreram mudanças, pois passou a 

ser exigida uma nota mínima no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além 

da declaração do governo de que estabelecerá critérios de qualidade que irão ser 

levados em conta para o financiamento. A qualidade e o perfil do curso também 

são fatores levados em conta na autorização de novos contratos do FIES: 

graduações consideradas prioritárias para suprir carências do mercado, como 

licenciaturas, teriam prioridade.  

 

2.4.3 A Inteligência Competitiva nas IES: breve panorama 

 

Após levantamento de referencial teórico sobre o uso da IC nas IES, realizado pela 

autora entre os anos de 2013 e 2015, tanto em periódicos eletrônicos como Revista 

de Administração Contemporânea (RAC), Revista de Administração de Empresas 

(RAE), Scientific Periodicals Electronic Library (SPEELL), entre outras, verificou-se 

a existência de significativa quantidade de trabalhos na área. 

 

A partir daqui será apresentado o Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária 

nas Américas (CIGU) realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC, 2014) e o resultado do trabalho de Cardoso (2005). O autor apresenta uma 

proposta de modelagem para Inteligência Empresarial (IE) estratégica no ambiente 

privado de ensino superior realizado na Universidade do Sul de Santa Catarina 

(UNISUL).  
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O CIGU é uma parceria que resultou de um acordo de cooperação, inicialmente, 

entre a UFSC, por intermédio do Programa de Pós-Graduação em Administração 

(CPGA) e o Instituto de Pesquisas e Estudos em Administração Universitária 

(INPEAU), ambas do Brasil; a Maestria en Gestión Universitaria da Universidade 

Nacional de Mar del Plata (UNMdP) e a Asociación de Especialistas em Gestión de 

la Educación Superior (AEGES), ambas da Argentina, em 2000 (UFSC, 2014). 

  

Efetivou-se também parceria com a Universidade Nacional Tres de Febrero 

(UNTREF), da Argentina, em 2003, que sediou naquele mesmo ano o evento em 

Buenos Aires. A Universidade Regional de Blumenau (FURB) também se juntou ao 

grupo, permitindo a realização do VI Colóquio, em 2006, na cidade de Blumenau. 

O evento retornou à UNMdP em 2007. Em 2008, o VIII Colóquio foi realizado em 

Assunção do Paraguai, em parceria com a Universidad Tecnológica 

Intercontinental (UTIC), e em 2009 o IX Colóquio aconteceu na cidade de 

Florianópolis, organizado pela UFSC. 

 

Ressalta-se que as temáticas abordadas nos eventos são definidas de acordo com 

a realidade regional e o processo de mudanças estruturais que acontecem 

continuamente nesse segmento de mercado em nível global e, em especial, nas 

Américas, nas últimas décadas. O XIV Colóquio, em 2014, reuniu cerca de 500 

participantes em três dias de evento, oriundos de diversos países da América 

Latina, fortalecendo o denominado Bloco da Educação Superior Latino-Americana 

e do Caribe. 

 

Foram realizados seis grandes painéis com a presença de mais de 30 

conferencistas internacionais que desenvolveram suas reflexões sobre as práticas 

de gestão universitária, confluindo suas ideias e analisando a administração do 

ensino superior sob diversos enfoques 

 

As discussões realizadas pelos participantes giraram em torno da realidade e das 

tendências da educação superior, com enfoque em novos modelos que se 

apresentam para a gestão universitária. A discussão abriu uma agenda positiva em 

direção à resolução de problemas que são comuns a todos os países participantes: 

competitividade. 
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O Colóquio conseguiu reunir pesquisadores que em 437 comunicações científicas 

que apresentaram os resultados das mais recentes pesquisas sobre a gestão da 

educação superior, enfatizando, em especial, modelos de estrutura e gestão em 

instituições universitárias; o impacto social e a eficácia da universidade; a gestão 

do ensino, da pesquisa e da extensão em instituições universitárias; planejamento 

e estratégia; políticas públicas para a educação superior; sistemas de informações 

e tomada de decisões; virtualização da educação superior; gestão de pessoas; 

cooperação com o setor empresarial; e internacionalização da educação superior 

também fizeram parte das comunicações científicas do XIV Colóquio, trazendo o 

que há de mais avançado, em termos de pesquisa científica, sobre a administração 

das instituições educacionais em nível superior. 

 

Ao realizar busca no repositório dos Anais dos Colóquios Internacionais sobre 

Gestão Universitária usando a palavra-chave “Inteligência Competitiva”, verificou-

se a ocorrência de 573 resultados (Figura 18). 

 

 

Figura 19 – Tela de busca do descritor “Inteligência Competitiva”. 
Fonte: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/25876/discover. 

 

Ao tratar de IC Cardoso (2005) afirma que: 

 

Os comandantes militares, assim como os dirigentes das organizações 
empresariais, devem determinar, então, que suas equipes de inteligência 
trabalhem para obter informações qualificadas a respeito do inimigo (o 
concorrente) e do terreno (o ambiente externo, o mercado) em que deverão 
combater. O esforço de reunir, processar e disseminar informações no 
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campo de batalhas caracteriza a essência da atividade de inteligência militar, 
gênese do moderno tratamento de informações com objetivos corporativos, 
constituindo a Inteligência Competitiva (Cardoso, 2005, p. 49). 

 

Além de todos os aspectos importantes já destacados pelos demais autores, 

especialmente em relação aos aspectos técnicos e tecnológicos, salienta-se a 

contribuição de Cardoso (2005) ao abordar a relevância da discussão da “IC como 

processo social” (Cardoso, 2005, p. 87). Com a relevância evidenciada sobre a 

perspectiva social, as tratativas dadas ao tema começam a trazer cada vez mais os 

conceitos de redes de pessoas, de colaboradores ou relacionamento nos SICs. 

 

2.5 Marco teórico e modelo conceitual 

 

Visando atender aos objetivos propostos neste trabalho de pesquisa, optou-se por 

utilizar o modelo de processo proposto pela autora desta dissertação baseado na 

literatura disponível sobre o tema associado à Inteligência Competitiva, por meio 

do modelo conceitual Ciclo de Produção de Inteligência – CPI (Cardoso, 2005) 

acrescido das dimensões (Quadro 3) e variáveis propostas neste estudo conforme 

modelo conceitual da pesquisa. 

 

Inteligência Competitiva foi definida como um processo sistemático de 

monitoramento ambiental (internas ou externas), para monitorar oportunidades e 

ameaças, captar mudanças de cenário e inovações, conduzido de forma integrada 

pelo gestor da área e demais tomadores de decisão e facilitado pela direção 

(Herring, 1999; Fuld, 2007; Cardoso, 2005; Ricardo & Riccardi, 2007; Prescot & 

Miller, 2002). 

 

Tendo como pressuposto a relevância da informação para a estratégia e gestão 

das IES, o processo de IC busca auxiliar a organização no monitoramento realizado 

a partir de etapas que começam com o mapeamento dos usuários de informação, 

entregando-lhes, ao final do processo, inteligência para subsidiar seus processos 

decisórios e planejamentos reduzindo desafios, incertezas e complexidades. 
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Modelo conceitual Ciclo de Produção de Inteligência Competitiva 

Construto de 
2º nível 

Construto de 
1º nível 

 
Variáveis 

Planejamento 
Dimensão 

planejamento 

 Planejamento das atividades de coleta, processamento e distribuição das 
informações 

 Identificação dos usuários de informação na instituição 

 Mapeamento periódico das necessidades informacionais dos usuários da alta 
administração 

 Mapeamento periódico das necessidades informacionais dos usuários 
tomadores de decisão 

 Avaliação/mensuração dos resultados das atividades relacionadas a coleta de 
informações 

 Dimensão equipe 

 Gestor 

 Analista 

 Coletores 

Reunião das 
informações 

Dimensão 
ambiente externo 

 Informações políticas, regulatórias e leis 

 Informações tecnológicas e inovações 

 Informações socioculturais e demográficas 

 Informações econômicas 

 Informações do meio ambiente 

 
Dimensão fontes 

de informação 

 Empresários/executivos da instituição (nível estratégico) 

 Diretores/gerentes (nível tático) 

 Demais funcionários (nível operacional) 

 Empresários/executivos de outras empresas (nível estratégico) 

 Ex-funcionários da concorrência 

 Consultores/analistas/profissionais 
liberais/advogados/publicitários/universidades 

 Amigos/conhecidos/familiares 

 Parceiros/fornecedores/distribuidores 

 Funcionários de órgãos públicos e governo 

 Órgãos públicos e governo 

 Clientes (prospects, suspects e atuais) 

 Cliente da concorrência 

 Concorrentes 

 Instituições financeiras 

 Associações comerciais/empresariais/de classe 

 

Dimensão 
métodos/instrum
entos de coleta 

de dados 

 Entrevista (s) 

 Pesquisa (s) de mercado 

 Pesquisa (s) interna 

 Base (s) de dados interna (s) 

 Base (s) de dados externa (s) 

 Provedor (es) de notícias 

 Publicações de jornais e revistas especializados no segmento de Ensino 
Superior 

 Publicações de órgãos públicos e governo 

 Sistema de dados informatizado da instituição 

 Sistema de dados informatizado terceirizado 

 Relatórios internos 

 Relatórios externos prontos 

 Ferramentas de Tecnologia da Informação (e-mail, internet, intranet, portal, 
etc.) 

Processamen
to do material 

coletado: 

Dimensão 
ferramentas de 

análise setorial e 
do ambiente 

 Análise de cadeia de valor 

 Benchmarking 

 Planejamento de cenários 

 Análise SWOT 

 Planejamento Estratégico 

 Forças de Porter 

 Fatores críticos de sucesso 
 War games 

 
Dimensão 

processamento 
de dados 

 Presença e uso de software/ferramenta de processamento de dados interno 

 Presença e uso de softwares/ferramenta de processamento de dados externo 

 Técnicas e métodos adequados de tratamento e análise de dados 

 Apresentação adequada dos dados e informações 

 
Difusão da 
inteligência 

 

 Meio pelo qual recebo informações (e-mail, relatório impresso, portal 
institucional, etc.) 

 Formato dos produtos de informação (relatórios, releases, paper, pareceres, 
Excel, Word, PDF, PowerPoint, etc.) 
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para os 
usuários 

 Dados e informações confiáveis 

 Dados e informações relevantes e pertinentes 

 Dados e informações tempestivas 

 Periodicidade de envio dos produtos de informação 

Quadro 3 – Quadro de referência. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Amaral, R. M., Garcia, L. G., & Alliprandine, D. H. (2008). 
Mapeamento e gestão de competências em Inteligência Competitiva. Ciência da Informação 37(2), 
7-19; Calof J. L. & Dishman P. L. (2008). Competitive intelligence: a multiphasic precedent to 
marketing strategy. European Journal of Marketing Vol. 42 No. 7/8, 2008 pp. 766-785; Cardoso, 
W.F., Jr. (2005). Inteligência empresarial estratégica: método e implantação de inteligência 
competitiva em organizações. Revisão de Gabriela Böhm). Tubarão: Unisul; Carvalho, A.R.M., 
Casagrande, R.M. (2011). Instituições de Ensino Superior: um estudo sobre a adequação das 
gestões do conhecimento e da informação na busca de ferramentas para inteligência competitiva. 
In: IX Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul; Fuld, L. M. (2007). 
Inteligência competitiva: como se manter à frente dos movimentos da concorrência e do mercado. 
Tradução de Janaína Ruffoni. Rio de Janeiro: Elsevier; Gilad, B. (2009). Business War Games: how 
large, small, and new companies can vastly improve their strategics and outmaneuver the 
competition. Career Press. Franklin Lakes, NJ. 223 p; Gomes, E., & Braga, F. (2001). Inteligência 
competitiva: como transformar informação em um negócio lucrativo. 1. ed., Rio de Janeiro: Campus; 
Herring, J.P. (1999). Key intelligence topics: a process to identify and define inteligence needs. 
Competitive Intelligence Review. Vol.10(2), 4-14; Lemos, A. B., Barbosa, R. R., & Borges, M. E. N. 
(2012). O monitoramento de notícias como ferramenta para a inteligência competitiva. Pesquisa 
Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia, 6(2); Mafra Pereira, F. C., Santos, M. G. A. 
(2015). Inteligência Competitiva na Indústria Alimentícia: práticas adotadas e proposta de 
estruturação da IC em uma empresa de Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças de Minas 
Gerais. Revista Inteligência Competitiva, v. 5, (p. 1-28); Marcial, E. C. (2007). Utilização de modelo 
multivariado para identificação dos elementos-chave que compõem sistemas de inteligência 
competitiva. 163 f. Dissertação de Mestrado em Ciência da Informação, Universidade de Brasília, 
BR, 2007; Nassif, M.E. & Vidigal, F. (2012). Inteligência competitiva: metodologias aplicadas em 
empresas brasileiras. Inf. Inf., Londrina, v. 17 n. 1, p. 93 – 119, jan./jun. 2012; Oliveira, E. (2007). 
Contribuição das atividades de inteligência competitiva aplicadas à gestão estratégica de instituições 
de ensino superior privadas de Curitiba. Dissertação de mestrado em Administração Estratégica 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, PR, Brasil; Oliveira, P.H., Gonçalves, C.A., e 
Paula, EAM (2013). A Visão baseada em Recursos da Inteligência Competitiva. Revista de Ciências 
da Administração, 15(35), 141-151; Oliveira, P. H., Melo, S. C. O. (2012). A etapa de planejamento 
no processo de inteligência Competitiva: desafios e algumas reflexões. Revista Inteligência 
Competitiva. São Paulo, v. 2, n. 3, p. 1-14, jul./set. ISSN: 2236-210X; Panizzon, M., & de Oliveira, 
R. L. (2013). Inteligência Competitiva na Gestão da Inovação de Cursos de Graduação: um Estudo 
de Caso. Revista Inteligência Competitiva, 3(3), 18-37; Pereira, F. C. M., & Barbosa, R. R. (2008). 
Uso de fontes de informação por consultores empresariais: um estudo junto ao mercado de 
consultoria de Belo Horizonte. Perspectivas em Ciência da Informação, 13(1), 95-111; Porter, M. E. 
(1986). Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. Tradução de 
Braga, E. M. P. Revisão técnica de Gomez, J. A. G. 7. edição, 14ª reimpressão. Rio de Janeiro: 
Campus; Prescott, J. E., & Miller, S. H. (2002). Inteligência competitiva na prática: técnicas e práticas 
bem-sucedidas para conquistar mercados. Rio de Janeiro: Campus. Rangel, L. C. (2006). A 
sofisticação da atividade de inteligência competitiva no Brasil: um estudo exploratório. Dissertação 
de mestrado em Administração Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil; 
Rodrigues, L. C., & Riccardi, R. (2007). Inteligência competitiva: nos negócios e organizações. 
Maringá. Unicorpe. 219 p.; Starec, C., Gomes, E. B. P., & Chaves, J. B. L. (orgs). (2005). Gestão 
estratégica da informação e inteligência competitiva. São Paulo: Saraiva; Stollenwerk, M. F. L. 
(2001). Gestão do conhecimento: conceitos e modelos. In: K., Tarapanoff. (org). Inteligência 
organizacional e competitiva. Brasília: Universidade de Brasília (p. 143-207); Vidigal, F. (2012). 
Inteligência competitiva: mapeamento de metodologias de uso estratégico da informação em 
organizações brasileiras. Perspectivas em Ciência da Informação, 17(4), 224. Silveira, H. (2001). 
SWOT. In: K., Tarapanoff. (org). Inteligência organizacional e competitiva. Brasília: Universidade de 
Brasília (p. 209-226). Vidigal, F. (2012). Inteligência competitiva: mapeamento de metodologias de 
uso estratégico da informação em organizações brasileiras. Perspectivas em Ciência da Informação, 
17(4), 224.  
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3 Procedimentos metodológicos 

 

No presente capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos que 

nortearam este trabalho a fim de responder à pergunta desse estudo: quais são as 

práticas e ferramentas utilizadas pelas IES privadas mineiras para monitorar o 

ambiente – a IC é conhecida, usada e reconhecida nesse mercado? Para isso a 

pesquisa será classificada quanto aos fins e aos meios, serão apresentados a 

população e amostra da pesquisa, os instrumentos utilizados para coletar os dados 

e a maneira como será realizada a análise dos dados.  

 

3.1 Definição do objetivo, percurso e contexto da definição dos 

procedimentos metodológicos  

 

O tema de pesquisa escolhida para a realização desse estudo foi a de Inteligência 

Competitiva. Essa escolha deveu-se à experiência da autora desse projeto em uma 

empresa atuante na área de Pesquisa e Informação Estratégica. A partir do 

momento em que essa empresa começou a ser procurada por algumas instituições 

de ensino (superior, fundamental e médio) com objetivos similares: a realização de 

estudos mercadológicos com vistas ao mapeamento e análise da concorrência, 

avaliação de imagem e posicionamento, novos negócios, entre outros, surgiu o 

interesse em aprofundar o assunto numa abordagem científica.  

 

Neste mesmo período, observou-se grande número de fusões e aquisições, a vinda 

de grupos de investidores internacionais, programas e projetos governamentais 

neste segmento de mercado. Desta forma, essa temática mostrou-se relevante e 

instigante de ser pesquisada, principalmente aliada à linha de pesquisa escolhida. 

Ou seja, a indagação científica dessa pesquisa surgiu da experiência e vivência 

profissional da própria autora.  

 

Durante a trajetória de construção do projeto de pesquisa, considerou-se o uso de 

diferentes conceitos – estratégia, competitividade e inovação, por exemplo. Nesse 

estudo considerou-se uma abordagem qualitativa descritiva, com a realização de 

métodos mistos – pesquisa qualitativa por entrevistas em profundidade e 

quantitativa por survey de opinião. O momento em que essa estratégia foi 
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delineada, primeiro semestre de 2015, coincidiu com os impactos das mudanças 

realizadas pelo Governo Federal nos programas de financiamento e bolsa 

estudantil e cortes da educação.  

 

Nesse momento, o contexto socioeconômico prejudicou a disponibilidade das IES 

para a participação no estudo. Ao estabelecer contato com alguns representantes 

das IES que comporiam a parte qualitativa do estudo para a realização das 

entrevistas qualitativas, os reitores, diretores e demais convidados, mostraram-se 

muito envolvidos na busca de estratégias para lidar com as mudanças do ambiente 

macroeconômico e minimizar os impactos na organização, bem como receosos 

com a delicadeza do assunto, apesar da abordagem ser claramente processual, 

sobre o uso de práticas e ferramentas. 

 

3.2 Caracterização da pesquisa 

 

Diante do cenário em que se encontrava o segmento de ensino superior no biênio 

2014/2015, a escolha mais viável foi pela realização de um projeto de pesquisa de 

abordagem descritiva e preditiva com a realização de uma pesquisa auto aplicada 

quantitativa do tipo survey de opinião. Quanto aos objetivos, a abordagem 

descritiva busca identificar e obter informações sobre as particularidades do 

problema em questão a partir do uso de técnicas padronizadas para a coleta de 

dados (Collis & Hussey, 2006; Lakatos & Marconi, 2010).  

 

A pesquisa descritiva permite retratar características de um fenômeno bem como a 

relação entre variáveis (Vergara, 2007); descreve, avalia comportamentos e 

características fenomenológicas (Collis & Hussey, 2006). Já a pesquisa preditiva 

“(...) oferece uma explicação para o que está acontecendo em determinada 

situação” (Collis & Hussey, 2006, p.25). Assim, a pesquisa preditiva pretende, a 

partir da análise, generalizar, atingindo a previsão de fenômenos baseados em 

relações gerais e hipotéticas. Por isso a predileção por esses tipos de pesquisa, já 

que o foco é verificar as práticas e ferramentas utilizadas pelas IES privadas 

mineiras para monitorar o ambiente e neste contexto, verificar se a IC é conhecida, 

usada e reconhecida nesse mercado, para, ao fim, validar um modelo de IC para a 

aplicação em IES. 



