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RESUMO 

 

A Inteligência Competitiva e as Centrais de Negócios são temas desta dissertação. 

O cenário econômico cada vez mais competitivo favorece o crescimento dos 

empreendedorismos coletivos, como as Centrais de Negócios. A partir dos anos 

1990,o fenômeno da globalização “estreitou” o tempo e diminuiu as distâncias da 

comunicação entre os povos e entre os negócios no mundo. A concorrência passou 

a ser não apenas local mas global. O principal segmento ameaçado nesta realidade 

foio das empresas de pequeno porte, que ainda enfrentaram os grandes grupos 

econômicos e as redes de grande porte. Para garantir sua sobrevivência, este 

segmento teve de buscar alternativas no mercado. A Central de Negócios surgiu 

como uma forma de melhorar a competitividade das micro e pequenas empresas. 

Apresentar um modelo de Inteligência Competitiva aplicado em Centrais de 

Negócios foi a proposta do presente trabalho. Foi utilizado um roteiro de entrevistas 

semiestruturado, aplicado em doze pessoas pertencentes a três Centrais de 

Negócios. A escolha foi pela pesquisa qualitativa, descritiva, por meio de estudo de 

caso. A amostra foi não probabilística intencional e a técnica de análise de dados do 

tipo conteúdo. Os principais resultados alcançados mostraram que as unidades de 

análise pesquisadas perceberam a necessidade das Centrais de Negócios adotarem 

um modelo de  Inteligência Competitiva, descobriram que atuam 

preponderantemente no operacional sem visão a longo prazo e que realmente não 

utilizam um método eficaz de coleta e tratamento de informações. 

 

Palavras chaves: Central de Negócios, Inteligência Competitiva, Empreendimento 

Coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 

Competitive Intelligence and Central of Businesses are the topics of this thesis. The 

increasingly competitive economic environment favors the growth of collective 

entrepreneurships such as Central of Businesses. Since the 1990s, the phenomenon 

of globalization "narrowed" time and decreased communication distances between 

people and businesses worldwide. Competition has become not only local but also 

global. The main threatened segment by this reality was of small businesses, which 

still faced the major economic groups and large networks. To ensure its survival, this 

segment had to seek alternatives in the market. Central of Businesses has emerged 

as a way to improve the competitiveness of micro and small businesses. The 

purpose of this work was to present a model of Competitive Intelligence applied to 

Central of Businesses. It was used a semi-structured script of interviews applied to 

twelve people belonging to three Central of Businesses. The choice was a 

qualitative, descriptive research through case study. The sample was non-

probabilistic intentional and the data analysis technique was of speech type. The 

main results showed that the units of analysis surveyed recognized the need for 

Central of Businesses to adopt a Competitive Intelligence model. They also 

perceived that they acted mainly through operational with short-term vision and that 

they actually do not use an effective method of collecting and processing information. 

  

Key words: Central of Businesses, Competitive Intelligence, Collective 

Entrepreneurship. 
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1. Introdução 
 

Este capítulo pretende contextualizar o tema dentro do universo das micro e 

pequenas empresas, mostrando sua relevância. Em seguida apresenta o problema e 

a questão norteadora, objetos da presente dissertação. Depois os objetivos, tanto 

geral como específicos, a justificativa e a estrutura da dissertação. 

 

 

 

1.1. Contextualização e problema de pesquisa 

 

Apresentedissertaçãoaborda os temas Central de Negócios e Inteligência 

Competitiva. A apresentação dos conceitos e de suas características permitirão 

observar como poderá ocorrer a integração entre os dois.Doravante, neste trabalho, 

será utilizada a sigla IC para o termo Inteligência Competitiva e a sigla CN para 

Central de Negócios.  

 

São inúmeros segmentos constituídos de empresas de pequeno porte que já adotam 

a CN buscando vantagens significativas para seus negócios. Em relação à IC, a 

mesmadeixou de ser algo exclusivo de grandes corporações para fazer parte do 

universo dos pequenos negócios, conforme relataPereira, Carvalho e Martins (2010) 

sobre um caseexitoso deArranjo Produtivo Local – APL1 do ramo de software. 

 

As empresas visam lucro e, consequentemente, retorno de dividendos para seus 

acionistas ou sócios proprietários. No entanto, na dinâmica de seus negócios, 

esbarram em um mercado altamente concorrido, onde somente aquelas que 

possuem um diferencial competitivo se mantém no mercado.Neste cenário, 

procuram encontrar um diferencial que significa sair na frente dos concorrentes, 

estabelecer-se de forma sustentável e alçar voos em busca de novos desafios. Não 

basta apenas ser competente ou ter um bom planejamento, é necessário ir além 

adotando uma prática que combina inteligência com estratégia e competitividade. 
                                                        
1

 Arranjo Produtivo Local – APL: O APL caracteriza-se por um aglomerado significativo de 
empreendimentos em determinado território e indivíduos que atuam em torno de uma atividade 
produtiva predominante, que compartilham formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 
governança, e pode incluir pequenas, médias e grandes empresas (Oficina Regional de Orientação à 
Instalação de APL - GTP APL, MDIC, 2006). 
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Nesta dissertação os termos Rede e CN serão tratados como sinônimos. Conforme 

as referências, pode-se afirmar que oServiço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - SEBRAE é a instituição no Brasil que mais investiu em CN e, 

por isto, esta instituição será frequentemente lembrada. Esta dissertação refere-se 

às CN constituídas por empresas de pequeno porte2. 

 

As CN sãouma alternativa para as MPE tornarem-se mais competitivas. Para Paul, 

Anazco e Dumke(2010) são diversas as evidências que sustentam esta afirmação. 

Uma delas é a penetração no mercado cada vez mais ostensiva de grandes 

players 3 ameaçando a sobrevivência dos pequenos negócios e fragilizando as 

pequenas redes. Estas corporações maiores compram volumes elevados a preços 

bem mais competitivos, de forma diferente daqueles que são menores e que não 

possuem capital para comprar em escala mais elevada. Ainda para Paul et al. (2010) 

as MPE não conseguem assumir o custo de consultorias, ao contrário de seus 

abastados concorrentes etêm dificuldades de reter talentos, pelos custos destes 

profissionais. As empresas de grande porte possuem um marketing mais agressivo e 

conseguem utilizar horários nobres de televisão conseguindo alcançar maior número 

de consumidores. 

 

As atividades de IC contribuiria para as CN e, consequentemente, para as empresas 

participantes identificarem com melhor clareza seus problemas, suas necessidades 

e como resolve-las. 

 

Inteligência Competitiva é uma área capaz de integrar o planejamento 
estratégico, a atividade de marketing e a de informação, objetivando o 
monitoramento constante do ambiente competitivo, com respostas rápidas e 
precisas à ação dos concorrentes, frente às novas dinâmicas do mercado. 
(Tyson, 1998, p.11). 

 

 

                                                        
2
A presente dissertação utilizará os termos MPE, “empresa(s) de pequeno porte” ou “pequena(s) 

empresa(s)” para designar as micro e pequenas empresas. 
3
Players: empresas que lideram, por sua produtividade, desempenho e retorno financeiro junto com 

seu patrimônio, o mercado ao qual está inserida. 
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Na fronteira das CN, destaca-se alguns casos exitosos de IC em alguns modelos 

associativistas, como os Arranjos Produtivos Locais – APL. 

 

O trabalho analisa o processo de implantação efetiva da atividade Inteligência 
Competitiva (IC) em Arranjos Produtivos Locais (APL) a partir da experiência 
prática derivada do caso do APL de Software de Belo Horizonte, MG. Foi 
desenvolvido e aplicado um método de estruturação e implantação da atividade 
de IC baseado na metodologia do ciclo de inteligência, mas adaptado ao 
processo de planejamento estratégico, aos objetivos de negócio e às 
expectativas da instituição-cliente e do setor. (Pereira, Carvalho e Martins, 
2010, p. 1) 

Diante desta contextualização, pode-se enunciar o problema a ser trabalhado: a 

investigação realizada pelo autor desta dissertação, mostra que as CN existentes no 

Brasil não trabalham com práticas inteligentes de gestão, comprometendo a 

competitividade das mesmas. Este problema leva a seguinte questão norteadora: - 

Como a IC pode contribuir para as CN tornarem-se mais competitivas no mercado? 

 

 

 

1.2. Objetivos Geral e Específicos 

 

Geral: 

- Analisarcomo aIC pode contribuir para as CN tornarem-se mais competitivas no 

mercado. 

 

Específicos: 

- Identificar como as CN coletam e tratam suas informações estratégicas para a 

tomada de decisão. 

- Comparar as práticas de busca e uso de informações adotadas pelas CN com as 

práticas de busca e uso de informações adotadas pela IC. 