 
 

 

86 

Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva é o tipo de pesquisa mais comum entre 

os pesquisadores sociais, devido à sua preocupação com a atuação prática. Esse 

tipo de pesquisa ocorre, em sua maioria, com a aplicação de formulário ou a 

realização de observações sistemáticas (Gil, 2002), permitindo a análise de 

informações demográficas e/ou classificatórias por técnicas estatísticas e que o 

pesquisador elabore sumários, comparações, correlações entre variáveis e 

estabelecer generalizações a partir de análise estatística inferencial (indutiva) ou 

descritiva (dedutiva).  

 

Quanto ao método, este trabalho dissertativo classifica-se como quantitativo, o que 

é caraterizado por ser “(...) objetivo por natureza e focado na mensuração de 

fenômenos. ” (Collis & Hussey, 2006, p.26), além disso possui como pré-requisito 

o uso de dados numéricos e a aplicação de testes estatísticos. Essa pesquisa parte 

de um problema específico observado pelo próprio pesquisador. Já quanto aos 

resultados, trata-se de uma pesquisa dedutiva, aquela que se inicia a partir de uma 

estrutura conceitual e teórica que é testada empiricamente (Collis & Hussey, 2006). 

 

3.3 Procedimento e instrumento de coleta de dados  

 

A partir do momento em que se define o marco teórico e, recuperando o objetivo 

da pesquisa que, nesse caso, é analisar o conhecimento e uso de práticas e 

ferramentas de IC pelas IES mineiras, torna-se necessária a definição de 

procedimentos técnicos e operativos para posteriormente permitir confrontar os 

dados coletados (realidade) com a teoria (Gil, 2002). Assim, o autor sugere o 

delineamento da pesquisa quanto aos procedimentos técnicos de coleta e análise 

de dados.  

 

Partindo para os delineamentos técnicos da coleta, existem dois grandes grupos: 

documentos e pessoas. No primeiro grupo encontram-se a pesquisa bibliográfica e 

a documental. No segundo grupo a experimental, ex-post facto, o levantamento e 

o estudo de caso. 

 

A pesquisa bibliográfica e documental diz respeito aos artigos, livros e relatórios de 

consultorias especializadas (dados secundários) usados para o desenvolvimento 
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do referencial teórico no item 2.4 Contexto da pesquisa: uma análise do segmento 

de ensino superior privado no Brasil (Gil, 2002; Malhotra, 2012). Neste item, foram 

realizadas análises de dados secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2011) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP), relatórios da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior 

(ABMES, 2014), Consultoria Hoper, CM Consultoria, entre outros relatórios, que 

permitiram a elaboração de uma análise do contexto em que se encontram as IES 

mineiras.  

 

Já o survey de opinião diz respeito à abordagem direta a determinado grupo de 

pessoas que, em sua maioria, não representa toda a população e sim uma parte 

do público-alvo estudado (Gil, 2002; Malhotra, 2012). Deste modo, foi feita pesquisa 

quantitativa, com a aplicação de um formulário semiestruturado e autoaplicável. 

Segundo Trivinõs (1987, p. 146), entrevista semiestruturada é “(...) aquela que parte 

de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas". 

 

O formulário de coleta de dados (Apêndice A) foi elaborado com base em artigos, 

livros, teses e dissertações seguindo as recomendações de Collis & Hussey, (2006) 

quanto à elaboração da pesquisa e dividido em blocos conforme mostra o Quadro 

4.  

 

Estrutura do formulário 

Bloco A Perfil do pesquisado (Q1 a 5) 

Bloco B Perfil das instituições pesquisadas (Q29 a 30) 

Bloco C Gestão e Planejamento Estratégico (Q6 a 12) 

Bloco D Ciclo de Produção de Inteligência (CPI)/ Modelo de pesquisa (Q13 a 21) 

Bloco E Questões Gerais sobre Inteligência Competitiva (Q22 a 28) 

Quadro 4 – Estrutura do formulário de coleta de dados. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Posteriormente, o formulário elaborado foi programado no software SurveyMonkey 

e disponibilizado a dois profissionais para o pré-teste com a validação de construto 

e conteúdo. Os profissionais escolhidos lidam com a gestão de IES privadas, sendo 

um no âmbito da coordenação de cursos de gestão e outro da alta administração e 
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apresentam experiência de mais de dez anos na gestão e docência, bem como 

afinidade com os temas Planejamento Estratégico e Inteligência. Após a validação, 

o link do formulário foi enviado via e-mail para todas as IES mineiras presentes na 

base de dados do e-MEC (Brasil, 2013a).  

 

A coleta de dados quantitativos priorizou a mensuração do nível de conhecimento 

e estruturação de IC presente nas IES participantes, segundo o Ciclo de Produção 

de Inteligência proposto por Cardoso (2005) a partir de um modelo desdobrado em 

quatro etapas. Essas etapas constituíram os construtos de segundo nível testados 

na pesquisa. Vale destacar que os conjuntos de elementos que formaram cada um 

dos construtos, na forma de dimensões e variáveis foram propostos pela autora 

deste trabalho dissertativo com base no referencial teórico conforme Quadro de 

referência (Quadro 3). Abaixo o Quadro 5 Modelo da pesquisa com o objetivo de 

identificar as questões do formulário de coleta de dados pertinentes a cada variável. 

 

 Modelo da pesquisa 

Etapa 1. Construto Planejamento 

1.1 Dimensão planejamento 

Planejamento das atividades de coleta, processamento e distribuição das informações (Q14_1) 

Identificação dos usuários de informação na instituição (Q14_2) 

Mapeamento periódico das necessidades informacionais dos usuários da alta administração (Q14_3) 

Mapeamento periódico das necessidades informacionais dos usuários tomadores de decisão (Q14_4) 

Avaliação/mensuração dos resultados das atividades relacionadas a coleta de informações (Q14_5) 

1.2 Dimensão equipe 

Mão-de-obra qualificada para a realização das atividades relacionadas à gestão da informação: Gestor 
(Q19_1) 

Mão-de-obra qualificada para a realização das atividades relacionadas à gestão da informação: Analista 
(Q19_2) 

Mão-de-obra qualificada para a realização das atividades relacionadas à gestão da informação: Coletores 
(Q19_3). 

Etapa 2. Construto Reunião das informações 

2.1 Dimensão ambiente externo 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela instituição de ensino: Informações políticas, 
regulatórias e leis (Q15_1) 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela instituição de ensino: Informações tecnológicas e 
inovações (Q15_2) 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela instituição de ensino: Informações socioculturais e 
demográficas (Q15_3) 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela instituição de ensino: Informações econômicas 
(Q15_4) 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela instituição de ensino: Informações do meio ambiente 
(Q15_5) 

2.2 Dimensão fontes de informação 

Empresários/executivos da instituição (nível estratégico). (Q16_1) 

Diretores/gerentes (nível tático). (Q16_2) 

Demais funcionários (nível operacional). (Q16_3) 
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Empresários/executivos de outras empresas (nível estratégico). (Q16_4) 

Ex-funcionários da concorrência. (Q16_5) 

Consultores/analistas/profissionais liberais/advogados/publicitários/universidades. (Q16_6) 

Parceiros/fornecedores/distribuidores. (Q16_8) 

Amigos/conhecidos/familiares. (Q16_7) 

Funcionários de órgãos públicos e governo. (Q16_9) 

Órgãos públicos e governo. (Q16_10) 

Clientes (prospects, suspects e atuais). (Q16_11) 

Cliente da concorrência. (Q16_12) 

Concorrentes. (Q16_13) 

Instituições financeiras. (Q16_14) 

Associações comerciais/empresariais/de classe. (Q16_15) 

2.3 Dimensão métodos/instrumentos de coleta de dados 

Entrevista (s). (Q17_1) 

Pesquisa (s) de mercado. (Q17_2) 

Pesquisa (s) interna. (Q17_3) 

Base (s) de dados interna (s). (Q17_4) 

Base (s) de dados externa (s). (Q17_5) 

Provedor (es) de notícias. (Q17_6) 

Publicações de jornais e revistas especializados no segmento de Ensino Superior. (Q17_7) 

Publicações de órgãos públicos e governo. (Q17_8) 

Sistema de dados informatizado da instituição. (Q17_9) 

Sistema de dados informatizado terceirizado. (Q17_10) 

Relatórios internos. (Q17_11) 

Relatórios externos prontos. (Q17_12) 

Ferramentas de Tecnologia da Informação (e-mail, internet, intranet, portal, etc.). (Q17_13) 

Etapa 3. Processamento do material coletado 

3.1 Dimensão ferramentas de análise setorial e do ambiente 

Análise de cadeia de valor. (Q18_1) 

Benchmarking. (Q18_2) 

Planejamento de cenários. (Q18_3) 

Análise SWOT. (Q18_4) 

Planejamento Estratégico. (Q18_5) 

Forças de Porter. (Q18_6) 

Fatores críticos de sucesso. (Q18_7) 

War games. (Q18_8) 

3.2 Dimensão processamento de dados 

Presença e uso de software/ferramenta de processamento de dados interno (Q20_1) 

Presença e uso de softwares/ferramenta de processamento de dados externo (Q20_2) 

Presença e uso de técnicas e métodos adequados de tratamento e análise de dados (Q20_3) 

Presença e uso de apresentação adequada dos dados e informações (Q20_4). 

Etapa 4. Difusão da inteligência para os usuários 

Meio pelo qual recebo informações (e-mail, relatório impresso, portal institucional, etc.) (Q21_1) 

Formato dos produtos de informação (relatórios, releases, paper, pareceres, Excel, Word, PDF, 
PowerPoint, etc.) (Q21_2) 

Dados e informações confiáveis (Q21_3) 

Dados e informações relevantes e pertinentes (Q21_4) 

Dados e informações tempestivas (Q21_5) 
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Periodicidade de envio dos produtos de informação (Q21_6). 

Quadro 5 – Modelo da pesquisa. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O formulário pretendeu avaliar a percepção dos usuários de IC quanto ao nível de 

competição e instabilidade do mercado de ensino mineiro, bem como o uso de 

ferramentas e práticas voltadas para a geração de Inteligência, conhecimento e uso 

de IC entre as organizações pesquisadas. Portanto, pode-se dizer que o 

instrumento de coleta de dados foi formatado com vistas a possibilitar a 

comparação entre a realidade e a teoria (Gil, 2002). 

 

3.4 Unidade de observação, população e amostra 

 

Foram abordadas para este estudo todas as IES com unidades em funcionamento 

no primeiro semestre de 2015 em Minas Gerais, totalizando o universo de 192 IES 

(e-MEC, 2013). O público-alvo da pesquisa foi composto por reitor/presidente, pró-

reitor/diretor, assessor/gerente, coordenador de curso ou cargos equivalentes 

dentro de cada estrutura organizacional, em razão destes atores representarem o 

grupo de informantes-chave do objeto do estudo e em face da necessidade de 

retratar a opinião dos profissionais que desempenham papel estratégico e gerencial 

nas instituições participantes (Gil, 2002; Malhotra, 2012). 

 

De acordo com Vergara (2007, p. 50), “a população amostral ou amostra é uma 

parte do universo (população) escolhida de acordo com algum critério de 

representatividade”. A amostra desse estudo é não probabilística, uma vez que não 

foram todos os elementos da população abordados efetivamente para a 

participação. Esse fato deve-se à dependência de atualização dos dados 

cadastrados no site do MEC, bem como à pluralidade estrutural de cada uma das 

IES abordadas, tornando inviável um cálculo amostral conforme parâmetros para 

uma pesquisa probabilística. Essa amostra também pode ser classificada como 

bola de neve ou rede, característica de estudo fenomenológicos que parte da 

experiência das pessoas com o assunto estudado (Collis & Hussey, 2006). Uma 

outra possibilidade de classificação, segundo Matttar (2001), é a amostra por 

conveniência, característica de estudos onde se acessa os elementos mais 

disponíveis que compõem o universo. 
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O estudo contemplou um total de 32 IES atuantes em Minas Gerais, atingindo 65 

entrevistas, das quais 40 foram consideradas válidas a partir do critério de 

completude dos dados necessários para as análises estatísticas.  

 

Apesar do estudo ter sido direcionado apenas às IES privadas de Minas Gerais, 

instituições públicas e de outros estados também tomaram conhecimento sobre a 

realização da pesquisa e se interessaram. Alguns enviaram e-mails buscando 

esclarecimentos e outros chegaram a responder ao formulário, apesar da página 

inicial ter apresentado uma descrição quanto aos objetivos e público alvo. Por isso, 

foram retiradas da amostra entrevistas que representavam IES públicas ou de 

outros estados. Além destas, IES privadas preencheram o formulário de forma 

incompleta para qualquer tipo de análise estatística, os quais também foram 

desconsiderados na amostra final do estudo (Tabela 2). 
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Posição no 
ranking* 

IES Quant. Alunos  

1 PUC MINAS 48479  

2 PITÁGORAS 45359  

3 UNIPAC 37666  

5 UNA 22690  

6 UNIBH 16317  

7 FUMEC 13080  

14 UNIPAM 6466  

16 UNIS 5283  

26 MILTON CAMPOS 3588  

31 CNEC/FSCL 3198  

33 PROMOVE 3029  

51 UNIFEG 1959  

52 FAEX 1854  

56 IPTAN 1657  

65 IBMEC 1408  

66 KENNEDY 1397  

67 IMES 1373  

68 FAPAM 1371  

73 FACEMG 1256  

87 FACSAL 937  

88 FEAMIG 920  

90 FACULDADE BATISTA 881  

93 UNIPEL 851  

102 SENAC 728  

111 NOVA FACULDADE 575  

115 FDV 530  

117 ARNALDO 522  

119 FMIT 470  

148 FANS 279  

- **FDC 1200  

- **UNIMONTES 1454  

- **IETEC 1127  

As IES da amostra representam cerca de 47% do total de 
alunos de Minas Gerais (481.805 alunos). 
  

224.123  

*O ranking foi gerado de acordo com o número de alunos informados no Censo da Educação 
Superior, 2013. 
 **IES não listada pelo Censo da Educação Superior, 2013, por isso, não participaram do ranking. 

Tabela 1 – Amostra da pesquisa. 
Elaborado pela autora. 
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3.5 Estratégia de análise dos dados 

 

Primeiramente, foi realizado um tratamento das respostas para padronização e 

elaboração de categorias de análise, uma pré-análise dos dados. Essa pré-análise 

é responsável por trazer uma visão geral a partir de organização e estruturação de 

ideias e informações iniciais por sistematização dos dados.  

 

Em seguida, foram realizadas as análises com base na estatística descritiva. A 

estatística dedutiva ou descritiva permite a apresentação, análise e interpretação 

de dados numéricos, através da criação de instrumentos como quadros, gráficos e 

indicadores numéricos, atendendo as questões mais básicas que tratam de resumir 

aspectos essenciais dos dados e identificar se existem regularidades, tendências, 

ciclos, concentrações ou padrões, dignos de nota (Collis & Hussey, 2006). 

 

Para a elaboração dos instrumentos de análise descritivos, foi utilizado o software 

Minitab na versão 17. Para estas análises foram apresentados gráficos do tipo 

Boxplot que também é chamado de gráfico de caixa e traços e é utilizado para 

acessar e comparar distribuições de amostra. Essa ferramenta é muito utilizada 

para visualizar a variabilidade amostral. Os componentes de um Boxplot padrão 

são: outlier – uma observação excepcionalmente grande ou pequena comparada à 

série de dados; e a mediana – a média dos dados, metade das observações são 

menores ou iguais a ela. A parte inferior da caixa do Boxplot é o primeiro quartil 

(Q1) - 25% dos valores de dados são menores ou iguais a esse valor, A parte 

superior da caixa é o terceiro quartil (Q3) - 75% dos valores de dados são menores 

ou iguais a esse valor (Busab & Morettin, 2009). 

 

Na segunda etapa das análises, foi utilizada a modelagem de equações estruturais 

(MEE)8 que é uma “técnica multivariada que combina aspectos de análise fatorial e 

de regressão múltipla que permite ao pesquisador examinar simultaneamente uma 

série de relações de dependência inter-relacionadas entre as variáveis medidas e 

construtos latentes (variáveis latentes), bem como entre diversos construtos 

                                            

8 A MEE é conhecida também por análise estrutural de covariância, análise de variável latente e 

pela sigla SEM, que significa Structural Equations Modeling. 
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latentes” (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009, p. 542). Isto é, de acordo 

com o autor, tais modelos se distinguem por estimar relações de dependência 

múltiplas e inter-relacionadas; possuir habilidade para representar conceitos não 

observados nessas relações e corrigir erro de mensuração no processo de 

estimação e definir um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações. Para 

tal, foram utilizados os softwares SPSS v. 20 e AMOS v. 18. 

 

A Análise Fatorial Confirmatória verifica o ajuste do modelo de mensuração 

especificado a partir da teoria produzida sobre o assunto. Ou seja, exige que o 

pesquisador especifique as variáveis associadas a cada construto, diferindo da 

Análise Fatorial Exploratória, que não exige nenhuma definição a priori da 

quantidade de construtos originados e nem das variáveis associadas a cada um 

deles. 

 

Algumas medidas utilizadas para verificar a qualidade de ajuste dos modelos de 

equações estruturais. São elas: 

 

 CMIN / df – É uma medida de aderência (goodness-of-fit) que relativiza o 

valor mínimo de discrepância (Qui-quadrado) pela quantidade de graus de 

liberdade do modelo. Seu valor deve ser inferior a 5 para ser considerado 

como um bom modelo. 

 CFI – Índice de ajuste comparativo. É um índice de ajuste incremental, varia 

de 0 a 1, que avalia o quão bem um modelo especificado se ajusta 

relativamente a algum modelo alternativo de referência, sendo que o mais 

comum é chamado modelo nulo e assume que todas as variáveis 

observadas são não-correlacionadas. Valores abaixo de 0,90 não são 

geralmente associados com um modelo que se ajusta bem. 

 RMSEA – É a raiz do erro quadrático médio de aproximação, utilizada para 

identificar o quão bem um modelo se ajusta a uma população e não apenas 

a uma amostra usada para estimação (Hair, et al., 2009, p. 569). Em geral, 

os valores aceitáveis para esta medida devem ser inferiores a 0,10.  

 IFI (Incremental Fit Index) – Também é um índice de ajuste incremental, 

sendo que valores próximos a 1 indicam um bom ajuste. 
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Adicionalmente é verificada a confiabilidade do construto por meio da medida 

diagnóstica conhecida como Alpha de Cronbach, que de acordo com Malhotra 

(2001) consiste em um coeficiente que busca mostrar até que ponto a escala 

produz resultados consistentes. Esta análise de confiabilidade produz resultados 

que variam de 0 a 1, onde valores menores ou iguais a 0,60 indicam, em geral, 

confiabilidade insatisfatória da consistência interna.  

 

3.6 Caminho percorrido na coleta de dados 

 

Após validação de face e de conteúdo com o auxílio de profissionais especialistas 

e experientes em gestão de IES o formulário foi configurado no software 

SurveyMonkey e disponibilizado aos respondentes por e-mail. A pesquisa ficou 

acessível aos respondentes por um período de 30 dias, entre 18 de setembro de 

2015 e 19 de outubro de 2015. 

 

Devido à limitação amostral do estudo, foi realizada a gestão do envio e reenvio 

dos e-mails, além de ligações telefônicas para as empresas e contatos que ainda 

não haviam respondido com o objetivo de aumentar a taxa de respostas e para 

garantir que as maiores IES mineiras de ensino superior privado fossem 

representadas na amostra por ao menos um participante. Esta estratégia 

possibilitou que, dentre as maiores IES privadas de Minas Gerais, a grande maioria 

fosse representada. 
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4 Apresentação e discussão dos resultados  

 

4.1 Estatística descritiva 

 

4.1.1 Análise da caracterização da amostra 

 

Sobre a amostra do presente estudo, pode-se afirmar que possui 

representatividade do universo, uma vez que a maior parte das instituições 

presentes no mercado mineiro colaborou com suas opiniões. Com relação ao porte 

e localização geográfica, tanto as instituições presentes na capital e região 

metropolitana quanto as do interior, pequenas e grandes, contribuíram com o 

estudo conforme Tabela 2 – Amostra da pesquisa.  

 

A área de conhecimento de maior atuação dentre as instituições pesquisadas é a 

de Ciências Sociais Aplicadas, 86,3% das IES, o que demonstra compatibilidade 

com o universo, já que os cursos de gestão e da área de humanas são os mais 

solicitados entre as IES. Em seguida, encontram-se as áreas de Ciências Humanas 

e Sociais, Engenharias e Tecnologias, Ciências Biológicas e Saúde e, por último, 

Ciências Exatas e da Terra (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Atuação nas áreas do conhecimento. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre as IES representadas no estudo, 96,1% possuem controle privado do capital 

e apenas 3,9% são de economia mista. Quanto à organização acadêmica das 

instituições, 58,8% são classificadas como faculdades, 21,6% universidades e 

37,3%

62,7%

68,6%

74,5%

86,3%
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19,6% centro universitário. Na classificação de categoria administrativa são 100% 

privadas das quais 42,9% com fins lucrativos e 12,2% filantrópicas, a diferença 

(44,9%) são IES sem fins lucrativos que se dividem entre: 28,6% do tipo 

confessional,12,2% comunitária e 4,1% especial (Figuras 21 a 22). 

 

 

 

Figura 21 – Classificação da IES. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 22 – Tipo de IES. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Levando em consideração o cargo dos respondentes, 3,9% são reitores/ 

presidentes ou possuem cargo equivalente, 23,5% são pró-reitores/diretores, 5,9% 

assessores/procuradores/gerentes e 66,7% coordenadores ou equivalente. Para 

algumas análises subsequentes, os entrevistados foram divididos em dois grupos: 

alta administração, que contempla as três primeiras categorias citadas e 

coordenação, última categoria citada (Figura 23). 
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Figura 23 – Cargo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observando o tempo de atuação no cargo, a amostra revela que os entrevistados 

possuem experiência de 4,5 anos considerando a média geral. A alta administração 

mostra uma fatia ligeiramente maior dos representantes com mais de 10 anos de 

atuação no cargo. Sobre o tempo de atuação na gestão de IES a média geral é de 

8,9 anos. Chama a atenção, no grupo da alta administração, um tempo médio de 

11,8 anos. Esse maior tempo de atuação é decorrente de uma concentração na 

faixa que compõe o grupo de representantes com 15 anos de experiência ou mais 

(Figura 24 e 25).  

66,7%

5,9%

23,5%

3,9%

0% 20% 40% 60% 80%

Coordenador ou equivalente

Assessor/procurador/gerente ou
equivalente

Pró-reitor/diretor ou equivalente

Reitor/presidente ou cargo equivalente
na instituição

CARGO



 
 

 

99 

 

Figura 24 – Tempo de atuação no cargo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Figura 25 – Tempo de atuação na gestão. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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O grupo aqui denominado alta administração demonstrou maior tempo de 

experiência na gestão de IES, porém, os dois públicos analisados possuem tempo 

de experiência no cargo atual por período muito similar, o que sugere bom 

conhecimento do negócio e da IES representada. 

 

Quanto à área de formação dos respondentes, no geral, 91,4% são das Ciências 

Sociais Aplicadas ou Ciências Humanas e Sociais, 72,5% e 17,6% 

respectivamente. No grupo da alta administração a área de Ciências Humanas e 

Sociais é mais representativa e na coordenação a área das Sociais Aplicadas é 

mais representativa. Portanto, o público da pesquisa indica formação condizente 

com a atividade de gestão, seja a nível estratégico ou tático (Figura 26). 

 

 

Figura 26 – Área de formação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.2 Análise planejamento e gestão das IES pesquisadas 

 

Para a maior parte dos representantes das IES pesquisadas, no geral, as mesmas 

apresentam estilo de gestão híbrido (64,7%), ou seja, com a ocorrência de um mix 

de necessidades estratégicas e táticas e tomada de decisão por consenso. Na 

opinião dos representantes da alta administração a ocorrência desse estilo é mais 

frequente do que para o grupo de Coordenação.  

 

Já para os representantes da Coordenação, o estilo descentralizado – que 

apresenta peso maior no foco tático e completa delegação de autoridade – aparece 

com 5,9% e o centralizado – que apresenta maior foco estratégico e pouca 

delegação de autoridade – com 32,4%. Chama a atenção que o estilo 

descentralizado não é citado pelo grupo da alta administração (Figura 27). 

 

Figura 27– Estilo de Planejamento Estratégico da IES. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi solicitado aos respondentes que avaliassem a postura da IES às mudanças 

ambientais. No geral, 7,8% dos respondentes classificaram a IES como Reativa 

pouco estruturada: age de maneira pouco estruturada, sem objetivos claros e 

definidos; 37,3% como Reativa conservadora e cautelosa: age de maneira 
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conservadora e cautelosa; 23,5% como Proativa pouco estruturada: age de 

maneira pouco estruturada, sem objetivos claros e definidos; e 31,4% como 

Proativa visão de futuro: age com base em estudos prospectivos. 

 

Quando a avaliação é observada no grupo da alta administração, a opção Reativa 

pouco estruturada não é citada; Reativa conservadora e cautelosa somam 41,2% 

das respostas; Proativa pouco estruturada tem 23,5% e Proativa visão de futuro 

aparece com 35,3%. No grupo de Coordenação 11,8% classificaram as IES que 

representam como Reativa pouco estruturada; 35,3% como Reativa conservadora 

e cautelosa; 23,5% como Proativa pouco estruturada e 29,4% Proativa com visão 

de futuro. Nessa classificação, o grupo da alta administração percebe a instituição 

com uma postura ligeiramente mais proativa (6,1%) em comparação com a 

coordenação (Figura 28). A hipótese que pode justificar essa diferença de 

percepção entre os grupos está relacionada ao fato de que os coordenadores, 

apesar de também estar envolvidos nas tomadas de decisão, ainda são pouco 

envolvidos nas estratégias, o que limita sua visão sobre dos fenômenos ligados à 

competitividade e às respostas da organização às mudanças do ambiente. 

 

Figura 28 – Postura da IES com as mudanças ambientais. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Legenda
:: Proativa visão de futuro: age com base em estudos prospectivos (visão de futuro).
:: Proativa pouco estruturada: age de maneira pouco estruturada, sem objetivos claros e definidos.
:: Reativa conservadora e cautelosa: age de maneira conservadora e cautelosa.
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Sobre o Ambiente Competitivo atual do segmento de ensino superior, os 

respondentes avaliaram o nível de instabilidade percebido e a capacidade de 

previsão de eventos futuros pela IES. Ambas avaliações foram feitas em escala de 

concordância com 10 pontos, sendo que o menor grau de concordância é a nota 1 

e o maior a nota 10. 

 

Apesar de todos os relatórios setoriais que compuseram parte deste estudo 

alertarem para um cenário atual no setor de ensino superior privado do Brasil de 

incertezas em função da crise política e econômica do país, bem como pelas 

mudanças nos programas e projetos para a educação, quanto à instabilidade do 

Ambiente competitivo (Var.7), na avaliação geral, os entrevistados atribuíram nota 

5,4, sendo que os representantes da alta administração leem esse mercado como 

ligeiramente mais instável (6,5) do que os coordenadores (4,9).  

 

No que tange à capacidade de previsão de eventos futuros (Var.8), a avaliação 

geral ficou em 5,8 pontos. Mais uma vez o grupo da alta administração apresenta 

uma visão um pouco diferente do grupo de coordenação, neste caso, a avaliação 

foi de nota 6,4 e 5,4 pontos, respectivamente (Figura 29). 

 

 

 



 
 

 

104 

 

 
Figura 29 – Bloco C: Boxplot Percepção sobre: Instabilidade do Ambiente 
competitivo e a Capacidade de previsão da IES. 
Fonte: Dados da pesquisa.  
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Os respondentes também avaliaram a IES com relação ao Planejamento 

Estratégico (PE). Nesse assunto foram avaliadas as seguintes asserções: 

1. A prática periódica do Planejamento Estratégico contribui com resultados 

práticos à instituição (Var.10.1); 

2. Os planos e decisões do Planejamento Estratégico são descritos em um 

documento (Var.10.2); 

3. São realizadas reuniões periódicas para discussão do Planejamento 

Estratégico (Var.10.3); 

4. Existe na instituição uma preocupação em desenvolver o Planejamento 

Estratégico (Var.10.4); 

5. Os planos, metas e resultados da instituição são distribuídos de forma 

permanente e periódica entre os setores e áreas existentes (Var.10.5). 

 

No geral, no grau de concordância com esse grupo de variáveis, ficou entre 6,1 e 

7,4 pontos na escala de 10. Chama a atenção que no grupo da alta administração 

todas as avaliações ficaram acima de 7 pontos e no grupo da Coordenação apenas 

uma avaliação atingiu 7 pontos de grau de concordância (Figura 30). 

 

Quanto aos elementos usados para o PE, os entrevistados avaliaram o uso de: 

experiência (Var.11.1), intuição (Var.11.2) e informação (Var.11.3). Vale ressaltar 

que este último apresenta o foco central da avaliação deste estudo.  

 

A experiência mostrou-se como item ligeiramente mais utilizado, à frente da 

informação, notas 7,5 e 7,4, enquanto a intuição foi atribuída nota 5,8, no geral. 

Observando estas avaliações nos grupos de alta administração e coordenação, na 

alta administração a informação aparece com um peso ligeiramente maior do que 

a experiência. No grupo da coordenação a avaliação é inversa, experiência 

ligeiramente à frente da informação (Figura 31). 

 

Ainda sobre o PE, os respondentes avaliaram seu grau de concordância com o 

acompanhamento sistemático de alguns indicadores chave de desempenho pela 

IES, são eles: 

1. Ingresso (Var.12.1); 

2. Preço (Var.12.2); 
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3. Evasão (Var.12.3); 

4. Egresso (Var.12.4); 

5. Inscrito (Var.12.5); 

6. Matrícula (Var.12.6). 

 

Nessa avaliação, no geral, os indicadores de Inscrito e Matrícula receberam grau 

de concordância 9, Ingresso 8,8, Evasão 7,9, Preço 7,6 e Egresso 6,2. Comparando 

as notas atribuídas pelo grupo da alta administração com as do grupo de 

coordenação, observa-se que os indicadores apresentam o mesmo comportamento 

considerando a ordem em que foram citados e, mais uma vez, o grupo da alta 

administração avaliou com notas pouco acima do grupo da coordenação (Figura 

32). 
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Figura 30 – Bloco C: Boxplot Planejamento Estratégico. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 31 – Bloco C: Boxplot Elementos usados no Planejamento Estratégico. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 32 – Bloco C: Boxplot Indicadores chave de desempenho acompanhados 
sistematicamente. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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RESUMO DAS VARIÁVEIS NUMÉRICAS – Planejamento e Gestão de IES 

Variável (Var.) CARGO N N* Média 
EP 

Média 
DesvPa

d 
Mínimo Q1 

Median
a 

Q3   Máximo 

7. Instabilidade ambiente. 

Alta adm. 17 0 6,5 0,508 2,095 1 6 7 7,5 10 

Coord. 34 0 4,9 0,367 2,143 1 3 5 7 9 

Geral 51 0 5,4 0,313 2,238 1 3 6 7 10 

8. Capacidade de previsão. 

Alta adm. 17 0 6,4 0,607 2,501 2 4 7 8,5 10 

Coord. 34 0 5,4 0,305 1,779 2 4 6 7 8 

Geral 51 0 5,8 0,29 2,074 2 4 6 7 10 

10.1. Os planos, metas e 
resultados da instituição são 
distribuídos de forma 
permanente e periódica entre os 
setores e áreas existentes. 

Alta adm. 17 0 7,5 0,57 2,348 2 7 8 9,5 10 

Coord. 34 0 5,5 0,412 2,402 1 4 5,5 7,25 10 

Geral 51 0 6,1 0,356 2,546 1 5 6 8 10 

10.2. Existe na instituição uma 
preocupação em desenvolver o 
Planejamento Estratégico. 

Alta adm. 17 0 8,4 0,542 2,234 3 8 9 10 10 

Coord. 34 0 6,9 0,377 2,201 2 6 7 8,25 10 

Geral 51 0 7,4 0,321 2,291 2 6 8 10 10 

10.3. São realizadas reuniões 
periódicas para discussão do 
Planejamento Estratégico. 

Alta adm. 17 0 7,6 0,733 3,022 1 7 8 10 10 

Coord. 34 0 6,3 0,504 2,941 1 4 6,5 9 10 

Geral 51 0 6,7 0,42 2,999 1 4 8 9 10 

10.4. Os planos e decisões do 
Planejamento Estratégico são 
descritos em um documento. 

Alta adm. 17 0 7,5 0,692 2,853 1 7 8 10 10 

Coord. 34 0 7,0 0,417 2,431 2 5 7 9,25 10 

Geral 51 0 7,2 0,359 2,564 1 5 8 10 10 

10.5. A prática periódica do 
Planejamento Estratégico 
contribui com resultados práticos 
à instituição. 

Alta adm. 17 0 7,4 0,675 2,783 1 7 8 9,5 10 

Coord. 34 0 6,3 0,364 2,125 3 4,75 6 8 10 

Geral 51 0 6,6 0,335 2,39 1 5 7 9 10 

11.1. Informação. 

Alta adm. 17 0 7,8 0,768 3,167 0 7 9 10 10 

Coord. 34 0 5,8 0,561 3,27 0 4 6,5 8 10 

Geral 51 0 6,5 0,468 3,343 0 5 7 10 10 

11.2. Intuição. 

Alta adm. 17 0 6,3 0,611 2,519 0 5 7 8 10 

Coord. 34 0 4,5 0,511 2,977 0 1,75 5 6,25 10 

Geral 51 0 5,1 0,411 2,934 0 3 6 8 10 

11.3. Experiência. 

Alta adm. 17 0 7,6 0,647 2,668 0 7,5 8 9 10 

Coord. 34 0 6,1 0,552 3,221 0 4,75 7 9 10 

Geral 51 0 6,6 0,435 3,104 0 5 8 9 10 

12.1. Matrícula. 

Alta adm. 17 0 9,0 0,594 2,449 0 8,5 10 10 10 

Coord. 34 0 7,4 0,591 3,448 0 6,75 9 10 10 

Geral 51 0 8,0 0,45 3,212 0 8 9 10 10 

12.2. Inscrito. 

Alta adm. 17 0 9,1 0,585 2,41 0 9 10 10 10 

Coord. 34 0 7,4 0,577 3,367 0 7 8,5 10 10 

Geral 51 0 7,9 0,442 3,159 0 8 9 10 10 

12.3. Egresso. 

Alta adm. 17 0 6,1 0,667 2,749 0 4 6 8 10 

Coord. 34 0 5,2 0,609 3,549 0 2 5,5 8,25 10 

Geral 51 0 5,5 0,462 3,301 0 3 6 8 10 

12.4. Evasão. 

Alta adm. 17 0 7,9 0,667 2,749 0 7,5 9 10 10 

Coord. 34 0 6,4 0,614 3,578 0 3,75 7 10 10 

Geral 51 0 6,9 0,472 3,373 0 6 8 10 10 

12.5. Preço. 

Alta adm. 17 0 7,6 0,805 3,318 0 6 9 10 10 

Coord. 34 0 6,3 0,628 3,662 0 2 7,5 9,25 10 

Geral 51 0 6,7 0,5 3,574 0 5 8 10 10 

12.6. Ingresso. 

Alta adm. 17 0 8,8 0,591 2,437 0 8,5 10 10 10 

Coord. 34 0 7,3 0,589 3,432 0 6,5 8,5 10 10 

Geral 51 0 7,8 0,447 3,191 0 7 9 10 10 

Tabela 2 – Resumo das variáveis numéricas Bloco C: Planejamento e Gestão de 
IES. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.3 Ciclo de Produção de Inteligência: ação e postura da IES com 

informação 

 

Com o objetivo de identificar se as IES mineiras fazem uso de ferramentas e 

práticas de Inteligência Competitiva, avaliou-se, a partir de dados da pesquisa, a 

ocorrência do Ciclo de Produção de Inteligência (CPI) medindo o nível de 

concordância dos entrevistados com algumas ações relacionadas à informação.  

 

O CPI é um modelo proposto por Cardoso (2005) composto pelas seguintes etapas: 

1) Identificação dos usuários e determinação das suas necessidades – Identificação 

dos usuários e determinação das suas necessidades – Planejamento do processo 

como um todo; 2) Reunião das informações; 3) Processamento do material reunido 

e 4) Disseminação das inteligências para os usuários.  

 

Para as análises do modelo convencionaram-se as seguintes denominações: 

 As etapas do modelo são tratadas nesse estudo como construtos; 

 Os construtos do modelo são compostos por dimensões que representam 

as perguntas do formulário; 

 Cada pergunta é composta por variáveis latentes sugeridas pela autora 

desse trabalho dissertativo e propõem uma avaliação de práticas, 

ferramentas, instrumentos, métodos, atividades, entre outros, identificados 

no referencial teórico. 

 

Vale lembrar que Cardoso (2005) defende que a Inteligência não pressupõe um 

modelo hierarquizado e sim um ciclo que pretende conferir rapidez e qualidade nas 

respostas às perguntas pertinentes ao planejamento da organização. 

 

Para a prática de Inteligência em uma empresa são necessárias duas condições: 

“(...) a ignorância dos fatos de interesse profissional e a vontade de os conhecer. ” 

(Cardoso, 2005, p. 80-81).   

 

Além disso, menciona a respeito da importância do alinhamento da operação da 

Inteligência para garantir os resultados esperados no investimento. Neste caso 

descreve que o modelo tradicional, ou seja, o público é ancorado nos interesses de 
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Estado e opera em estruturas ligadas apenas à área governamental, o que implica 

em falta de transparência e forte subordinação às normas. Em contrapartida o 

modelo empresarial (privado), tem suas bases no empreendedorismo, sempre em 

busca de lucratividade e antecipação às oportunidades. 

 

O autor afirma ainda que o modelo privado, moldado pelo novo paradigma da 

competitividade, propicia que as empresas se atenham menos às questões éticas 

e morais culminando em possibilitar ações do tipo, por exemplo, de 

Responsabilidade Social o que na área pública, fica restrito pelas intervenções da 

mídia e de organismos não governamentais. 

 

Cardoso (2005, p. 77) discorre ainda sobre os fatores de sucesso presentes na 

implantação de práticas no tratamento de informações. Nesse aspecto, pontua que 

deve existir na organização uma “autoridade” que assuma os projetos e objetivos 

de Inteligência e que, internamente, “(...) deve haver um único serviço de 

Inteligência” que possua a confiança da direção para viabilizar o trabalho. 

 

O formulário elaborado contemplou uma visão geral do CPI na organização, mas 

também permitiu uma avaliação de cada uma das etapas ou construtos desse ciclo. 

Os respondentes atribuíram, primeiramente, notas para algumas asserções 

(variáveis) que simulam ou representam as ações e postura da IES com relação ao 

CPI. Cada uma, das quatro asserções, foi elaborada de modo a avaliar a existência 

ou não da prática de IC mesmo que de forma inconsciente. Em um segundo 

momento, os entrevistados também avaliaram cada uma das etapas do CPI 

isoladamente a partir das variáveis latentes elaboradas pela autora. 