- Propor um modelo de IC a ser adotado pelas CN. 
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1.3. Justificativa 

 

Para as empresas de pequeno porte esta dissertação se justifica porque as mesmas 

podem encontrar nas CN uma forma de tornarem-se mais competitivas no mercado. 

Principalmente se estas adotarem a IC transversalmente a sua gestão ou ao seu 

modelo de CN adotado. 

 

Esta dissertação será importante para as CNespecificamente pois as mesmas 

poderão adotar uma prática de IC como uma ferramenta importante em sua gestão. 

 

Em relação a academia esta dissertação se justifica pois não foi encontrado na 

literatura uma prática de IC dentro de CN, o que torna estadissertação inovadora por 

si só. Os casos de IC em APL, no entanto, demonstram que existe uma experiência 

próxima de IC com o associativismo. O conteúdo apresentado poderá enriquecer as 

pesquisas relacionadas a empreendimentos coletivos, bem como aos temas ligados 

a estratégia e inteligência. 

 

Adissertação também se justifica para o próprio dissertando, pois o mesmo é 

consultor de CN e poderá enriquecer sobremaneira os trabalhos a serem realizados. 

 

Justifica-se também a escolha de se trabalhar com o universo das pequenas 

empresas por este segmento, segundo o SEBRAE (2011), ser relevante para a 

sociedade e a economia do Brasil. 

 

No Brasil, são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos 
empreendimentos formais. Desse total, mais de 99% são micro e pequenas 
empresas e Empreendedores Individuais (EI). As micro e pequenas empresas 
são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada do 
Brasil. Se somarmos a isso a ocupação que os empreendedores geram para si 
mesmos, pode-se dizer que os empreendimentos de micro e pequeno porte 
são responsáveis por, pelo menos, dois terços do total das ocupações 
existentes no setor privado da economia. A sobrevivência desses 
empreendimentos é condição indispensável para o desenvolvimento 
econômico do País. (SEBRAE, 2011, p. 4). 
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Investir, portanto, na capacitação de profissionais que possam atender melhor este 

segmento de empresas, bem como fornecer modelos de gestão ou ferramentas que 

possam melhorar a condição das mesmas deve ser uma prioridade para governos e 

a própria sociedade organizada. 

 

A sociedade fica prejudicada com o fechamento de empresas conforme salienta 

(Borges,2014, p.6), “como as MPE são cruciais para o desenvolvimento do País, o 

fechamento desse tipo de empresa traz consequências, como: eliminação de postos 

de trabalho, perdas financeiras e problemas de autoestima.” 

 

 
 
 

1.4. Estrutura dadissertação 

 

Adissertação está organizada em capítulos, sendo esta introdução o primeiro 

capítulo, que passará a visão global deste trabalho.  

 

O referencial teórico é o segundo capítulo, onde será apresentado a base teórica 

científica do trabalho. Apresentará os conceitos de IC e seus modelos e práticas 

mais utilizadas pelas empresas e o comportamento da IC no Brasil. Depois 

apresentaráo conceito e as características gerais das CN e a evolução deste modelo 

de empreendedorismo coletivono Brasil. 

 

A parte de pesquisa estará no terceiro capítulo relacionado aos procedimentos 

metodológicos, onde mostrará como a pesquisa foi organizada e aplicada. O quarto 

capítulo abordará a análise da pesquisa e apresentará seus resultados e no quinto 

capítulo estarão as considerações finais onde será apresentada um modelo de IC 

para CN. 
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2. Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta o embasamento teórico e os autores que sustentamesta 

dissertação. Trêsseções compõem este capítulo.A IC será abordada na primeirae 

segunda seções, sendo a primeira canalizada para os conceitos de IC e como ela se 

estrutura e a segunda abrangerá um breve histórico da IC no Brasil, suas principais 

influências e tendências. 

 

A terceira seção discorrerá sobre o conceito e as características gerais das redes 

caracterizadas como CN tanto no Brasil como no mundo. 

 

 
 
2.1. Inteligência Competitiva – conceitos e metodologias de estruturação 
 

Quatro termos estão associados a IC: dados, informação, conhecimento e 

inteligência. Dados são quaisquer estímulos isolados que não necessariamente 

geram informação. Segundo Starec (2012), 

 

no ambiente de negócios, os agentes de decisão são submetidos diariamente a 
uma rotina estressante, há muitos dados, mas efetivamente, pouca informação 
considerada relevante para ajudar no processo de tomada de decisão sobre o 
ambiente de negócios, novas tecnologias, legislação, clientes, fornecedores, 
concorrentes e influenciadores de um modo geral. (Starec, 2012, p. 10). 

 

Os dados, portanto, isolados em uma empresa não possuem valor agregado. A 

importância do dado surge quando o mesmo é identificado como relevante e se 

comparado a outros dados igualmente relevantes, o conjunto destes dados passa a 

ser identificado como informação. 
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A base, portanto, para a compreensão da IC está em entender com clareza o que 

vem a ser dados, informação e inteligência aplicados para o ambiente 

organizacional, 

 
 

Dados – [...] consiste da informação mais básica. Por natureza é 
quantitativo.Informação – São dados organizados de modo significativo 
agregando o conhecimento de especialistas, sendo um subsídio útil à tomada 
de decisão.Inteligência – É a informação que possibilita ao executivo tomar a 
decisão porque fornece um grau de previsão de coisas que possam vir a 
causar impacto à organização. Ela obriga o executivo a tomar algum tipo de 
atitude em resposta à inteligência recebida, por isso é ativa. (Gomes, 2004, p. 
24). 
 

O senso comum tende a considerar tudo como informação, mesmo que seja um 

número isolado e descontextualizado, caracterizando uma deturpação conceitual. 

Informação é a comparação, a organização e a reflexão sobre dados relacionados a 

um tema específico. 

 
Dados compreendem a classe mais baixa de informação e incluem os itens que 
representam fatos, textos, gráficos, imagens estáticas, sons, segmentos de 
vídeo analógicos ou digitais, etc. Os dados são coletados, por meio de 
processos organizacionais, nos ambientes interno e externo. Em suma, dados 
são sinais que não foram processados, correlacionados, integrados, avaliados 
ou interpretados de qualquer forma. Esta classe representa a matéria-prima a 
ser utilizada na produção de informações. (Moresi, 2000, p. 18). 

 

Segundo (Pinheiro, 2012, p. 266), “um dado transforma-se em informação quando é 

coletado e organizado sistematicamente”, reforçando a importância da organização 

dos dados. 

 

Agir competitivamente de forma inteligente pressupõe, portanto, organização, 

sistematização e capacidade de leitura de dados relevantes e o descarte daquilo que 

não servirá, efetivamente, para as estratégias futuras da empresa. As características 

das CN serão apresentadas na seção seguinte, onde será abordada esta questão da 

coleta de informações neste tipo de empreendedorismo coletivo. Mas o fato é que a 

maioria das empresas não lidam de forma adequada com as informações, conforme 

citado por (Gomes, 2004, p. 21), “na maioria das organizações os tomadores de 

decisão frequentemente trabalham com grande quantidade de dados em estado 
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bruto, pequena quantidade de informação com valor agregado derivado de análises 

e muito pouca Inteligência para tomada de decisão”. 

 

Existe, portanto, pouca análise nas decisões tomadas e, assim, são graves as 

consequências devido a ações precipitadas. O foco da IC é identificar os dados que 

são relevantes, fazendo com que estes dados gerem inteligência, para que o 

mercado possa ser monitorado adequadamente e, com isto, as organizações 

possam colher melhores resultados de ações bem planejadas. Nisto surge o termo 

inteligência ativa, comentado por Gomes (2004), que significa a inteligência que gera 

resultados para a organização, em decorrência do processamento informacional. 

 

 

 

2.1.1. Informação 

 

Informação é a unidade fundamental da IC e, por isto,procura trata-la de forma 

organizada, para obter um produto que é o resultado das necessidades definidas 

pela empresa. A maioria das organizações têm produzido lixo informacional, 

acumulando um número excessivo e desnecessário de dados, gerando confusão, 

decisões equivocadas e perda de posicionamento de mercado. A Figura 1 

representa esta questão. 

 

 

 
Figura 1: O grau de importância das informações. 

Fonte: Amaral (1994) 
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Observa-se na Figura 1 que a maior parte das informações produzidas em uma 

organização é lixo informacional. Outra grande parte mas em menor número são 

informações em potencial, são as que ajudarão na obtenção de vantagens 

competitivas. Outras informações, ainda em número menor são informações 

mínimas e essenciais para a gestão da empresa. As informações críticas e 

essenciais são poucas, mas são as que determinarão a sobrevivência da 

organização. 