 

Para as avaliações subsequentes houve uma modificação na escala de avaliação 

inicialmente utilizada para permitir a representação da ausência da prática ou 

ferramenta citada na IES. As avaliações que envolveram os construtos foram 

realizadas em escala de concordância com 10 pontos, sendo que o menor grau de 

concordância é a nota 1 e o maior a nota 10, sendo que, para as instituições que 

responderam que não utilizam o item avaliado foi atribuída nota zero. 

Esses valores podem ser facilmente identificados nos gráficos Boxplot, pois, 

representam outliers e são representados graficamente por asteriscos.  
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Avaliando a opinião dos entrevistados sobre as asserções que representam as 

etapas do modelo, a partir da escala de avaliação utilizada, 46% atribuíram notas 

entre 7 e 10 pontos, 39% entre 4 e 6 e 15% entre 1 e 3. 

 

Quanto às asserções que representam ações e postura das IES com a informação, 

os itens avaliados foram: 

1. A minha instituição planeja de maneira estruturada a coleta de informações 

sobre o ambiente competitivo (Var.13.1); 

2. A captura de informações sobre o ambiente competitivo é realizada de forma 

constante, por um grupo designado pela instituição (Var.13.2); 

3. A minha instituição utiliza métodos, ferramentas e práticas adequados para 

a coleta, processamento e análise das informações (Var.13.3); 

4. As informações capturadas e analisadas são distribuídas de forma 

permanente entre os setores ou áreas (Var.13.4); 

 

Considerando as notas médias (Figura 33), no geral, os participantes avaliaram as 

quatro frases com leve variação entre uma e outra 0,5 no máximo, o que sugere 

coesão nas ações e postura da IES com relação à informação dentre as etapas do 

ciclo analisadas. Contudo, observando as respostas nos grupos, a alta 

administração demonstra maior grau de concordância com as asserções propostas, 

em termos de adesão ao CPI, do que o grupo da Coordenação, cerca de 1 ponto 

acima em cada avaliação. Chama a atenção que as IES avaliaram com nota média 

entre de 5,9 e 6,4, em escala de 10 pontos, a sua concordância com a prática do 

CPI nas organizações. Os resultados dessa avaliação da pesquisa também 

sugerem que a adesão vai levemente se perdendo ao longo das etapas do ciclo, 

uma vez que as notas tendem a diminuir da primeira para a quarta etapa. Este fato 

pode estar relacionado com a falta de envolvimento dos níveis táticos e 

operacionais nas questões estratégicas, sugerindo uma deficiência na 

comunicação dos objetivos, missão e visão da empresa. 

 

Outras análises foram realizadas com o objetivo de validar o modelo e serão 

apresentadas no subcapítulo 4.2 Análises Multivariadas. 
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Figura 33 – Bloco D: Boxplot Ciclo de Produção de Inteligência – Ação e postura 
da IES Com Informação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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RESUMO VARIÁVEIS NUMÉRICAS - CPI: ação e postura da IES com a informação 

Variável (Var.) CARGO N N* Média 
EP 

Média 
DesvPa

d 
Mínimo Q1 

Median
a 

Q3   Máximo 

13.1. A minha instituição 
planeja de maneira 
estruturada a coleta de 
informações sobre o 
ambiente competitivo. 

Alta adm. 15 0 7,2 0,527 2,042 2 7 7 8 10 

Coord. 25 0 6,0 0,515 2,574 1 4 6 8,5 10 

Geral 40 0 6,4 0,385 2,438 1 5 7 8 10 

13.2. A captura de 
informações sobre o 
ambiente competitivo é 
realizada de forma 
constante, por um grupo 
designado pela instituição. 

Alta adm. 15 0 6,8 0,725 2,808 1 6 7 9 10 

Coord. 25 0 5,7 0,489 2,445 1 4 6 7 10 

Geral 40 0 6,1 0,413 2,61 1 4 6 8,75 10 

13.3. A minha instituição 
utiliza métodos, 
ferramentas e práticas 
adequados para a coleta, 
processamento e análise 
das informações. 

Alta adm. 15 0 6,7 0,645 2,498 1 5 7 9 10 

Coord. 25 0 5,6 0,497 2,485 1 4 5 7,5 10 

Geral 40 0 6,0 0,398 2,516 1 4 6 8 10 

13.4. As informações 
capturadas e analisadas 
são distribuídas de forma 
permanente entre os 
setores ou áreas. 

Alta adm. 15 0 6,4 0,631 2,444 1 5 7 8 10 

Coord. 25 0 5,6 0,51 2,55 1 4 5 8 10 

Geral 40 0 5,9 0,397 2,509 1 4 6 8 10 

Tabela 3 – Resumo das variáveis numéricas Bloco D: CPI: ação e postura da IES 
com a informação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  



 
 

 

116 

4.1.4 Etapa 1 CPI: Planejamento – identificação dos usuários e determinação 

das suas necessidades 

 

Na avaliação desse construto 51% dos entrevistados avaliaram com notas entre 7 

e 10 pontos, 32% entre 4 e 6 e 18% entre 1 e 3. 

 

As asserções avaliadas concernentes à primeira etapa do CPI foram: 

1. Planejamento das atividades de coleta, processamento e distribuição das 

informações (Var.14.1); 

2. Identificação dos usuários de informação (Var.14.2); 

3. Mapeamento periódico das necessidades informacionais da alta 

administração (Var.14.3); 

4. Mapeamento periódico das necessidades informacionais dos usuários 

tomadores de decisão (Var.14.4); 

5. Avaliação/mensuração dos resultados das atividades relacionadas à coleta 

de informações (Var.14.5). 

 

Na dimensão do planejamento, os resultados da pesquisa apontam para uma 

percepção diferente entre os grupos analisados: alta administração e coordenação. 

O Grupo da coordenação avalia com maior dispersão das notas com a média e 

mediana tendendo para 6 pontos ou menos, enquanto o grupo da alta 

administração apresenta notas mais homogêneas e com média e mediana 

tendendo para 7 pontos ou mais (Figura 34). 
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Figura 34 – Bloco D: Boxplot 1ª Etapa CPI Planejamento – identificação dos 
usuários e determinação das suas necessidades. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

 

1 4.51 4.41 4.31 4.21 4.1

1 0

8

6

4

2

0

D
a
d

o
s

Boxplot de 14.1 ; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5

GRUPO CARGO

14
.5

14
.4

1 4.
3

14
.2

14
.1

Coord
en

açã
o

Alta
 A

dm
in

ist
ra

çã
o

Coord
en

aç
ão

Alta
 A

dm
in

ist
ra

çã
o

Coord
ena

çã
o

Alta
 A

dm
in
ist

ra
çã

o

Coo
rd

en
aç

ão

Al ta
 A

dm
in
ist

ra
çã

o

Coord
en

açã
o

Alta
 A

dm
in

ist
ra

çã
o

1 0

8

6

4

2

0

D
a
d

o
s

Boxplot de 14.1 ; 14.2; 14.3; 14.4; 14.5



 
 

 

118 

Os papéis principais em uma equipe de Inteligência são o de coordenador/gestor, 

analista e coletor (Fuld, 2005; Cardoso, 2005; Amaral, Garcia e Alliprandini, 2008). 

 

Na dimensão referente à equipe de Inteligência, as avaliações mediram a respeito 

da concordância ou discordância com a presença de cada ocupação executada por 

mão de obra qualificada considerada necessária ao sucesso de uma área de 

Inteligência (Figura 35).  

 

Os participantes da pesquisa indicaram maior concordância com a presença de 

profissional qualificado primeiramente para o papel de gestor (Var.19.1), seguido 

do analista (Var.19.2) e, por último, o coletor (Var.19.3). Para as funções de gestor 

e analista as notas gerais ficaram em 8 e 7,5 respectivamente e para o coletor em 

5,7, bem abaixo das demais. Nessa mensuração, manteve-se a diferença de 

aproximadamente 1 ponto entre as avaliações dos grupos. Mais uma vez as 

avaliações do grupo da alta administração possuem menor dispersão do que no 

grupo da coordenação. 

 

Uma vez planejada a atividade de Inteligência, Cardoso (2005) explicita sobre os 

diferentes estágios de implementação. Estes estágios vão desde a Informalidade à 

Especialização. O enquadramento da organização em um dos estágios permite a 

visualização em relação aos retornos que o projeto consegue dar, ou seja, a 

eficácia esperada. 

 

Nas próximas etapas do CPI, Cardoso (2005) realizou detalhamento descritivo do 

que vem a ser cada etapa, porém, não destacou quais práticas e ferramentas 

comporiam os construtos do modelo. Deste modo, identificou-se para o presente 

estudo uma oportunidade de incremento ao modelo preenchendo as lacunas 

encontradas ao sugerir as variáveis a priori para a validação do modelo. 
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Figura 35 – Bloco D: Boxplot 1ª Etapa CPI – Planejamento e equipe qualificada. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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RESUMO VARIÁVEIS NUMÉRICAS - Etapa 1 CPI: identificação dos usuários e determinação 
de suas necessidades 

Variável (Var.) CARGO N N* Média 
EP 

Média 
DesvPa

d 
Mínimo Q1 

Median
a 

Q3   Máximo 

14.1. Planejamento das 
atividades de coleta, 
processamento e 
distribuição das 
informações. 

Alta adm. 15 0 6,9 0,636 2,463 1 6 8 8 10 

Coord. 25 0 5,4 0,586 2,928 0 3,5 5 7,5 10 

Geral 40 0 6,0 0,449 2,837 0 5 6 8 10 

14.2. Identificação dos 
usuários de informação na 
instituição. 

Alta adm. 15 0 7,1 0,651 2,52 1 6 7 10 10 

Coord. 25 0 5,7 0,57 2,851 0 4 6 8 10 

Geral 40 0 6,2 0,439 2,778 0 5 6,5 8 10 

14.3. Mapeamento 
periódico das necessidades 
informacionais dos usuários 
da alta administração. 

Alta adm. 15 0 7,1 0,593 2,295 1 6 8 8 10 

Coord. 25 0 5,9 0,612 3,059 0 3 6 9 10 

Geral 40 0 6,4 0,448 2,833 0 5 7 8,75 10 

14.4. Mapeamento 
periódico das necessidades 
informacionais dos usuários 
tomadores de decisão. 

Alta adm. 15 0 7,5 0,608 2,356 1 6 8 9 10 

Coord. 25 0 5,9 0,604 3,018 0 4 6 8,5 10 

Geral 40 0 6,5 0,453 2,864 0 5 7 9 10 

14.5. Avaliação/ 
mensuração dos resultados 
das atividades relacionadas 
a coleta de informações. 

Alta adm. 15 0 7,3 0,695 2,69 0 6 8 9 10 

Coord. 25 0 5,6 0,64 3,2 0 3,5 6 8,5 10 

Geral 40 0 6,3 0,49 3,097 0 4,25 6 9 10 

 
19.1. Gestor. 
 
 

Alta adm. 15 0 8,8 0,554 2,145 2 8 10 10 10 

Coord. 25 0 7,5 0,523 2,616 0 7 8 9,5 10 

Geral 40 0 8,0 0,396 2,506 0 7 8,5 10 10 

 
19.2. Analista. 
 
 

Alta adm. 15 0 8,3 0,645 2,498 1 8 9 10 10 

Coord. 25 0 7,0 0,54 2,7 0 6 8 9 10 

Geral 40 0 7,5 0,422 2,67 0 6,25 8 10 10 

 
19.3. Coletores. 
 
 

Alta adm. 15 0 6,3 0,741 2,87 1 5 7 9 10 

Coord. 25 0 5,2 0,644 3,218 0 3,5 6 7,5 10 

Geral 40 0 5,7 0,49 3,101 0 4 6 8 10 

Tabela 4 – Resumo das variáveis numéricas Bloco D: Etapa 1 CPI – Planejamento 
e equipe. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.5 Etapa 2 CPI: Reunião das informações  

 

Na avaliação da dimensão do ambiente externo 76% dos entrevistados avaliaram 

com notas entre 7 e 10 pontos, 17% entre 4 e 6 e 8% entre 1 e 3. 

 

Os inqueridos avaliaram seu grau de concordância com o acompanhamento pela 

IES de cada tipo de informação existente na dimensão ambiente externo (Figura 

36). São elas: Informações políticas, regulatórias e leis (Var.15.1); Informações 

tecnológicas e inovações (Var.15.2); Informações socioculturais e demográficas 

(Var.15.3); Informações econômicas (Var.15.4) e Informações do meio ambiente 

(Var.15.5). 

 

As informações econômicas e as informações políticas, regulatórias e leis foram as 

que se mostraram mais acompanhadas e relevantes (Figura 35). Já na avaliação 

da dimensão das fontes de informação 46% dos entrevistados avaliaram com notas 

entre 7 e 10 pontos, 32% entre 4 e 6 e 22% entre 1 e 3. 

 

Nessa avaliação, foram mensuradas as variáveis Empresários/executivos da 

instituição/nível estratégico (Var.16.1), Diretores/gerentes/nível tático (Var.16.2), 

Demais funcionários/nível operacional (Var.16.3), Empresários/executivos de 

outras empresas/nível estratégico (Var.16.4), Ex-funcionários da concorrência 

(Var.16.5), Consultores/ analistas/ profissionais liberais/ advogados/ publicitários/ 

universidades (Var.16.6), Amigos/conhecidos/familiares (Var.16.7), 

Parceiros/fornecedores/distribuidores (Var.16.8), Funcionários de órgãos 

públicos e governo (Var.16.9), Órgãos públicos e governo (Var.16.10), Clientes 

(prospects, suspects e atuais) (Var.16.11), Clientes da concorrência 

(Var.16.12), Concorrentes (Var.16.13), Instituições financeiras (Var.16.14), 

Associações comerciais/ empresariais/ de classe (Var.16.15) (Figuras 37). 

 

Os públicos do ambiente interno de nível estratégico e tático, seguidos dos clientes 

da IES, associações, consultores e profissionais liberais foram indicados como as 

fontes mais acompanhadas. Neste item, é destaque o fato de que as fontes ligadas 

ao governo, ou seja, os responsáveis pelas informações do ambiente externo 

quando os assuntos são política, regulação, leis e economia, não ficaram entre as 
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mais acompanhadas, contradizendo o construto avaliado anteriormente sobre os 

ambientes mais acompanhados. Isto aponta para uma falha no que diz respeito às 

fontes de informação que foram mapeadas e estão sendo usadas para o 

monitoramento das informações políticas, regulatórias e leis.  

 

Outro ponto importante que se apresenta nessa avaliação é com relação à análise 

da concorrência. Nesta dimensão, as fontes que representam informações sobre a 

concorrência figuraram entre as piores avaliações. 

 

Em relação a dimensão que trata dos métodos e instrumentos de coleta de dados 

utilizados pelas IES participantes na pesquisa, 60% dos entrevistados avaliaram 

com notas entre 7 e 10 pontos, 24% entre 4 e 6 e 17% entre 1 e 3. 

 

Os métodos e instrumentos de coleta de dados avaliados foram Entrevista(s) 

(Var.17.1), Pesquisa(s) de mercado (Var.17.2), Pesquisa(s) interna 

(Var.17.3), Base(s) de dados interna(s) (Var.17.4), Base(s) de dados externa(s) 

(Var.17.5), Provedor(es) de notícias (Var.17.6), Publicações de jornais e 

revistas especializados no segmento de Ensino Superior (Var.17.7), Publicações 

de órgãos públicos e governo (Var.17.8), Sistema de dados informatizado da 

instituição (Var.17.9), Sistema de dados informatizado terceirizado 

(Var.17.10), Relatórios internos (Var.17.11), Relatórios externos prontos 

(Var.17.12) e Ferramentas de Tecnologia da Informação (e-mail, internet, intranet, 

portal, etc.) (Var.17.13). 

 

Chama a atenção a ocorrência das maiores notas se apresentarem para as 

ferramentas, relatórios, repositórios e dados internos. Os resultados apontam para 

prática que ainda não contempla o uso de ferramentas e dados externos à 

organização. Destaca-se também que, nesse conjunto de variáveis, a maior nota 

foi atribuída ao uso de ferramentas de Tecnologia da Informação elemento da 

definição da estratégia que, por si só, não representa atividade de Inteligência 

(Davenport, 2001; Rodrigues & Riccardi, 2007) (Figura 38). 
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Figura 36 – Bloco D: Boxplot 2ª Etapa CPI Reunião das informações – ambiente 
externo. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 37 – Bloco D: Boxplot 2ª Etapa CPI Reunião das informações – fontes de 
informação. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 38 – Bloco D: Boxplot 2ª Etapa CPI Reunião das informações – métodos e 
instrumentos de coleta. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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RESUMO VARIÁVEIS NUMÉRICAS - Etapa 2 CPI: Reunião das informações 

Variável (Var.) CARGO N N* Média 
EP 

Média 
DesvPa

d 
Mínimo Q1 

Median
a 

Q3 Máximo 

 
15.1. Informações políticas, 
regulatórias e leis. 
 
 

Alta adm. 15 0 9,3 0,248 0,961 7 9 10 10 10 

Coord. 25 0 7,9 0,491 2,455 2 7 8 10 10 

Geral 40 0 8,4 0,336 2,122 2 8 9 10 10 

15.2. Informações tecnológicas 
e inovações. 

Alta adm. 15 0 8,2 0,428 1,656 4 7 9 9 10 

Coord. 25 0 7,0 0,404 2,021 2 5,5 7 8,5 10 

Geral 40 0 7,5 0,31 1,961 2 6 8 9 10 

15.3. Informações 
socioculturais e demográficas. 

Alta adm. 15 0 8,0 0,498 1,927 3 7 8 9 10 

Coord. 25 0 6,9 0,527 2,635 0 6 7 9 10 

Geral 40 0 7,3 0,384 2,431 0 6,25 8 9 10 

15.4. Informações econômicas. 

Alta adm. 15 0 8,8 0,47 1,821 3 9 9 10 10 

Coord. 25 0 7,5 0,51 2,551 0 6 8 10 10 

Geral 40 0 8,0 0,375 2,37 0 7 9 10 10 

15.5. Informações do meio 
ambiente. 

Alta adm. 15 0 7,9 0,496 1,922 3 6 8 9 10 

Coord. 25 0 6,0 0,566 2,828 0 4 7 8 10 

Geral 40 0 6,7 0,421 2,662 0 5 7 9 10 

16.1. Empresários/ executivos 
da instituição (nível 
estratégico). 

Alta adm. 15 0 8,2 0,527 2,042 4 6 9 10 10 

Coord. 25 0 7,2 0,443 2,217 2 5,5 8 9 10 

Geral 40 0 7,6 0,345 2,183 2 6 8 9 10 

16.2. Diretores/gerentes (nível 
tático). 

Alta adm. 15 0 8,3 0,494 1,915 3 8 9 10 10 

Coord. 25 0 7,2 0,45 2,249 2 6 7 9 10 

Geral 40 0 7,6 0,345 2,182 2 6 8 9,75 10 

16.3. Demais funcionários 
(nível operacional). 

Alta adm. 15 0 6,3 0,565 2,187 2 6 7 7 10 

Coord. 25 0 5,8 0,554 2,769 1 4,5 6 8 10 

Geral 40 0 6,0 0,403 2,547 1 5 6 7,75 10 

16.4. Empresários/ executivos 
de outras empresas (nível 
estratégico). 

Alta adm. 15 0 6,5 0,689 2,669 0 6 7 8 10 

Coord. 25 0 5,2 0,582 2,911 0 3 5 7 10 

Geral 40 0 5,7 0,453 2,868 0 4 6 8 10 

16.5. Ex-funcionários da 
concorrência. 

Alta adm. 15 0 3,7 0,735 2,845 0 1 5 6 8 

Coord. 25 0 3,0 0,513 2,566 0 1 3 5,5 9 

Geral 40 0 3,3 0,42 2,658 0 1 3 5,75 9 

16.6. Consultores/ 
analistas/profissionais 
liberais/advogados/publicitários
/universidades. 

Alta adm. 15 0 6,8 0,619 2,396 2 6 6 9 10 

Coord. 25 0 6,3 0,604 3,021 0 3,5 7 9 10 

Geral 40 0 6,5 0,44 2,783 0 4 7 9 10 

16.7. Amigos/ 
conhecidos/familiares 

Alta adm. 15 0 5,3 0,882 3,416 0 2 6 8 10 

Coord. 25 0 5,2 0,637 3,184 0 2,5 5 8 10 

Geral 40 0 5,2 0,511 3,23 0 2,25 5,5 8 10 

16.8. Parceiros/ 
fornecedores/distribuidores. 

Alta adm. 15 0 6,8 0,579 2,242 2 5 8 9 10 

Coord. 25 0 5,7 0,579 2,894 0 4 6 8 10 

Geral 40 0 6,1 0,425 2,691 0 5 6 8 10 

16.9. Funcionários de órgãos 
públicos e governo. 

Alta adm. 15 0 6,9 0,71 2,748 1 6 7 9 10 

Coord. 25 0 5,2 0,589 2,944 0 3 6 7 10 

Geral 40 0 5,8 0,467 2,952 0 3,25 6 8 10 

16.10. Órgãos públicos e 
governo. 