 

Mais do que saber onde buscar as informações, é necessário refletir sobre quais as 

informações devem ser buscadas. Pouca ou muita informação geram o mesmo 

problema, ou seja, ausência de informação necessária para a necessidade 

levantada. Informações fora do contexto, fora do foco de pesquisa ou o excesso de 

informação podem ser considerados como lixo informacional. 

 
O aspecto mais crítico da abundância informacional é a indispensável 
delimitação das necessidades informacionais. Portanto, deve-se delimitar o seu 
escopo com precisão, para que a fase de coleta e análise se processe mais 
facilmente, possibilitando a extração de informações relevantes que gerem 
elementos para uma tomada de decisão assertiva e eficiente, que responda 
mais rapidamente à demanda do mercado e às necessidades informacionais 
da organização para o desenvolvimento de estratégias visando sua 
sustentabilidade econômica e legitimidade social. (Tarapanoff, 2013, p. 43). 

 

A informação deve conter, portanto, os dados relevantes necessários para a 

posterior análise. Não deve estar contaminada por outros elementos, ou seja, deve 

ter o tamanho e o conteúdo certo. Em relação a isto, a Figura 2 exemplifica a 

natureza da informação. 
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Figura 2: Informação. 
Fonte: Starec (2012). 

 

 

A Figura 2 mostra que a essência da informação é decorrência da combinação de 

diversos fatores. Dentre um universo de informações existentes, apenas uma 

pequena parte são informações relevantes, aquelas realmente necessárias para os 

propósitos almejados. Também dentro de uma quantidade de informações 

existentes, algumas já são conhecidas, mas apenas uma pequena parte destas 

informações conhecidas serão necessárias. Dentro de um universo de informações 

existentes, algumas apenas devem ser solicitadas. Finalmente, é importante 

peneirar bem o leque de informações obtidas, escolhendo apenas aquelas 

necessárias para resolver o problema ou a necessidade inicial. 

 

Para a IC, estratégia, inteligência, tratamento de informações, foco em uma 

necessidade específica caminham juntos. Mas porque as empresas precisam da IC? 

Normalmente elas já não trabalham com o tratamento das informações? A rotina 

organizacional mostra que não é bem assim. A tendência das empresas é 

sucumbirem-se em sua rotina operacional e comumente não dão muita atenção às 

estratégias que possam fazê-las avançarem no mercado. 

 

Nos dias de hoje, existem três tipos de organizações: as que fazem acontecer, 
as que apenas observam acontecer e as que surpreendentemente se 
espantam com o que aconteceu. Desse modo, uma organização moderna que 
pretende manter-se competitiva deve estar entre as organizações que fazem 
acontecer, pois no mundo globalizado não existe espaço para seguidores, mas 
sim para inovadores. (Barbosa e Brondani, 2005, p. 108). 
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As empresas operacionais são aquelas que apenas observam acontecer ou se 

surpreendem com o que aconteceu. Envolvidas em papéis, contas para pagar, 

produtos a fabricar e, enfim, rotinas administrativas, “perdem o bonde da história”, 

não percebem que o mundo está mudando de maneira rápida.  

 

O tratamento adequado de informações em uma empresa pressupõe a necessidade 

de abrir os horizontes para novas possibilidades, para a inovação, para o ponto certo 

que a ação deva ser direcionada. Para isto a estratégia é essencial na IC pois é por 

meio dela que as ações acontecerão. Apresentar um caminho a partir de um 

objetivo, de um foco, de uma necessidade, levando em consideração a realidade da 

organização, do cenário externo e de um planejamento bem estruturado é o que 

possibilita a competitividade das empresas. Segundo (Barbosa e Brondani, 2005, p. 

109), “no contexto organizacional, a estratégia corresponde à capacidade de se 

trabalhar contínua e sistematicamente o ajustamento da organização às condições 

ambientais que se encontram em constante mudança, tendo sempre em mente a 

visão de futuro e a perpetuidade organizacional”. 

 

Decisão é um dos grandes conflitos de dirigentes. A turbulência e instabilidade do 

mercado acompanhado de oportunidades e ameaças, levam as empresas a optarem 

por caminhos nem sempre os mais confiáveis. O “se”, “quem sabe”, “talvez”, “vamos 

tentar”, “acho que esta decisão é a melhor” e por aí em diante, impera na maioria 

das organizações. Starec (2012) mostra que é comum as decisões não acontecerem 

de uma análise mais apurada das necessidades da empresa, 

 
Uma pesquisa do Núcleo de Inteligência Empresarial da UFRJ revelou que boa 
parte das decisões que são tomadas nas organizações fracassa. As entrevistas 
com empresários e executivos mostraram que 66% das decisões que são 
tomadas nas organizações não atingem os objetivos planejados por serem 
baseadas apenas na experiência acumulada do gestor, em conselhos de 
especialistas ou na intuição do tomador de decisão. (Starec, 2012, p. 125). 

 

Informação é e sempre será, portanto, um tema essencial nesta reflexão. No 

entanto, a informação em termos de IC não pode ser considerada como apenas o 

ato ou efeito de informar ou simplesmente a transmissão de notícias. Deve ser 

estratégica, vinculada a um sentido maior da organização. Para Leitão (1993), faz-se 

necessário entender esta estratégia,  

 



 

 
 

24

Esta interpretação, mais clássica, é ligada às origens do conceito da estratégia 
empresarial. Ela considera como informação estratégica apenas aquelas que 
caracterizam o processo estratégico, ou seja, as ligadas ao ambiente externo e 
ao futuro da empresa. Serão elas que permitirão a construção de possíveis 
futuros por meio de especulações desenvolvidas para prever a evolução do 
ambiente externo e das oportunidades e ameaças que esses possíveis futuros 
colocam para a empresa. (Leitão, 1993, p. 121). 

A informação tornou-se um insumo valioso no mercado, um fator de poder e de 

diferencial competitivo estratégico.Para Cangerana (2014), 

 

Para o especialista4, se no passado, o que diferenciava uma empresa da outra 
era a tecnologia, hoje isso acontece pela maneira como cada uma lida com a 
informação, seja para entender ou mapear o comportamento do consumidor, 
seja para estudar e descobrir nichos de atuação ou investigar a concorrência. 
(Cangerana, 2014, p. 42) 

 
Informação, portanto, é o atalho para investimentos de sucesso e posicionamento 

competitivo no mercado. 

 

 
 
 
2.1.2. Inteligência 

 

Se a informação é parte de qualquer estratégia,a inteligência surge como um 

elemento relevante e indispensável para a IC. 

 

Um sistema de inteligência deve em primeiro lugar identificar os principais tipos 
de informações competitivas e as melhores fontes dessas informações. 
Simultaneamente, deve avaliar a validade e confiabilidade da informação, 
interpretá-la e organizá-la de forma apropriada e, finalmente, enviar as 
melhores informações para os diferentes membros da organização. (Franco e 
Barbeira, 2008, p. 6) 

 

Conforme Franco e Barbeira(2008), a inteligência em termos organizacionais é um 

processo que possui um início com a identificação de informações competitivas e um 

final que é a entrega daquelas informações que são as mais relevantes. 

 

 

                                                        
4
 Nota do autor desta dissertação: o “especialista” citado pela autora refere-se a Francisco Paletta 

(professor e pesquisador da ECA-USP). 
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No contexto desta dissertação será adotado o conceito de (Gomes, 2004, p. 25) 

para a palavra inteligência,definição mais adequada para o universo empresarial: “é 

a informação que possibilita ao executivo tomar decisão porque fornece um grau de 

previsão de coisas que possam vir a causar impacto à organização”. 

 

A definição de inteligência dada por Roedel in Starec (2012) clareia o termo, 

 

No campo empresarial, a Inteligência é entendida como um processo 
sistemático de coleta, tratamento, análise e disseminação da informação sobre 
atividades dos concorrentes, fornecedores, clientes, tecnologias e tendências 
gerais dos negócios, visando subsidiar a tomada de decisões e atingir as 
metas estratégicas da empresa. É conduzida, a partir de uma orientação 
estratégica, para a obtenção de vantagem competitiva. (Roedel in Starec, 
2012, p. 114). 

 

Para Starec (2012) a IC lida com as informações de forma inteligente e as utiliza 

constantemente, contribuindo para a tomada de decisão. Starec (2012) afirma, 

ainda, que a informação e o conhecimento são essenciais em períodos turbulentos e 

as empresas devem sair na frente da concorrência nesta questão. Assim como a 

informação surge da elaboração de dados, o conhecimento surge da elaboração de 

informações e a inteligência da consagração dos elementos anteriores, gerando os 

resultados esperados. Partir na frente dos outros, criar novas soluções e produtos, 

inovar e ultrapassar a concorrência depende, antes de tudo, de saber lidar com a 

informação. IC, portanto, é uma prática de tratamento de informações relevantes de 

uma organização visando sua competitividade inteligente no mercado. 