Alta adm. 15 0 6,9 0,736 2,85 1 5 7 9 10 

Coord. 25 0 5,4 0,643 3,213 0 3 6 7,5 10 

Geral 40 0 5,9 0,495 3,133 0 4 6,5 9 10 

16.11. Clientes (prospects, 
suspects e atuais). 

Alta adm. 15 0 7,1 0,639 2,475 2 5 7 9 10 

Coord. 25 0 6,4 0,557 2,784 1 4 7 9 10 

Geral 40 0 6,7 0,421 2,664 1 5 7 9 10 

16.12. Cliente da concorrência. 

Alta adm. 15 0 6,1 0,689 2,669 1 5 7 8 9 

Coord. 25 0 4,4 0,63 3,15 0 2 4 6,5 10 

Geral 40 0 5,1 0,484 3,058 0 3 5 8 10 
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16.13. Concorrentes. 

Alta adm. 15 0 6,1 0,742 2,875 1 4 6 9 10 

Coord. 25 0 5,7 0,599 2,993 0 4 6 9 10 

Geral 40 0 5,9 0,462 2,919 0 4 6 9 10 

16.14. Instituições financeiras. 

Alta adm. 15 0 6,7 0,728 2,82 1 4 7 9 10 

Coord. 25 0 4,8 0,584 2,919 0 3 5 7 10 

Geral 40 0 5,5 0,474 2,996 0 4 5 8 10 

16.15. Associações 
comerciais/empresariais/de 
classe. 

Alta adm. 15 0 7,3 0,637 2,469 2 5 7 10 10 

Coord. 25 0 6,2 0,516 2,582 0 5 7 8 10 

Geral 40 0 6,6 0,406 2,569 0 5 7 9 10 

17.1. Entrevista (s). 

Alta adm. 15 0 7,0 0,602 2,33 1 6 7 8 10 

Coord. 25 0 5,4 0,611 3,053 0 3 5 7,5 10 

Geral 40 0 6,0 0,456 2,887 0 4,25 6 8 10 

17.2. Pesquisa (s) de 
mercado. 

Alta adm. 15 0 7,5 0,827 3,204 0 7 9 10 10 

Coord. 25 0 5,4 0,663 3,317 0 2,5 6 8 10 

Geral 40 0 6,2 0,537 3,398 0 4,25 7 9 10 

17.3. Pesquisa (s) interna. 

Alta adm. 15 0 7,9 0,836 3,24 0 7 9 10 10 

Coord. 25 0 6,6 0,58 2,902 1 5 6 9 10 

Geral 40 0 7,1 0,485 3,067 0 5,25 8 10 10 

17.4. Base (s) de dados 
interna (s). 

Alta adm. 15 0 8,6 0,584 2,261 2 7 10 10 10 

Coord. 25 0 6,6 0,563 2,814 1 4,5 7 9 10 

Geral 40 0 7,4 0,438 2,769 1 6 8 10 10 

17.5. Base (s) de dados 
externa (s). 

Alta adm. 15 0 7,7 0,791 3,063 0 6 9 10 10 

Coord. 25 0 6,0 0,558 2,791 0 4,5 7 7,5 10 

Geral 40 0 6,7 0,469 2,966 0 5 7 9 10 

17.6. Provedor (es) de 
notícias. 

Alta adm. 15 0 7,1 0,605 2,344 2 5 7 9 10 

Coord. 25 0 5,8 0,538 2,688 0 3,5 6 8 10 

Geral 40 0 6,3 0,412 2,604 0 4,25 6,5 8 10 

17.7. Publicações de jornais 
e revistas especializados no 
segmento de Ensino 
Superior. 

Alta adm. 15 0 7,3 0,575 2,225 2 6 7 9 10 

Coord. 25 0 6,6 0,483 2,417 0 5 7 8 10 

Geral 40 0 6,9 0,371 2,348 0 5,25 7 8 10 

17.8. Publicações de órgãos 
públicos e governo. 

Alta adm. 15 0 8,1 0,605 2,344 2 7 9 10 10 

Coord. 25 0 5,8 0,531 2,656 0 3 7 8 10 

Geral 40 0 6,7 0,433 2,74 0 5 7,5 8,75 10 

17.9. Sistema de dados 
informatizado da instituição. 

Alta adm. 15 0 8,4 0,608 2,354 1 7 9 10 10 

Coord. 25 0 6,8 0,415 2,075 1 5 7 8 10 

Geral 40 0 7,4 0,361 2,286 1 7 8 9 10 

17.10. Sistema de dados 
informatizado terceirizado. 

Alta adm. 15 0 6,0 0,828 3,207 0 4 7 9 10 

Coord. 25 0 4,0 0,577 2,887 0 1 5 6,5 9 

Geral 40 0 4,8 0,495 3,128 0 2 5 7 10 

17.11. Relatórios internos. 

Alta adm. 15 0 8,3 0,607 2,35 1 8 9 10 10 

Coord. 25 0 6,5 0,504 2,519 1 5 7 9 10 

Geral 40 0 7,2 0,409 2,584 1 5,25 8 9 10 

17.12. Relatórios externos 
prontos. 

Alta adm. 15 0 6,3 0,747 2,895 0 4 7 9 10 

Coord. 25 0 5,8 0,585 2,925 0 4 6 8,5 10 

Geral 40 0 6,0 0,456 2,887 0 4,25 6 8,75 10 

17.13. Ferramentas de 
Tecnologia da Informação (e-
mail, internet, intranet, portal, 
etc.). 

Alta adm. 15 0 8,7 0,565 2,187 2 8 10 10 10 

Coord. 25 0 7,5 0,469 2,347 2 5,5 8 10 10 

Geral 40 0 8,0 0,369 2,337 2 7 8,5 10 10 

Tabela 5 – Resumo   das variáveis numéricas Bloco D: Etapa 2 CPI: Reunião das 
informações. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.6 Etapa 3 CPI: Processamento do material reunido 

 

Após as definições do Gestor em conjunto com a direção a etapa anterior do CPI – 

Reunião das informações (2), deverá ser realizada pelo Coletor, entretanto, sob a 

supervisão do Analista de Inteligência. 

 

A etapa 3 do CPI, por sua vez, é atividade do Analista de Inteligência: 

 

Os analistas de Inteligência são os responsáveis pelo processamento das 
informações e têm por objetivo frequentar e fazer recuar as fronteiras da 
ignorância, produzindo perguntas específicas para obter respostas 
satisfatórias para cada questão levantada. Cabe a eles, em razão de seu 
conhecimento mais profundo sobre o quadro vivenciado, fazer os 
questionamentos adequados às situações estudadas. Para tal, a capacidade 
de elaborar perguntas que os concorrentes não conseguem propor é 
fundamental. (Cardoso, 2005, p. 118) 

 

Neste construto foi avaliado quanto a sobre as ferramentas de análise setorial, do 

ambiente externo e de processamento de dados utilizadas. 

 

Sobre as ferramentas de análise setorial e do ambiente externo, 47% dos 

entrevistados avaliaram com notas de concordância entre 7 e 10 pontos, 29% entre 

4 e 6 e 24% entre 1 e 3. 

 

As ferramentas avaliadas foram Análise de cadeia de valor (Var.18.1), 

Benchmarking (Var.18.2), Planejamento de cenários. (Var.18.3), Análise SWOT 

(Var.18.4), Planejamento Estratégico (Var.18.5), Forças de Porter (Var.18.6), 

Fatores críticos de sucesso (Var.18.7) e War Games (Var.18.8).  

 

A ferramenta que se mostra mais utilizada entre as IES é o Planejamento 

Estratégico (PE). Além do PE, a Matriz SWOT, Benchmarking, Forças de Porter, 

Fatores Críticos de Sucesso e Planejamento de Cenários também apresentaram 

os melhores indicadores para de uso. No grupo da Coordenação todas as 

ferramentas ficaram abaixo de 6 pontos na escala (Figura 39). 
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Foram avaliadas também, as seguintes asserções que representam o 

processamento de dados em si: 

1. Software/ferramenta de processamento de dados interno (Var.20.1); 

2. Software/ferramenta de processamento de dados externo (Var.20.2); 

3. Técnicas e métodos adequados de tratamento e análise de dados (Var.20.3); 

4. Apresentação adequada dos dados e informações (Var.20.4). 

 

Sob esse aspecto, mais uma vez as IES privadas mineiras mostraram que existe 

maior concordância por parte do grupo da alta administração quanto a sua 

presença e uso.  

 

Avaliando a opinião dos entrevistados 59% atribuíram notas entre 7 e 10 pontos, 

23% entre 4 e 6 e 18% entre 1 e 3. 

 

A ferramenta externa de processamento de dados foi a pior avaliada. A variável 

melhor avaliada foi a ferramenta interna de processamento de dados. Tanto o uso 

de técnicas e métodos adequados de tratamento e análise quanto a apresentação 

adequada dos dados receberam notas aproximadamente 2 pontos maiores no 

grupo da alta administração comparando-se à Coordenação (Figura 39). 
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Figura 39 – Bloco D: Boxplot 2ª Etapa CPI Reunião das informações – ferramentas 
de análise. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 40 – Bloco D: Boxplot Etapa 3 CPI: Processamento do material reunido. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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RESUMO VARIÁVEIS NUMÉRICAS - Etapa 3 CPI: Processamento do material reunido 

Variável GRUPO 
CARGO 

N N* Média EP 
Média 

Desv
Pad 

Mínim
o 

Q1 Media
na 

Q3 Máxi
mo  

18.1. Análise de cadeia 
de valor. 
 
 

Alta adm. 15 0 5,5 0,79
8 

3,09
1 

1 3 6 8 10 

Coord. 25 0 4,6 0,66
8 

3,34 0 1,5 5 7,5 10 

Geral 40 0 5,0 0,51
1 

3,23
4 

0 2 5 7,75 10 

 
18.2. Benchmarking. 
 
 

Alta adm. 15 0 7,9 0,61
3 

2,37
4 

2 7 9 10 10 

Coord. 25 0 5,6 0,65
3 

3,26
4 

0 3 6 8 10 

Geral 40 0 6,5 0,49
6 

3,13
8 

0 5 7 9 10 

 
18.3. Planejamento de 
cenários. 
 
 

Alta adm. 15 0 7,1 0,63
9 

2,47
5 

2 5 7 10 10 

Coord. 25 0 5,8 0,65
1 

3,25
7 

0 3,5 6 8,5 10 

Geral 40 0 6,3 0,47
9 

3,03 0 5 6,5 9 10 

18.4. Análise SWOT. 

Alta adm. 15 0 8,0 0,58
6 

2,26
8 

2 7 9 10 10 

Coord. 25 0 5,8 0,61
2 

3,05
9 

0 4,5 6 8 10 

Geral 40 0 6,6 0,46
9 

2,96
8 

0 5,25 7 9 10 

18.5. Planejamento 
Estratégico. 

Alta adm. 15 0 8,5 0,58
4 

2,26
4 

2 8 9 10 10 

Coord. 25 0 5,9 0,62
7 

3,13
5 

0 4 6 8 10 

Geral 40 0 6,9 0,48
6 

3,07
3 

0 5 8 10 10 

18.6. Forças de Porter. 

Alta adm. 15 0 7,5 0,64
6 

2,50
3 

2 5 8 10 10 

Coord. 25 0 4,4 0,57
8 

2,88
8 

0 2,5 5 6 10 

Geral 40 0 5,6 0,48
9 

3,09
6 

0 4 5,5 8 10 

18.7. Fatores críticos 
de sucesso. 

Alta adm. 15 0 7,3 0,60
5 

2,34
4 

2 5 7 9 10 

Coord. 25 0 5,6 0,64
3 

3,21
5 

0 3,5 6 8 10 

Geral 40 0 6,2 0,47
4 

3 0 4,25 7 8,75 10 

18.8. War Games. 

Alta adm. 15 0 4,6 0,66 2,55
8 

0 3 5 6 10 

Coord. 25 0 3,0 0,57 2,85 0 0 3 5,5 8 

Geral 40 0 3,6 0,44
7 

2,82
7 

0 1 4 6 10 

20.1. Software/ 
ferramenta de 
processamento de 
dados interno. 

Alta adm. 15 0 8,8 0,663 2,569 0 8 10 10 10 

Coord. 25 0 6,6 0,602 3,012 0 5 7 9 10 

Geral 40 0 7,5 0,476 3,012 0 6 8 10 10 

20.2. Software/ 
ferramenta de 
processamento de 
dados externo. 

Alta adm. 15 0 6,9 0,771 2,987 0 6 8 9 10 

Coord. 25 0 5,0 0,649 3,247 0 2 6 7,5 10 

Geral 40 0 5,8 0,514 3,248 0 3,25 6 8 10 

20.3. Técnicas e 
métodos adequados de 
tratamento e análise de 
dados. 

Alta adm. 15 0 7,9 0,661 2,56 0 7 9 9 10 

Coord. 25 0 5,9 0,554 2,768 0 3,5 6 8 10 

Geral 40 0 6,7 0,447 2,824 0 5 7 9 10 

20.4. Apresentação 
adequada dos dados e 
informações. 

Alta adm. 15 0 7,8 0,656 2,541 0 7 8 10 10 

Coord. 25 0 5,9 0,575 2,877 0 3,5 6 8 10 

Geral 40 0 6,6 0,455 2,881 0 6 7 9 10 

Tabela 6 – Resumo das variáveis numéricas Bloco D:  Etapa 3 CPI – 
Processamento do material reunido. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.7 Etapa 4 CPI: Disseminação das inteligências para os usuários. 

 

Como já dito anteriormente, o CPI não é um processo hierárquico, mas sim 

dinâmico. Suas etapas podem ocorrer simultaneamente, como por exemplo, “a 

coleta e difusão de inteligências”, porém certo grau de ordenamento do ciclo é 

necessário para que exista eficácia (Cardoso, 2005).  

 

A etapa 4 do CPI deverá observar elementos constantes nas etapas anteriores 

como, o mapeamento dos públicos que deverão ter acesso, bem como requisitos 

do tipo periodicidade, pertinência e tempestividade, o nível de sigilo, a melhor forma 

de apresentação e o melhor meio de envio de cada inteligência gerada.  

 

Neste construto, foram avaliadas as asserções: 

1. Meio pelo qual recebo informações (e-mail, relatório impresso, portal 

institucional, etc.) (Var.21.1); 

2. Formato dos produtos de informação (relatório, release, paper, parecer, 

Excel, Word, PowerPonit, PDF, etc.) (Var.21.2); 

3. Dados e informações confiáveis (Var.21.3); 

4. Dados e informações relevantes e pertinentes (Var.21.4); 

5. Dados e informações tempestivas (Var.21.5); 

6. Periodicidade de envio dos produtos de informação (Var.21.6). 

 

Nessa avaliação os 67% dos entrevistados atribuíram notas entre 7 e 10 pontos, 

21% entre 4 e 6 e 12% entre 1 e 3. 

 

Levando em consideração a adequação dos itens relacionados à difusão de 

informações na IES que representam, a tempestividade e a periodicidade foram os 

únicos elementos avaliados com notas inferiores a 7 pontos pelos entrevistados. 

Como melhor avaliada foi indicado o meio de recebimento dos produtos de 

informação (Figura 41). 
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Figura 41 – Bloco D: Boxplot Etapa 4 CPI – Disseminação das inteligências para 
os usuários. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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RESUMO VARIÁVEIS NUMÉRICAS - Etapa 3 CPI: Processamento do material reunido 

Variável GRUPO 
CARGO 

N N* Média EP 
Média 

Desv
Pad 

Mínim
o 

Q1 Media
na 

Q3 Máxi
mo 

21.1. Meio pelo qual 
recebo informações (e-
mail, relatório impresso, 
portal institucional, etc.). 

Alta adm. 15 0 8,3 0,765 2,963 1 8 10 10 10 

Coord. 25 0 7,3 0,525 2,626 0 6 8 9,5 10 

Geral 40 0 7,7 0,436 2,759 0 6,25 8,5 10 10 

21.2. Formato dos 
produtos de 
informação (relatórios, 
releases, paper, 
pareceres, Excel, Word, 
PDF, PowerPoint, etc. 

Alta adm. 15 0 8,1 0,693 2,685 1 6 9 10 10 

Coord. 25 0 6,9 0,575 2,877 0 5,5 8 9 10 

Geral 40 0 7,3 0,448 2,832 0 6 8 10 10 

 
21.3. Dados e 
informações confiáveis. 
 
 

Alta adm. 15 0 7,3 0,79 3,058 1 5 8 10 10 

Coord. 25 0 6,8 0,508 2,538 0 5,5 8 8 10 

Geral 40 0 7,0 0,43 2,717 0 5,25 8 9 10 

21.4. Dados e 
informações relevantes e 
pertinentes. 
 
 

Alta adm. 15 0 7,5 0,792 3,067 1 6 8 10 10 

Coord. 25 0 6,6 0,5 2,5 0 5,5 7 8 10 

Geral 40 0 7,0 0,431 2,726 0 6 8 9 10 

21.5. Dados e 
informações 
tempestivas. 

Alta adm. 15 0 6,3 0,849 3,288 0 3 7 9 10 

Coord. 25 0 6,0 0,532 2,661 0 4,5 6 8 10 

Geral 40 0 6,1 0,455 2,875 0 4,25 7 8 10 

21.6. Periodicidade de 
envio dos produtos de 
informação. 

Alta adm. 15 0 6,9 0,768 2,973 1 5 8 10 10 

Coord. 25 0 6,4 0,545 2,723 0 5 7 8 10 

Geral 40 0 6,6 0,441 2,791 0 5 7 8 10 

Tabela 7 – Resumo das variáveis numéricas Bloco D: Etapa 4 CPI – Disseminação 
das inteligências para os usuários. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.8 Questões Gerais sobre Inteligência Competitiva 

 

Além da avaliação das etapas do CPI, a partir de variáveis pertinentes a cada uma, 

os entrevistados também opinaram quanto a vantagem e diferencial competitivo 

percebido no uso do conjunto de práticas e ferramentas avaliadas no estudo. Em 

sua totalidade, o grupo da alta administração reconhece como afirmativa a 

avaliação, ou seja, o uso de tais práticas e ferramentas possibilitam o atingimento 

de vantagem/diferencial competitivo às IES. Já no grupo da Coordenação, esse 

reconhecimento é afirmativo para cerca de 70% da amostra. 

 

Investigou-se também sobre a presença das áreas de Marketing e IC nas 

instituições participantes da pesquisa. Destas, segundo a opinião da alta 

administração, 85,7% possuem área de Marketing implementada e 35,7% área 

denominada Inteligência Competitiva. Na opinião da Coordenação esses 

percentuais caem para 83,3% e 25% respectivamente. 

 

Por fim, a pesquisa realizada avaliou sobre a percepção dos entrevistados quanto 

à prática de IC pela concorrência. Nesse quesito, chama a atenção que 7,1% do 

grupo da alta administração acredita que ainda não é prática entre as IES. De modo 

geral, a Inteligência Competitiva é vista como prática formal nas instituições de 

grande porte e informal ou ausente nas de pequeno e médio portes. 

 

Os respondentes foram abordados ainda quanto ao conhecimento sobre o conceito 

Inteligência Competitiva. A Tabela 8 traz as respostas dadas na pesquisa. 

Conceitualmente, o grupo pesquisado demonstrou clareza quanto o que é 

Inteligência Competitiva. 
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Figura 42 – Percepção de vantagem/diferencial competitivo no uso das 
ferramentas e práticas avaliadas. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 

 

 
Figura 43 – Presença das áreas de marketing e inteligência competitiva na IES. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 44 – Percepção quanto a prática de inteligência competitiva pela 
concorrência. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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as menores de maneira informal
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É obter e processar informações que sirvam de base para implementar ações na organização 
visando a sua continuidade no longo prazo. Consiste também em identificar as fraquezas e 
ações dos concorrentes e do ambiente em geral. 

Núcleo de identificação, monitoramento, tratamento, análises e elaboração de estratégias. 
Objetivo subsidiar a tomada de decisão em IES. 

Análise do cenário de negócio no qual está inserido a organização e a utilização de ferramentas 
de gestão para melhoria da competitividade. 

Atividade de coletar, analisar informações relativas aos concorrentes, ao mesmo tempo 
monitorando o ambiente competitivo em geral. 

Pragmatismo e decisões fundamentadas estatisticamente. 

Atividade de coletar, analisar e aplicar, legal e eticamente, informações relativas às 
capacidades, vulnerabilidades e intenções dos concorrentes, ao mesmo tempo monitorando o 
ambiente competitivo em geral. 

Processo de coleta, analise e a disseminação e compartilhamento de informações que visa 
melhor a tomada de decisão em uma instituição e a sua capacidade de concorrer com outras, 
proporcionando conhecimento do ambiente externo. 

Previsão de cenários.  

É um programa onde possui dados coletados que servem análise e avaliação principalmente 
dos concorrentes e avaliação de mercado onde a empresa neste momento se situa, 
demonstrando inclusive seus pontos fortes e fracos.  

Conjunto de informações e a utilização das mesmas que dão vantagem competitiva à 
organização perante os concorrentes. 

É responsável pela coleta de informações prévia de todos os pontos referentes ao ambiente 
externo e interno. Depois fazer a consolidação das informações e traçar um plano de ação, ou 
seja, um planejamento estratégico. 

Representa a coleta e a análise de dados, de forma sistemática, para utilização nas tomadas de 
decisões. 

Processo Organizado para Coleta, analise e distribuição de informações, destinadas a antecipar 
cenários e decisões, oferecendo à Instituição vantagem competitiva. 

Um programa que busca informações de mercado atuante e das tendências globais em pró do 
melhor êxito do meu negócio. 

É a atividade de coletar, analisar e aplicar, legal e eticamente, informações relativas às 
capacidades, vulnerabilidades e intenções dos concorrentes. 

Programa que coleta informações e tendências de mercado e concorrência para traçar o 
planejamento da organização. 

Inteligência competitiva é a articulação de ferramentas como análise SWOT, por exemplo em 
prol de gerar diferenciais frente ao mercado e se antecipar às tendências. 

Programa sistemático de coleta e análise das informações sobre atividades dos concorrentes e 
tendências gerais dos negócios, visando atingir as metas da empresa. 
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Capacidade de fazer acontecer em mercados de elevado nível de competição entre os players. 

É a qualidade atribuída a uma organização que tem um olhar crítico de si em relação ao 
mercado em que está inserida, de modo a estimular as boas práticas e identificar as 
oportunidades de melhorias, não apenas com base em sua experiência pessoal, mas também 
considerando as estratégias e os resultados dos concorrentes diretos e indiretos. 

Inteligência competitiva é uma forma proativa de captar e organizar informações relevantes 
sobre o comportamento da concorrência, mas também dos clientes e do mercado como um 
todo. 

Inteligência competitiva é uma forma proativa de captar e organizar informações relevantes 
sobre o comportamento da concorrência e do mercado.  

Atividade responsável por coletar e analisar informações sobre o ambiente competitivo e indicar 
aplicações das mesmas. 

Significa captar dados relevantes no ambiente, utilizando ferramentas adequadas.  Atuar no 
ambiente interno e externo com foco nos competidores. 

Preparação da IES para enfrentar as adversidades sem comprometer seu grau de sucesso. 

É a atividade de coletar, analisar e aplicar, legal e eticamente, informações relativas às 
capacidades, vulnerabilidades e intenções dos concorrentes, ao mesmo tempo monitorando o 
ambiente competitivo em geral. 

Coleta e Análise sistemática de dados, com a finalidade de atingir os objetivos estratégicos. 

Tabela 8 – Conceitos de Inteligência Competitiva apresentados pelos 
respondentes. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2 Análise Multivariada 

 

O objetivo da presente análise é validar o Ciclo de Produção de Inteligência, modelo 

de Inteligência Competitiva para instituições de ensino superior privadas, proposto 

por Cardoso (2005) e formado pelos construtos: 

1. Planejamento; 

2. Reunião das Informações; 

3. Processamento do material coletado; 

4. Difusão da inteligência para os usuários. 

 

Como já explicitado anteriormente, a autora deste estudo testou variáveis como 

incremento ao modelo inicial. Cada construto, a partir do referencial teórico 

analisado, recebeu conjuntos de variáveis (dimensões) com o intuito de 

instrumentalizar as ações necessárias em cada etapa do ciclo conforme Modelo 

conceitual da pesquisa (Quadro 3).  

 

4.2.1 Modelagem de equação estrutural 

 

A confiabilidade, mensurada a partir da análise Alpha de Cronbach, foi satisfatória 

para todos os construtos que compõem o modelo (Tabela 9). Deste modo, o 

construto de segundo nível – Ciclo de Produção de Inteligência mostra-se um 

modelo de Inteligência com alto nível de correlação entre as perguntas/respostas 

do formulário. 

 
Construtos (construto de 2º nível) Confiabilidade do construto (CR) 

Planejamento 0,954 

Reunião das Informações 0,954 

Processamento do Material Coletado 0,939 

Difusão de Inteligência para os usuários 0,937 

Tabela 9 – Medidas de confiabilidade do construto utilizado no modelo de equações 
estruturais. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Como mencionado, a composição, quantidade e a definição dos itens dos 

construtos foram especificadas a priori. Por isso, foi realizado um teste de 

correlação das variáveis estudadas e excluídas as que apresentaram baixa 
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correlação com o grupo de variáveis. São elas: Ex-funcionários da concorrência 

(Var.16.5), Amigos/conhecidos/familiares (Var.16.7) e War Games (Var.18.8). 

 

As cargas fatoriais de cada variável observada são mostradas de acordo com o 

construto (Tabela 10), sendo encontrado que todas são estatisticamente 

significativas. 

 
Etapa (construto de 2º nível) 

Dimensão (construto de 1º nível) 
Item Carga fatorial 

Planejamento   

Dimensão planejamento   

Planejamento das atividades de coleta, processamento e 
distribuição das informações 

Q14_1 0,894 

Identificação dos usuários de informação na instituição Q14_2 0,931 

Mapeamento periódico das necessidades informacionais dos 
usuários da alta administração 

Q14_3 0,862 

Mapeamento periódico das necessidades informacionais dos 
usuários tomadores de decisão 

Q14_4 0,942 

Avaliação/mensuração dos resultados das atividades 
relacionadas a coleta de informações 

Q14_5 0,973 

Dimensão equipe   

Mão-de-obra qualificada para a realização das atividades 
relacionadas à gestão da informação: Gestor 

Q19_1 0,786 

Mão-de-obra qualificada para a realização das atividades 
relacionadas à gestão da informação: Analista 

Q19_2 0,685 

Mão-de-obra qualificada para a realização das atividades 
relacionadas à gestão da informação: Coletores 

Q19_3 0,679 

Reunião das informações   

Dimensão ambiente externo:   

Informações do ambiente externo acompanhadas pela 
instituição de ensino: Informações políticas, regulatórias e leis 

Q15_1 0,871 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela 
instituição de ensino: Informações tecnológicas e inovações 

Q15_2 0,905 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela 
instituição de ensino: Informações socioculturais e 
demográficas 

Q15_3 0,909 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela 
instituição de ensino: Informações econômicas 

Q15_4 0,935 

Informações do ambiente externo acompanhadas pela 
instituição de ensino: Informações do meio ambiente 

Q15_5 0,798 

Dimensão fontes de informação   

Média de concordância das fontes de informações 
acompanhadas pela instituição de ensino 

Q16_m 0,808 

Dimensão métodos/instrumentos de coleta de dados   
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Média de concordância dos métodos/instrumentos de coleta de 
dados e informações da IES 

Q17_m 0,801 

Processamento do material coletado   

Dimensão ferramentas de análise setorial e do ambiente   

Análise de cadeia de valor Q18_1 0,646 

Benchmarking Q18_2 0,699 

Planejamento de cenários Q18_3 0,824 

Análise SWOT Q18_4 0,624 

Planejamento Estratégico Q18_5 0,829 

Forças de Porter Q18_6 0,612 

Fatores críticos de sucesso Q18_7 0,757 

Dimensão processamento de dados   

Presença e uso de software/ferramenta de processamento de 
dados interno 

Q20_1 0,888 

Presença e uso de softwares/ferramenta de processamento de 
dados externo 

Q20_2 0,771 

Presença e uso de técnicas e métodos adequados de 
tratamento e análise de dados 

Q20_3 0,936 

Presença e uso de apresentação adequada dos dados e 
informações 

Q20_4 0,922 

Difusão de inteligência para os usuários   

Meio pelo qual recebo informações (e-mail, relatório impresso, 
portal institucional, etc.) 

Q21_1 0,691 

Formato dos produtos de informação (relatórios, releases, 
paper, pareceres, Excel, Word, PDF, PowerPoint, etc.) 

Q21_2 0,728 

Dados e informações confiáveis Q21_3 0,979 

Dados e informações relevantes e pertinentes Q21_4 0,964 

Dados e informações tempestivas Q21_5 0,832 

Periodicidade de envio dos produtos de informação Q21_6 0,844 

Tabela 10 – Cargas fatoriais dos itens de acordo com cada dimensão e variável 
analisadas. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
As medidas de ajuste do modelo são apresentadas adiante (Tabela 11). A 

estatística CMIN/df apresentou resultado satisfatório. As demais medidas não 

resultaram em valores estabelecidos dentro do intervalo especificado, porém, 

apresentaram valores próximos. O principal aspecto que influenciou para que o 

modelo não tenha atendido a todas as especificações de ajuste é o tamanho da 

amostra – 40 profissionais entrevistados. Devido à necessidade de se calcular 

muitos parâmetros, uma amostra pequena pode trazer resultados que impactam 

nas estatísticas que verificam se o modelo se ajusta a uma população – não apenas 

a uma amostra – e também de análise de ajuste incremental. Contudo, levando-se 

em consideração esta amostra, o modelo apresentou bons resultados (Figura 45) 
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sendo assim recomendada sua adoção em instituições de ensino superior privadas 

em Minas Gerais. 

 
 

CMIN / df CFI IFI RMSEA 

2,335 0,689 0,696 0,147 

Tabela 11 – Estatísticas de ajuste do modelo de equações estruturais. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 
 
 

 
Figura 45 – Modelo de equações estruturais de Inteligência Competitiva. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5 Considerações finais 

 

Esta dissertação teve como objetivo identificar as práticas e ferramentas utilizadas 

para monitorar o ambiente competitivo pelas Instituições de Ensino Superior 

privadas mineiras e verificar se a Inteligência Competitiva é conhecida e associada 

a tais práticas e ferramentas. Para avaliar o conhecimento acerca do conceito o 

formulário da pesquisa continha uma pergunta aberta da qual foram retirados 

alguns comentários que serão inseridos ao longo das considerações finais. 

 

A delimitação teórica do trabalho foi realizada em torno de temas relacionadas à 

Inteligência, Estratégia e Vantagem Competitivas. Nesse aspecto, foi possível 

perceber que existe diversidade considerável de metodologias e modelos de IC que 

vêm sendo adotados e aplicados pelas organizações em diferentes contextos 

organizacionais ou setores de atuação. Quanto às terminologias encontradas, 

também existe vasta quantidade de denominações e termos que apresentam 

conceitos e processos essencialmente parecidos com a finalidade de produção de 

inteligência. 

 

Vale destacar sobre convergência encontrada entre os modelos em três aspectos: 

a necessidade da informação, as fontes e os produtos de inteligência gerados; e no 

que parece representar a premissa básica para IC: busca constante de informação 

do ambiente externo para a criação de vantagens competitivas para a empresa.  

 

Obstáculos também foram identificados, na bibliografia estudada, quanto à 

implantação da IC em nível mundial: a cultura organizacional e a ausência de 

experiências de análise. Nesse ponto, alguns autores ressaltam a falta de pessoas 

capacitadas no mercado e a existência de correlação entre a intensidade da 

competição e a necessidade de uso da IC. Este segundo obstáculo tende a fazer 

com que as empresas não mantenham processos constantes de monitoramento 

das informações, investindo nesses processos em momentos de crise e 

desinvestindo nos momentos de crescimento.  

 

Outro ponto identificado foi sobre o Sistema de Informação de Marketing ser o 

principal condutor para o Sistema de Inteligência Competitiva. Sobre o último 
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aspecto observado, é sinalizada, inclusive, a ocorrência de confusão entre as duas 

áreas. 

 

Deste modo, infere-se que existem três diretivas para a IC. A primeira conduz para 

o planejamento e enfoque da IC na organização, definindo em que frente irá atuar 

– se tática ou estratégica; a segunda mostra que a atividade concentra diferentes 

ferramentas, práticas e análises da ambiência; e a terceira diretriz diz respeito à 

composição da equipe de profissionais que deve estar alinhada com o tipo de 

negócio e o foco de atuação da IC. 

 

O setor de ensino superior privado mineiro, representado por seus players atuantes 

em Minas Gerais, compôs a unidade de análise desta pesquisa. Por isso, para 

atingir o objetivo geral proposto mostrou-se indispensável analisar e caracterizar o 

cenário passado e atual desse setor no país para, posteriormente, analisar e 

compreender o cenário atual em que se encontram as IES mineiras. Esta análise 

constituiu o primeiro objetivo específico deste estudo.  

 

Entre tantos setores atingidos pela atual crise econômica no Brasil, o ensino 

superior privado tem sido fortemente impactado. Essa consideração não objetiva 

qualquer posicionamento político, porém, a história nos mostra que em situações 

de grandes mudanças de gestão e posicionamento político do governo, o cenário 

educacional é impactado. Em uma perspectiva histórica, observa-se a LDB em 

1996 (Governo Fernando Henrique) e em 2003 o SINAES (Governo Lula). Nesse 

sentido, há de se destacar que, nos últimos vinte anos boas mudanças regulatórias 

surgiram. Isso levou o setor a uma lógica de que em 2015 e 2016, ter-se-iam 

mudanças positivas para a Educação. 

 

No último bimestre de 2014 o Brasil assistiu os problemas enfrentados pela falta de 

condução adequada do Fundo de Financiamento Estudantil e a falta de 

uniformidade nos repasses dos pagamentos às instituições de ensino superior. 

Ainda assim, 2014 apresentou crescimento de cerca de 3% no número de 

matrículas no saldo final. Contudo, o ano de 2014 pode ser considerado como um 

ponto de estagnação frente aos vertiginosos índices de crescimento ocorridos nos 

anos anteriores. 
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Além do elemento político e consequente problemas com o financiamento 

estudantil, os dados do IBGE sobre projeção da população, analisados pelos 

relatórios do BNDES de 2009 e Hoper de 2014, já apontavam para a diminuição da 

população entre 18 e 24 anos no período de 2012 e 2017. A tendência de queda 

foi observada a partir de 2009 e se estende até 2022. Os números apurados em 

2004 e 2008 só serão retomados a partir de 2023 conforme Figura 2. 

 

Frente ao cenário de diminuição da demanda, alta competição e instabilidade 

política evidenciados no trabalho, o segundo objetivo específico trata da 

identificação das práticas e ferramentas de monitoração utilizadas e o quarto e 

último objetivo diz respeito ao conhecimento e uso da IC pelas empresas que 

compõem a unidade de análise da pesquisa. Para atingir a estes dois últimos 

objetivos foi realizada uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo e preditivo 

com análises univariadas e multivariadas dos dados coletados. 

 

As análises descritivas (univariadas) demonstram diferenças perceptuais em 

relação aos públicos abordados na pesquisa. Apesar dos dois grupos estudados 

apresentarem características sem diferenças significativas quanto à experiência na 

gestão e no cargo atual, os conceitos sobre IC parecem mais difundidos e as 

práticas mais implementadas nas IES mineiras na opinião dos gestores da alta 

administração do que para os gestores da coordenação.  

 

De forma geral, as práticas e ferramentas de monitoramento estão presentes nas 

IES mineiras em um nível informal e desestruturado. A maioria das instituições 

pesquisadas não apresenta uma área específica para os processos ligados a 

Inteligência, contudo, conceitualmente apresenta ótimo nível de conhecimento. 

 

As IES mineiras demonstram entre médio nível de concordância com a prática de 

monitoramento do ambiente externo de modo geral. Apenas as informações 

relacionadas ao meio-ambiente apresentaram índice menor que 7 pontos de 

concordância. Quanto às fontes de informação, a concordância com o 

acompanhamento também se mostra em nível médio. Apenas as fontes internas 

de nível estratégico e tático apresentaram alto nível de acompanhamento. 
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Com relação à utilização de ferramentas, métodos e instrumentos de coleta de 

dados, o nível de concordância dos entrevistados pode ser classificado como 

mediano, assim como para o uso de ferramentas de análise setorial e do ambiente 

externo. Entretanto, mais de 80% dos entrevistados percebem vantagem e 

diferencial competitivo mais elevado com o uso de práticas e ferramentas de IC.  

 

Apesar de todos os relatórios setoriais apresentarem projeções e pareceres que 

nos colocam em alerta quanto às perspectivas para os próximos anos, os gestores 

entrevistados nesta pesquisa mostraram de médio nível de concordância quanto à 

percepção de instabilidade no setor privado de ensino superior.  

 

Contudo, quanto ao fato, destaca-se que com relação à capacidade de previsão de 

eventos futuros os participantes também avaliaram como média e apenas 31,4% 

dos entrevistados consideram as instituições as quais representam proativas, com 

visão de futuro e ações com base em estudos prospectivos. 

 

As IES mineiras, no que diz respeito à gestão, demonstram ainda um olhar mais 

para dentro: usam ferramentas próprias, tomam decisões com base em 

informações da instituição e ouvem os públicos internos.  

 

A etapa de análises multivariadas permitiu a validação do modelo proposto por 

Cardoso (2005) composto por quatro construtos. Vale lembrar que, para o estudo 

realizado, foram propostas variáveis pela autora para compor cada um dos 

construtos do modelo conforme já mencionado anteriormente. O conjunto de etapas 

ou dimensões propostas por Cardoso (2005) compõe o construto de segundo nível, 

já as dimensões e seus respectivos conjuntos de variáveis propostas pela autora 

para cada etapa formam os construtos de primeiro nível. 

 

Os resultados mostram que o construto de segundo nível apresenta confiabilidade 

satisfatória segundo os parâmetros Alpha de Cronbach (Malhotra, 2001) em 

resposta à prática e uso de ferramentas de Inteligência pelo setor de ensino 

superior privado de Minas Gerais. Analisando as variáveis que compõem os 

construtos de primeiro nível, elencadas a priori neste estudo, todas demonstraram 
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significância estatística, sendo considerado como um bom modelo, recomendável 

à implantação em IES privadas (Tabelas 9 e 10). 