 

Para Teixeira (2011), a palavra inteligência no ambiente empresarial assume 

diversos significados que devem ser bem clareados, 

 
O foco na Inteligência Estratégica (IE) é na tomada de decisão orientada ao 
futuro e na redução dos riscos. A Inteligência Tática foca o presente, provendo 
informações para o monitoramento do ambiente organizacional em “tempo 
real”. Já a Inteligência Competitiva (IC), independente de ser tática ou 
estratégica, engloba informações específicas sobre o mercado e a 
concorrência. (Teixeira, 2011, p. 2). 
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Figura 3: Tipos de inteligência nas empresas. 

Fonte: Teixeira (2011). 

 

Entende-se em Teixeira (2011) que atuar de forma inteligente pressupõe leitura de 

necessidade e de prioridade de ações, ora sendo uma Inteligência Tática – curto 

prazo – ora sendo uma Inteligência Estratégica – longo prazo. De qualquer forma 

estas duas podem assumir um caráter de IC, se a organização estiver atenta para 

este modelo. 

 

Segundo a Global Intelligence Alliance – GIA5 (2015), levando em consideração uma 

pesquisa que fizeram em 2010 com 146 entrevistados, sendo 83% profissionais de 

inteligência e 17% usuários finais de modelos de inteligência, a tendência são 

entregas mais sofisticadas de inteligência e uma orientação voltada a terceirização 

de atividades não essenciais. O objetivo da pesquisa foi identificar os principais 

fatores de sucesso de classe mundial de Inteligência de Mercado. As tecnologias 

atuais serão utilizadas de forma contundente, gerando gráficos e monitoramentos 

diários da inteligência empresarial. Utilizando o termo Market Intelligence – MI 

(inteligência de mercado), afirmam que o MI busca facilitar a tomada de decisão de 

forma precisa e confiante. O MI é um sistema de inteligência similar a IC. 

 

Outra pesquisa realizada em 2011, GIA(2013), mostrou que “92% dos entrevistados 

concordam que a organização tem beneficiado da inteligência de mercado”. 

 

 

                                                        
5 A GIA (www.globalintelligence.com) é um grupo de inteligência estratégica de mercado e de 
consultoria, com sede em diversos países. 
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2.1.3. Inteligência Competitiva 

 

A IC surgiu no mercado procurando preencher algumas lacunas no processo 

estratégico das empresas. Normalmente as estratégias das mesmas não levam em 

consideração informações relevantes do mercado, provocando especulações e 

tendência a resultados pouco animadores. Em se tratando de IC o objetivo, portanto, 

é gerar valor a partir da competência na competitividade. 

 

E o que é Inteligência Competitiva senão a forma inteligente de lidar com a 
informação e utilizá-la de maneira sistemática, organizada e com valor 
agregado para melhorar o processo de tomada de decisão. O segredo do 
sucesso em ambientes competitivos e turbulentos é justamente esse: usar a 
informação e o conhecimento de forma estratégica antes que os concorrentes 
o façam. Partir na frente dos outros, criar novas soluções e produtos, inovar e 
ultrapassar depende, antes de tudo, de saber lidar com a informação. (Starec, 
2012, p. 12). 

 
As empresas devem ir além de processos e capacitações, de faturamento e 

diminuição de custos.As informações de uma empresa devem possibilitar produtos 

inteligentes. Conforme (Silva, 2013, p. 1) “Inteligência Competitiva é uma técnica 

com metodologia, ou seja, modelos de análise para antecipar movimentos e 

tendências de mercado, clientes, consumidores, concorrentes e competidores, mas 

também minimizar riscos empresariais, de forma ética e legal”. 

 

Gomes (2004)reforça esta característica da IC de monitoramento de mercado. 

 

As tendências mais recentes apontam no sentido de uma permanente 
avaliação por parte das organizações no que diz respeito ao ambiente 
competitivo e às informações advindas dele, bem como aos recursos de que 
dispõem para, mediante uma postura estratégica, aproveitarem as 
oportunidades que lhes são colocadas e contornarem as ameaças 
identificadas. (Gomes, 2004, p.17). 
 