 

Quanto ao público-alvo da pesquisa, foi possível levantar algumas hipóteses. A 

primeira é de que existe maior integração da IC com a estratégia organizacional do 

que com a função tática. No mercado estudado, a figura do coordenador está muito 

mais ligada às funções acadêmicas e administrativas, quase operativas, o que nos 

leva a uma segunda hipótese.  

 

A segunda hipótese é de que os coordenadores não estão suficientemente 

envolvidos no planejamento estratégico das instituições que representam, ou seja, 

nesse mercado não é comum o envolvimento da coordenação no planejamento. E 

a terceira hipótese é de que a alta administração tende a supervalorizar o nível de 

implementação das atividades organizacionais relacionadas ao planejamento 

estratégico. 

 

Ainda sobre os coordenadores e os resultados encontrados na pesquisa, destaca-

se que, em instituições de ensino, é relativamente comum que professores 

assumam a função de gestores e que, nem sempre, apresentem as competências 

necessárias para desempenhar papel de gestores, ou seja possuam a formação e 

competências (habilidades e conhecimento) adequados. 

 

Os resultados encontrados apontam que, para uma análise mais apurada quanto 

ao conhecimento e uso de IC em IES, dever-se-á abordar apenas um dos grupos 

aqui pesquisados – a alta administração, uma vez que o grupo da coordenação 

pareceu não ser tão envolvido nos processos relacionados com o Ciclo de 

Inteligência. Sendo assim, fica como sugestão para estudos futuros, uma definição 

amostral específica com a alta administração.  

 

Além desta recomendação relacionada ao público-alvo da pesquisa, para novos 

estudos, sugere-se a realização de uma pesquisa qualitativa com o grupo de IES 

participantes desta pesquisa para que as hipóteses levantadas possam ser 

exploradas. Outra sugestão, diz respeito à ampliação do estudo em termos 
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geográficos, levando em consideração uma pesquisa em âmbito nacional para 

validação do modelo de forma ampla.  

 

Por fim, recomenda-se que sejam realizados estudos em outros setores de 

negócios com o objetivo de validação do modelo de Inteligência aqui analisado 

como um processo universal, uma vez que a Inteligência Competitiva é uma área 

processual para ser utilizada em todos os tipos e setores e segmentos de negócios. 

 

Em relação às limitações encontradas neste trabalho, deve-se considerar a 

aplicação da pesquisa quantitativa sem o uso de técnica qualitativa para aumentar 

o poder de análise dos dados. Inicialmente, o projeto da pesquisa foi composto por 

um estudo com método misto (quantitativo e qualitativo), porém, dificuldades de 

acesso ao público da pesquisa impediram essa realização. Essa dificuldade deveu-

se à indisponibilidade dos gestores das IES em função do contexto mercadológico 

do setor de educação superior privado que, além de limitar a disponibilidade de 

tempo, também trouxe inseguranças para falar sobre o tema.  

 

Outra limitação encontrada refere-se ao tamanho do universo pesquisado, não 

existe disponível nenhuma base de dados com o quantitativo de profissionais em 

cada perfil por IES, o que impede um cálculo amostral probabilístico. 

 
Vale ressaltar que são muitas variáveis que interferem nos negócios e, apesar de 

ser possível tomar decisões com informações, inclusive de domínio público, que 

são disponibilizadas com antecedência, muitas são as variáveis que podem 

impactar os negócios e necessitam de acompanhamento sistemático e profissional 

para que a organizações possam manter-se sustentáveis, obter vantagem 

competitiva ou encontrar inovações. 

 

Assim, pode-se concluir que este trabalho dissertativo possui potencial para 

contribuir com que as instituições do setor de educação superior mineiro reflitam 

sobre suas práticas e o uso de ferramentas e métodos com vistas à premissa 

revelada pelo estudo bibliográfico: monitoramento de informações do ambiente 

externo com foco na criação de vantagens competitivas para a empresa e suporte 

ao processo estratégico. Além disso, efetivamente, contribuiu com a validação do 
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modelo de Inteligência proposto por Cardoso (2005) além de propor melhorias com 

as variáveis necessárias à execução de cada etapa do Ciclo de Produção de 

Inteligência. 

  



 
 

 

152 

Referências 

 
Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva. ABRAIC (2015). 
Perguntas frequentes sobre inteligência competitiva. 2015. Recuperado de: 
http://abraic.org.br/inf.php?idAtual=1&idTela=25.  
 
Amaral, R. M., Garcia, L. G., & Alliprandine, D. H. (2008). Mapeamento e gestão de 
competências em Inteligência Competitiva. Ciência da Informação 37(2), 7-19.  
Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/ci/v37n2/a01v37n2.pdf 
  
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. ABMES (2014). 
Relatórios ABMES. Of. Circ. Pres. ABMES nº 053/2014 Brasília, 18 de dezembro 
de 2014. Recuperado de: http://www.abmes.org.br/public/arquivos/documentos/ 
Carta_Natal_PDF.pdf 
 
Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2007). Administração Estratégica e vantagem 
competitiva. Tradução: Mônica Rosemberg; revisão técnica de Pedro Zanni. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall.  
 
Barone, F., & Sader, E. (2008). Acesso ao crédito no Brasil: evolução e perspectivas 
[versão eletrônica]. Revista de Administração Pública, 42(6), 1249-
1267.Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/2410/241016449012.pdf 
 
Barros, C., & Rocha, E. (2007). Lógica de consumo em um grupo das camadas 
populares: uma visão antropológica de significados culturais. XXXI Encontro Anual 
da ANPAD, 1-16. 
 
Borges, M. E. N., & dos Santos Campello, B. (2007). A organização da informação 
para negócios no Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação, 2(2). Recuperado 
de: http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n1/28n1a04.pdf. 
 
Brasil. (1988). Presidência da República. Constituição Federal. Brasília: DOU. 
 
Brasil. (2013a). Ministério da Educação/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais. MEC/INEP. Censo da Educação Superior. Recuperado de: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/ apresentacao/ 
2014/ coletivacenso_superior_2013.pdf 
 
Brasil. (2013b). Ministério da Educação/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais. MEC/INEP. MicrodadosCenso da Educação Superior. Recuperado 
de: http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar 
 
Brasil. (2013c). Ministério da Defesa. Nota de Coordenação Doutrinária no 04/2013 
– C DoutEx, de 06 de novembro de 2013, p. 5. Recuperado de: 
http://www.cdoutex.eb.mil.br/index.php/produtos-doutrinarios/n-c-d/nota-2013? 
download=175:ncd-nr-04-2013. 
 
Brasil. (1996). Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases. LDB - Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996. Recuperado de: http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/l9394.htm 



 
 

 

153 

Brasil. (2006). Ministério da Educação. Sistematização de parâmetros e 
processamentos para renovação de reconhecimento de cursos. Lei nº 10.861/2004, 
alterada pelo Decreto nº 5.773 de 2006. Recuperado de: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1
6773-nota-tecnica-1188-2014-seres-pdf&category_slug=dezembro-2014-
pdf&Itemid=30192. 
 
Bussab, W. D. O., & Morettin, P. A. (2010). Estatística básica. São Paulo: Saraiva. 
 
Calof J. L. & Dishman P. L. (2008). Competitive intelligence: a multiphasic precedent 
to marketing strategy. European Journal of Marketing Vol. 42 No. 7/8, 2008 pp. 766-
785. Recuperado de: 
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090560810877141 
 
Calof J. L. & Dishman P. L. (2007). Competitive intelligence and the global SME. In: 
LLOYDREASON, L.; SEAR, L. Trading Places - SMEs in the Global Economy: a 
critical research handbook. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. p. 178-
192. 
 
Cardoso, W. F., Jr. (2003). A inteligência competitiva aplicada nas organizações do 
conhecimento como modelo de inteligência empresarial estratégica para 
implementação e gestão de novos negócios. Tese de Doutorado em Engenharia de 
Produção. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. 
Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/86362/PEPS2776-
T.pdf?sequence=1. 
 
Cardoso, W.F., Jr. (2005). Inteligência empresarial estratégica: método e 
implantação de inteligência competitiva em organizações. Revisão de Gabriela 
Böhm). Tubarão: Unisul.  
 
Carvalho, A.R.M., Casagrande, R.M. (2011). Instituições de Ensino Superior: um 
estudo sobre a adequação das gestões do conhecimento e da informação na busca 
de ferramentas para inteligência competitiva. In: IX Colóquio Internacional sobre 
Gestão Universitária na América do Sul. Recuperado de: 
http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/44245 
 
Choo, C. W.  (2003). A organização do conhecimento: omo as organizações usam 
a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 
Tradução Eliana Rocha. São Paulo: Senac. 
 
CM Consultoria. (2015) Relatório CM. Gestão Educacional, 2015. Recuperado de: 
http://www.cmconsultoria.com.br/news/vis_impressao.php?dados=18/02/2015 
 
Colauto, D.R., Gonçalves, M.C., & Madeira, G.J. (2006). Matriz de inteligência 
competitiva para gestão estratégica, pedagógica e administrativa em universidades 
públicas. In: IV Colóquio de Gestão Universitária nas Américas. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/66609.pdf 
 



 
 

 

154 

Collis, J., & Hussey, R. (2005). Pesquisa em Administração: um guia prático para 
alunos de graduação e pós-graduação. Tradução de L. Simonini e M. Levacov. 
Consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição; reimpressão 2006. 2. ed., 
Porto Alegre : Bookman.  
 
Conselho Nacional de Educação/ Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura. CNE/UNESCO. (2013). Desenvolvimento, 
aprimoramento e consolidação de uma educação nacional de qualidade. 
Recuperado de: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task= 
doc_download&gid=13948&Itemid. 
 
Contador, C. R. (2000). Planejamento, projetos e avaliação social. Cap. 1. Projetos 
sociais: avaliação e prática. 4. ed. ampl. São Paulo: Atlas (p. 19 a 43). 
 
D´ Aveni, R. A. (1995). Hipercompetição. Tradução Cristina Bázan.Rio de Janeiro: 
Campus. 
 
Dalfovo, O. (2007). Modelo de integração de um sistema de inteligência competitiva 
com um sistema de gestão da informação e de conhecimento. Tese de Doutorado 
em Engenharia de Produção e Gestão do Conheccimento. Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. Recuperado de: 
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/103202 
 
Dalfovo, O., Schirmann, F. R., & Correia, R. B. (2010). A utilização do observatório 
da educação como Inteligência Competitiva em uma Instituição de Ensino Superior. 
Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, 3(2), 140-158.Recuperado 
de:http://www.spell.org.br/documentos/ver/29728/a-utilizacao-do-observatorio-da-
educacao-como-inteligencia-competitiva-em-uma-instituicao-de-ensino-
superior/i/pt-br 
 
Davenport, T. H. (2001). Ecologia da informação. Tradução: Bernadette Siqueira 
Abrão. 3. ed., São Paulo: Futura,  316 p. 
 
Davenport, T. H., &Prusak, L. (1998).  Ecologia da informação: por que só a 
tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. São Paulo: Futura, 06, 
173 p. 
 
Drucker, P. F. (1996). Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. 
Cap. 12. In: P. F., Drucker. Administrando em tempos de grandes mudanças. 3. ed., 
São Paulo: Pioneira (p. 224). 
 
Drucker, P. F. (1993). As fronteiras da administração: onde as decisões do amanhã 
estão sendo tomadas hoje. Cap. 15. In: P. F., Drucker. Administrando em tempos 
de grandes mudanças. São Paulo: Pioneira (p. 145-168).  
 
Fuld, L. M. (1995). Administrando a concorrência: como obter e administrar 
informações sobre a concorrência criando um sistema de inteligência eficiente. 
Tradução de Montingelli, N., 1. ed.,Rio de Janeiro: Record.  
 



 
 

 

155 

Fuld, L. M. (2007). Inteligência competitiva: como se manter à frente dos 
movimentos da concorrência e do mercado. Tradução de Janaína Ruffoni. Rio de 
Janeiro: Elsevier. 
 
Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Atlas. 4. ed., 176 
p. 
 
Gilad, B. (2009). Business War Games: how large, small, and new companies can 
vastly improve their strategics and outmaneuver the competition. Career Press. 
Franklin Lakes, NJ. 223 p. 
 
Gomes, E., & Braga, F. (2005). Construção de um sistema de inteligência 
competitiva. In: C. Starec, E. Gomes, & J. Bezerra (Org). Gestão estratégica da 
informação e inteligência competitiva. São Paulo: Saraiva (p. 111-123). 
 
Gomes, E., & Braga, F. (2001). Inteligência competitiva: como transformar 
informação em um negócio lucrativo. 1. ed., Rio de Janeiro: Campus. 
 
Goulart, I., & Papa Filho, S. (2009). Gestão de instituições de ensino superior: teoria 
e prática. Curitiba: Juruá. 
 
Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., &Tatham, R. L. (2009). 
Análise multivariada de dados. Tradução Adonai Schlup Sant’Anna. 6. Ed., Porto 
Alegre: Bookman. 
 
Herring, J. P. (2005 Sep.-Oct.). Create an intelligence program: for current and 
future Business needs. Competitive intelligence Mazazine, 8(5). Recuperado de: 
www.scip.org.  
 
Herring, J.P. (1999). Key intelligence topics: a process to identify and define 
inteligence needs. Competitive Intelligence Review. Vol.10(2), 4-14. Recuperado 
de:http://www.quartetfest.ca/documents/22437/04_Herring___KITs__A_Process_t
o_Identify.pdf  
 
Herring, J. P. (2002). Tópicos fundamentais de inteligência: processo para 
identificação e definição de necessidades de inteligência. In: J. E. Prescott & S. H.  
Miller. Inteligência competitiva na prática. Rio de Janeiro: Campus (p. 274-291). 
 
Hoper. (2009). Relatório Hoper: Análise Setorial do Ensino Superior Privado do 
Brasil, 2009. Revista Linha Direta. Recuperado de: http://ava.unit.br/ 
dokeos/conteudo/biblioteca_pos/POS2092ELEDU/Analise_Setorial_do_Ensino_S
uperior_Privado.pdf. 
 
Hoper. (2014). Análise Setorial do Ensino Superior Privado – Brasil 2014. Revista 
Linha Direta. Recuperado de: 
http://www.linhadireta.com.br/pilar/arquivos/a7qhzvf4iy92.pdf 
 
Houaiss, A., &Villar, M. S. (2001). Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa 
S/C Ltda. Rio de Janeiro. Objetiva. 



 
 

 

156 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. (2011). Pesquisa PINTEC. 
IBGE. Recuperado de: http://www.pintec.ibge.gov.br/downloads/pintec2011% 
20publicacao%20completa.pdf. 
 
Ito, N. C., Hayashi P. Jr, Gimenez, F. A. P., & Fensterseifer, J. E. (2012 mar-abr). 
Valor e vantagem competitiva: buscando definições, relações e repercussões. Rio 
de Janeiro, RAC, 16(2), art. 7, 290-307. Recuperado de: www.anpad.org.br/rac. 
 
Kahaner, L. (1997). Competitive intelligence: how to gather analyze and use 
information to move your business to the top. Simon and Schuster. 
 
Kotler, P. (2006). Administração de marketing. Tradução de Mônica Rosenberg, 
Cláudia Freire, Brasil Ramos Fernandes. 12. ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
 
Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2010). Metodologia científica. 5. edição, 4ª reimpr. 
São Paulo, Atlas.  
 
Lakatos, E. M., & Marconi, M. A. (2011). Sociologia geral. 7. edição, rev. e ampl. – 
11. reimpr. - São Paulo, Atlas.  
 
Lemos, A. B., Barbosa, R. R., & Borges, M. E. N. (2012). O monitoramento de 
notícias como ferramenta para a inteligência competitiva. Pesquisa Brasileira em 
Ciência da Informação e Biblioteconomia, 6(2). 
http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2011/08/pdf_c4d1dc2b4c_0018281.pdf 
 
Lodi C.F.G. (2005). Planejamento por cenários e inteligência competitiva: 
integrando seus processos para tomar decisões estratégicas mais eficazes. In: C. 
Starec, E. Gomes, & J. Bezerra (Org). Gestão estratégica da informação e 
inteligência competitiva. São Paulo: Saraiva (p. 124-142). 
 
Macedo. D.L., & Rodrigues. L.C. (2012). Sistema de inteligência acadêmica como 
suporte à formulação de estratégias na gestão da pós-graduação stricto sensu em 
Administração. Recuperado de: http://biblioteca.versila.com/2610528 
dos Reis Machado, C. (2010). Análise estratégica baseada em processos de 
inteligência competitiva (IC) e gestão do conhecimento (GC): proposta de um 
modelo. Tese de doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina, SC, Brasil. 
Recuperado de: http://btd.egc.ufsc.br/wp-
content/uploads/2011/04/Catia_dos_Reis_Machado.pdf. 
 
Mafra Pereira, F. C., Santos, M. G. A. (2015). Inteligência Competitiva na Indústria 
Alimentícia: práticas adotadas e proposta de estruturação da IC em uma empresa 
de Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças de Minas Gerais. Revista 
Inteligência Competitiva, v. 5, (p. 1-28). 
 
Mainardes, E. W., Raposo, M., & Alves, H. (2012). O desempenho das 
universidades públicas portuguesas segundo seus alunos: análise de eficiência por 
meio do Data Envelopment Analysis. Revista Gestão Universitária na América 
Latina-GUAL, 5(1), 184-215. 
http://stat.saudeetransformacao.incubadora.ufsc.br/index.php/gual/article/view/133
9 



 
 

 

157 

Malhotra, N. K. (2001). Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman. 
 
Malhotra, N. K. (2012). Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. São 
Paulo: Bookman. 
 
Marcial, E. (2005). O perfil do profissional de inteligência competitiva e o futuro 
dessa profissão no Brasil. In: C. Starec, E. Gomes, & J. Bezerra (Org). Gestão 
estratégica da informação e inteligência competitiva. São Paulo: Saraiva (p. 242-
254). 
 
Marcial, E. C. (2007). Utilização de modelo multivariado para identificação dos 
elementos-chave que compõem sistemas de inteligência competitiva. Dissertação 
do Mestrado em Ciência da Informação, Universidade de Brasília, BR, Brasil. 
Recuperado de: http://repositorio.unb.br/handle/10482/1263 
 
Mariotto, F. L. (1991). O conceito de competitividade da empresa: uma análise 
crítica. RAE-Revista de Administração de Empresas, 31(2), 37-52. Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901991000200004 
 
Mattar, N. F. (2001). Pesquisa de markenting. Edição compacta. 3. edição, São 
Paulo: Atlas. 
 
McGee, J. V., &Prusak, L. (1994). Gerenciamento estratégico da informação: 
aumente a competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação 
como uma ferramenta estratégica. Tradução de Astrid Beatriz de Fiqueiredo. Rio 
de Janeiro. Campus. 244 p. 
 
Michels, E., & Matias, A.P. (2013). In: XIII Colóquio de Gestão Universitária nas 
Américas. O processo de inteligência competitiva em uma faculdade isolada: um 
estudo das principais contribuições. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/ 123456789/112819/recent-submissions?offset=0 
 
Miller, J. P. (2002). O milênio da inteligência competitiva. Business Inelligence 
Braintrust. Tradução de Raul Rubenich. Porto Alegre. Bookman. 293 p. 
Mintzberg, H., Ahlstrand, B., &Lampel, J. (2010). Safári de estratégia: um roteiro 
pela selva do planejamento estratégico. Tradução Lene Belon Ribeiro; revisão 
técnica Carlos Alberto e Vargas Rossi, 2. edição Porto Alegre, Bookman. 
 
Miree, C. E., & Prescott, J. E. (2002). TAP-IN na inteligência estratégica e tática das 
funções de vendas e marketing. In: J. E. Prescott, & S. H. Miller. Inteligência 
competitiva na prática: técnicas e práticas bem-sucedidas para conquistar 
mercado. Rio de Janeiro: Campus. 
 
Mintzberg , H., (1987). A criação artesanal da estratégia.In: Montgomery, C. A., 
Porter, M. E. (Org.). Estratégia: a busca da vantagem competitiva. Harvard 
Business Review Book. Rio de Janeiro, Campus. 1998. p. 419-437 
Moresi,  E. A. D. M. (2001). O contexto organizacional. In: K., Tarapanoff. (org). 
Inteligência organizacional e competitiva. Brasília: Universidade de Brasília (p. 59-
142). 



 
 

 

158 

Nassif, M.E. & Vidigal, F. (2012). Inteligência competitiva: metodologias aplicadas 
em empresas brasileiras. Inf. Inf., Londrina, v. 17 n. 1, p. 93 – 119, jan./jun. 2012. 
Recuperado de: 
http://www.uel.br/revistas/wrevojs246/index.php/informacao/article/viewFile/8744/1
1376 
 
Nonaka, I, &Takeuchi, H. (1997). Criação de conhecimento na empresa: como as 
empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus. 
 
Oliveira, E. (2007). Contribuição das atividades de inteligência competitiva 
aplicadas à gestão estratégica de instituições de ensino superior privadas de 
Curitiba. Dissertação de mestrado em Administração Estratégica Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Curitiba, PR, Brasil.  Recuperado de: 
http://www.pucpr.br/posgraduacao/administracao/tesesdissertacoes.php. 
 
Oliveira, P.H. (2013). Explorando a relação entre intensidade concorrencial e 
inteligência competitiva. Minas Gerais. Recuperado de: 
http://www.spell.org.br/documentos/ver/20043/exploring-the-relationship-between-
competitive---/i/en. 
 
Oliveira, P.H., Gonçalves, C.A., e Paula, EAM (2013). A Visão baseada em 
Recursos da Inteligência Competitiva. Revista de Ciências da Administração, 
15(35), 141-151. Recuperado de: http://www.spell.org.br/documentos/ver/9808/a-
visao-baseada-em-recursos-da-inteligencia-competitiva/i/pt-br 
 
Oliveira, P. H., Melo, S. C. O. (2012). A etapa de planejamento no processo de 
inteligência Competitiva: desafios e algumas reflexões. Revista Inteligência 
Competitiva. São Paulo, v. 2, n. 3, p. 1-14, jul./set. 2012. ISSN: 2236-210X; 
 
Pereira, F. C. M., & Barbosa, R. R. (2008). Uso de fontes de informação por 
consultores empresariais: um estudo junto ao mercado de consultoria de Belo 
Horizonte. Perspectivas em Ciência da Informação, 13(1), 95-111. Recuperado de: 
http://www.scielo.br/pdf/pci/v14n2/v14n2a05.pdf 
 
Panizzon, M. (2010). Envolvimento da alta direção e inteligência competitiva: uma 
análise sobre suas relações em organizações de médio e de grande porte da serra 
gaúcha-Brasil. Dissertação do Mestrado Acadêmico em Administração, 
Universidade de Caxias do Sul, SC, Brasil. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/11338/520. 
 
Panizzon, M., & de Oliveira, R. L. (2013). Inteligência Competitiva na Gestão da 
Inovação de Cursos de Graduação: um Estudo de Caso. Revista Inteligência 
Competitiva, 3(3), 18-37. Recuperado de: 
http://inteligenciacompetitivarev.com.br/ojs/index.php/rev/article/view/68 
 
Perucchi, V., & Araújo Júnior, R. H. D. (2012). Produção científica sobre inteligência 
competitiva da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. 
Perspectivas em Ciência da Informação, 17(2), 37-56. Recuperado de: 
http://www.scielo.br/pdf/pci/v17n2/a04v17n2 
 



 
 

 

159 

Pinheiro, L. V. (2005). Inteligência competitiva como disciplina da ciência da 
informação e sua trajetória e evolução no Brasil. In: C. Starec, E. Gomes, & J. 
Bezerra (Org). Gestão estratégica da informação e inteligência competitiva. São 
Paulo: Saraiva (p. 17-32). 
 
Porter, M. E. (1986). Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e 
da concorrência. Tradução de Braga, E. M. P. Revisão técnica de Gomez, J. A. G. 
7. edição, 14ª reimpressão. Rio de Janeiro: Campus.  
 
Porter, M. E. (1989). Vantagem competitiva: criando e sustentando um 
desempenho superior. Tradução de Braga, E. M. P. Revisão técnica de Gomez, J. 
A. G. 21. edição, Rio de Janeiro: Campus.  
 
Prescott, J. E., & Miller, S. H. (2002). Inteligência competitiva na prática: técnicas e 
práticas bem-sucedidas para conquistar mercados. Rio de Janeiro: Campus. 
 
Prescott, J. F., & Miller, S. H. (Eds.). (2002). Proven strategies in competitive 
intelligence: lessons from the trenches. John Wiley & Sons. 
 
Queyras, J., &Quoniam, L. (2006). Inteligência, informação e conhecimento em 
corporações. Brasília: IBICT, UNESCO, 456 p. ISBN: 85-7652-063-x.  
 
Quinello, R., & Nicoletti, J. R. (2005). Inteligência competitiva nos departamentos 
de manutenção industrial no Brasil. Revisa de Gestão da Tecnologia da Informação. 
Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/jistm/v2n1/03.pdf 
 
Rangel, L. C. (2006). A sofisticação da atividade de inteligência competitiva no 
Brasil: um estudo exploratório. Dissertação de mestrado em Administração 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Recuperado de: 
http://www.coppead.ufrj.br/upload/publicacoes/Leonardo_Rangel.pdf 
 
Reis, E. A., & Reis, E. A. (2013). Sistemas de informação e tomada de decisão na 
gestão universitária: um olhar nos indicadores de desempenho de uma instituição 
de ensino superior. In: XIII Colóquio de Gestão Universitária nas Américas. Joinville, 
SC. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/114689 
 
Revista Valor Econômico. Recuperado de: http://www.valor.com.br/brasil/4011342 
/gasto-federal-com-ensino-sobe-285-em-dez-anos-focado-nos-niveis-superior-e-
tecnico 
 
Rodrigues, L. C., & Riccardi, R. (2007). Inteligência competitiva: nos negócios e 
organizações. Maringá. Unicorpe. 219 p. 
 
Rodrigues, L. C., Sierra, J.C.V., & Rechziegel, W. (2013). Maturidade 
organizacional em inteligência competitiva: o caso de uma instituição financeira 
brasileira. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.5007/2175-8077.2014v16n38p126 
 
Roedel, D. (2005). Estratégia e inteligência competitiva. In: C. G. Starec, E. Gomes, 
& J. Bezerra. (Org). Gestão estratégica da informação e inteligência competitiva. 
São Paulo: Saraiva (p. 67-86). 



 
 

 

160 

Sampaio, H. (1998). Breves notas sobre a trajetória e as tendências mais recentes 
do setor privado de ensino superior no Brasil, São Paulo. Recuperado de: 
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/o-setor-privado-de-
ensino-superior-no-brasil-continuidades-e-transformacoes. 
 
Santos, E. L., & Nassif, M. E. (2011). Os profissionais de inteligência competitiva 
no Brasil: habilidades, competências e demandas do mercado. Revista PRISMA. 
COM, (15). Recuperado de: 
http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/view/733/pdf 
 
Santos, M., & Silveira, M. L. (2000). O ensino superior público e particular e o 
território brasileiro. Brasília, ABMES. 
 
Schwartzman, J., &Schwartzman, S. (2002). O ensino superior privado como setor 
econômico. BNDES. O Anteprojeto da Lei Orgânica da Educação Superior: Uma 
Visão Crítica1. http://www.schwartzman.org.br/simon/2004_reforma.pdf 
 
Sécca, R.X., & Leal R.M. (2009).Análise do setor de ensino superior privado no 
Brasil. BNDES Setorial, n. 30. Rio de Janeiro: BNDES, setembro de 2009. 
Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/ 
export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ bnset/set3003.pdf. 
 
Senge, P., Sharmer, O., Jaworski, J., & Flowers, B. S. (2007). Presença: propósito 
humano e o campo do futuro. São Paulo: Cultrix. 
 
Silveira, H. (2001). SWOT. In: K., Tarapanoff. (org). Inteligência organizacional e 
competitiva. Brasília: Universidade de Brasília (p. 209-226). 
 
Starec, C., Gomes, E. B. P., & Chaves, J. B. L. (orgs). (2005). Gestão estratégica 
da informação e inteligência competitiva. São Paulo: Saraiva. 
 
Stollenwerk, M. F. L. (2001). Gestão do conhecimento: conceitos e modelos. In: K., 
Tarapanoff. (org). Inteligência organizacional e competitiva. Brasília: Universidade 
de Brasília (p. 143-207). 
 
Sun-Tzu. (2007). A arte da guerra. Tradução de Thomas Cleary, Euclides Luiz 
Calloni e Cleusa M. Wosgrau. São Paulo. Pensamento. 9. reimpressão da 1. ed. de 
1994 
 
Taneguti, L.Y. (2012). Desenvolvimento, aprimoramento e consolidação de uma 
educação nacional de qualidade. Ministério da Educação. Brasília. CNE. 
Recuperado de: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1
3948-produto-2-oferta-demanda-educ-superior-pdf-pdf&category_slug=setembro-
2013-pdf&Itemid=30192 
 
Tarapanoff, K. (org). (2001). Inteligência organizacional e competitiva. Brasília: 
Universidade de Brasília. Brasília: IBICT, UNESCO. 456 p. ISBN: 85-7652-063-x. 
 
Tavares, M. C. (2010). Gestão estratégica. 3 edição, São Paulo: Atlas. 



 
 

 

161 

 
Triviños, A. N. S. (1987). Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas. 
 
Tyson, K. W. (1998). The complete guide to competitive intelligence: gathering, 
analyzing and using competitive intelligence. Chicago: Kirk Tyson International. 
 
Vidigal, F. (2012). Inteligência competitiva: mapeamento de metodologias de uso 
estratégico da informação em organizações brasileiras. Perspectivas em Ciência 
da Informação, 17(4), 224.  
 
Valentim, M. L. P. (2002, ago.). Inteligência competitiva em organizações: dado, 
informação e conhecimento. DataGramaZero, Rio de Janeiro, 3(4). Recuperado de: 
http://www.dgz.org.br/ago02/Art_02.htm.  
 
Vergara, S. C. (2007). Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. 8. ed., 
São Paulo: Atlas. 
 
Vicentine, C. M. (2009). Uma análise estratégica do marketing e o ensino superior 
privado no Brasil. Recuperado de: http://www2.pucpr.br/reol/index.php/ 
rebrae?dd99=pdf&dd1=4500. 
  



 
 

 

162 

Apêndices 

 

APÊNDICE A – Formulário de coleta de dados 
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APÊNDICE B – MEE saída padrão SPSS 

 

 
Figura 46 – MEE saída padrão SPSS. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Modelo de KITs e KIQs de Herring 

 

1. Providenciar insumos de inteligência para os planos estratégicos da empresa a 
fim de criar “nosso” ambiente competitivo futuro. 

2. Formular “nossa” estratégia competitiva global: avaliar o papel da concorrência 
na obtenção de nossos objetivos empresariais. 

3. Globalização em (nosso) ramos de atividades: como/com quem devemos 
avançar? O que estão fazendo nossos concorrentes? Com quem? 

4. Desenvolvimento do mercado na Ásia/América do Sul/, etc.: avaliar a situação 
competitiva atual, descrever as perspectivas futuras mais prováveis. 

5. Decisões de investimento estratégicas: identificar e avaliar mudanças no 
ambiente competitivo incluindo: 

 

 Investimentos fundamentais/críticos em outras empresas. 

 Necessidades de dinheiro de outras empresas do ramo. 

 Envolvimento/papel da comunidade de investidores. 

 Fontes alternativas possíveis de investimentos futuros, incluindo alianças, 
aquisições, etc. 

 
6. Deveríamos expandir nossa capacidade de produção atual ou construir uma nova 

fábrica com processos de produção mais eficientes em termos de custo? 
7. Que planos e ações devemos empreender para manter (nossa) competitividade 

tecnológica em relação a nossos principais concorrentes? 
8. Programas de desenvolvimento de “produto”: identificar e avaliar os programas 

de nossos principais concorrentes e verificar o status de outras tecnologias 
concorrentes. 

9. Desenvolvimento e lançamento de novos produtos: como e quando os 
concorrentes reagirão? Como eles afetarão nossos planos? 

10. Como nossa nova estratégia de distribuição/vendas/marketing será vista pelo 
setor? Nossos concorrentes? Nossos distribuidores? 

11. Proteção de nossa informação/tecnologia exclusiva: 
 

 Que esforços farão os concorrentes para adquiri-la? 

 Há outros interessados? 
 

12. Sobre recursos humanos: contratação e retenção de funcionários essenciais. 
Quadro 6 – Exemplos de decisões e questões estratégicas. 
Fonte: Herring (2002, p. 281). 
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1. Áreas de possível “descobertas” tecnológicas que podem afetar de forma 
impactante nossa competitividade atual e futura. 

2. Desenvolvimentos tecnológicos que afetem a capacidade de produção ou 
desenvolvimento de produtos e seu uso por parte de concorrentes ou outros. 

3. Situação e desempenho de fornecedores relevantes: 
 

 Saúde financeira. 

 Problemas de custo e qualidade. 

 Possíveis aquisições e alianças. 
 

4. Possíveis perturbações no fornecimento de petróleo/componentes/outros. 
5. Mudanças nas políticas e processos de compra de materiais em nosso ramo de 

atividade. 
6. Mudanças na forma como somos vistos por clientes/concorrentes. 
7. Empresas e/ou grupos de empresas que estão pensando em ingressar em 

nossos mercados. 
8. Mudanças no ambiente internacional, político, social, econômico ou regulatório 

que possam afetar nossa competitividade. 
9. Questões regulatórias; mudanças no curto prazo; desvios das tendências de 

longo prazo; outras mudanças governamentais que possam impactar os regimes 
regulatórios atuais, como por exemplo, pessoas, políticas. 

10. Inteligência relativa a alianças, aquisições e alienações em participações 
societárias entre nossos concorrentes, clientes e fornecedores: 

 

 Motivos e forças que as provocam. 

 Objetivos e propósitos dos negócios realizados. 
 

11. Iniciativas financeiras de nossos principais concorrentes: 

 Mudanças na estratégia financeira atual. 

 Alianças, aquisições e alienações em participações societárias. 
 

12. Interesse e esforço de terceiros para adquirir nossa empresa. 
Quadro 7 – Exemplos de tópicos de alerta antecipado. 
Fonte: Herring (2002, p. 283). 
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1. Fornecer perfis de nossos principais concorrentes, incluindo seus planos 
estratégicos, estratégias competitivas, desempenho financeiro e de mercado, 
organização e pessoal de importância, P&D, operações, vendas e marketing, etc.  

2. Avaliar pormenorizadamente os principais concorrentes em termos de: 
 

 Intenções competitivas em relação a nós e a nossos principais clientes. 

 Planos e objetivos estratégicos, incluindo os internacionais. 

 Principais estratégias: financeira, tecnológica, desenvolvimento de negócios, 
distribuição e vendas e marketing. 

 
3. Identificar novos concorrentes, particularmente aqueles que provêm de ramos e 

atividades diferentes. 
4. Descrever e avaliar nosso ambiente competitivo presente e futuro, incluindo 

clientes e concorrentes; mercados e fornecedores; produção e tecnologias; 
política e meio ambiente; e estrutura setorial, incluindo mudanças e tendências. 

5. Novos clientes, suas necessidades e interesses futuros: quem são e como 
nossos concorrentes estão tentando atendê-los? 

6. Opiniões, atitudes e percepções dos concorrentes e clientes em relação ao 
“valor” de nossas marcas, serviços, etc. 

7. Identificar e avaliar novos atores do setor/mercado, incluindo: fornecedores, 
principais distribuidores, clientes e/ou concorrentes, que estão pensando entrar 
em nosso ramo de atividades. 

8. Desenvolvedores de novas tecnologias/produtos: quais são seus planos e 
estratégias para concorrer em nosso ramo de atividades? 

9. Necessidade de melhorias substanciais nos dados relativos à participação de 
mercado e crescimento, nossos e dos concorrentes. 

10. Gestores e executivos operacionais precisam de melhor inteligência em relação 
a atividades regulatórias e ambiente para planejamento e tomada de decisões. 

11. Comunidade investidora/financeira: quais são suas opiniões e percepções em 
relação à nossa empresa e ao nosso ramo de atividades? 

12. Quais são os interesses e propósitos dos vários fornecedores e observadores e 
observadores setoriais ao coletar informações sobre nossa empresa? 

Quadro 8 – Exemplos de principais atores no mercado. 
Fonte: Herring (2002, p. 284). 
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Propósito: 

 Identificar suas necessidades de inteligência competitiva (IC). 

 Conhecer suas ideias e propostas sobre como melhor desenvolver a inteligência 
competitiva na empresa. 

I. Necessidades de Inteligência: seus tópicos fundamentais de Inteligência (KITs) 
 

A. Tomada de decisões/responsabilidades operacionais 
 

 Decisões ou ações planejadas/futuras. 

 Planos estratégicos e ações relacionadas. 

 Formulação e implementação de estratégias. 
 

B. Inteligência para alarme antecipado 
 

 Exemplos de surpresas “passadas”. 

 Preocupações relativas a: empresa, ramo de atividades, governo, etc. 

 Concorrentes: ações e intenções. 
 

C. Atores: concorrentes, clientes, fornecedores, outros 

 Quais os atores que mais o preocupam? 

 Que tipo de informação e inteligência é necessário? 

 Como será utilizada essa inteligência? 
 

II. Capacidades e usos da Inteligência 
 

 Qual a sua experiência/familiaridade com inteligência? 

 Que tipos de inteligência recebe atualmente? 

 Que capacidade de inteligência sua empresa possui atualmente? 

 Quem seriam os usuários regulares de inteligência em sua empresa? 

 Sua unidade conduziria operações de inteligência para auxiliar outros 
departamentos? 

 Há alguma barreira ao compartilhamento de inteligência? 

 Que tipo de produtos de Inteligência desejaria receber? (exemplos: 
relatórios, alertas analíticos, avaliações sobre a concorrência e seus 
produtos, informes de inteligência.) 

 Como deveria ser organizado o sistema de inteligência da empresa? 

 Como avaliaria a inteligência recebida? 
Quadro 9 – Levantamento das necessidades de inteligência competitiva. 

Fonte: Herring (2002, p. 286). 
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1. Decisões empresariais e tópicos estratégicos/táticos 

Mencione decisões e/ou ações que sua equipe enfrentará nos próximos 
______ meses e para os quais a IC poderá fazer uma diferença 
considerável. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

 Como será usada essa IC? 

 Quando se fará necessária? 
 

2. Tópicos de alerta antecipado 
(Comece identificando/discutindo uma “surpresa” passada relativa ao seu 
ramo de atividade, setor ou empresa). 
Identifique vários tópicos sobre os quais não desejaria ser surpreendido.  
Por exemplo, novos concorrentes, lançamento de novas tecnologias, 
alianças e aquisições, mudanças no ambiente regulatório, etc. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3. Principais atores de nosso mercado: concorrentes, clientes, fornecedores, 
órgãos reguladores, etc. 
Identifique os atores que, em sua opinião, a mesma precisa entender 
melhor. 

 Quem são eles?  
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 Especificamente, o que precisamos conhecer?  
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Quadro 10 – Decisões empresariais e tópicos estratégicos/táticos. 
Fonte: Herring (2002, p.288). 
 