Gomes (2004) ainda mostra a diferença de monitorar o mercado de forma aleatória e 

monitorá-lo utilizando a IC. 

 
A prática do monitoramento do ambiente de negócios não é um acontecimento 
recente nem desconhecido. O que parece ser diferente é o esforço das 
organizações em sistematizar e formalizar essa atividade. A essa atividade 
sistematizada daremos o nome de Inteligência Competitiva. (Gomes, 2004, p. 
21). 
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Segundo Torres (2002), o surgimento, em 1986, daSociety for Competitive 

Intelligence Professionals – SCIP,sediada nos Estados Unidos da América, foi 

relevante para o reconhecimento desta técnica. A SCIP adota uma definição simples 

sobre IC,(Hirata e Almeida, 2009, p. 3) “IC é o processo de monitoramento do 

ambiente competitivo da empresa. Permite que a alta gerência tome decisões 

informadas sobre o mercado, incluindo P&D, investimentos, e decisões que variam 

desde táticas às estratégias de longo prazo”. 

 

Munir o processo decisório de informação estratégica que gere uma inteligência 

ativa é o propósito da IC. Diante disto e conforme Gomes (2004), pode-se enumerar 

diversas vantagens para uma organização que adote tal prática. 

 

Antecipar mudanças no ambiente de negócios; descobrir concorrentes novos 
ou potenciais; antecipar as ações dos atuais concorrentes e aprender sobre 
mudanças políticas, regulatórias ou legislativas que possam afetar seu 
negócio. Além disso, esse processo também auxilia a abertura e definição de 
um novo negócio e principalmente aumenta a qualidade das atividades de 
fusão, aquisição e alianças estratégicas, pois permite obter informações mais 
precisas sobre as empresas. (Gomes, 2004, p. 41). 
 

A clareza sobre os benefícios de uma metodologia, um sistema ou uma ferramenta 

de gestão é essencial para as empresas que visam não serem apenas mais uma no 

mercado. Pelas vantagens mencionadas, ao adotar a IC a organização amplia seu 

poder de competitividade pela práticada inteligência ativa. 

 

Para (Tarapanoff, 2013, p. 43), “caracteriza-se como o processo de informação 

coletada (observadores, consultores), catalogada (gestores da informação), 

analisada (por grupo especializado de analistas) com o objetivo de auxiliar no 

processo de tomada de decisão em qualquer tipo de organização”. 

 

Buscar os elementos indispensáveis que possam contribuir para a solução de uma 

necessidade é o que busca a IC. 
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A IC é um processo sistemático que transforma pedaços esparsos de dados 
em conhecimento estratégico. É informação sobre produtos específicos e 
tecnologia, é monitoramento de informações externas que afetam o mercado 
da organização, com a informação econômica, regulatória, política e 
demográfica. (Silva e Muylder, 2015, p. 137) 

 

A intenção do presente trabalho não é estender sobre o aparecimento ou evolução 

de ferramentas que ajudaram as empresas a melhorarem sua competitividade, mas 

é importante citar algumas delas que de certa forma, atualmente dão suporte para a 

IC em uma organização. Segundo (Pereira et al, 2010, p. 4) “[...] há que se ressaltar 

o aspecto multidisciplinar do campo da IC que envolve contribuições das áreas de 

Estratégia, Marketing, Tomada de Decisão, Ciência da Informação e Ciência da 

Computação”. Enriquecendo a lista destes autores, pode-se acrescentar o 

Planejamento Estratégico, o Plano de Negócios, o sistema ISO e a Gestão 

Estratégica de Pessoas, entre outras. 

 

A IC deve ser entendida como um processo que clareia caminhos a serem 

investidos e evita lidar com dados supérfluos e insignificantes. 

 
Kahaner (1996) argumenta que Inteligência Competitiva é um processo e não 
apenas uma função. É um programa institucional e sistemático para garimpar e 
analisar a informação sobre atividades dos concorrentes e tendências gerais 
dos negócios, visando atingir os objetivos e metas das empresas. (Starec, 
2012, p. 14). 

 

Portanto, a IC não está associada apenas ao monitoramento da concorrência e 

possui ampla função dentro da organização.Para (Gesid, 1999, citado por Canongia, 

Lamb, Carvalho e Valdenis, 2001, p.4), “pode-se resumir que Inteligência 

Competitiva refere-se ao conjunto de atividades de monitoramento e de análise de 

dados do ambiente com o objetivo de fornecimento de informações úteis ao 

processo decisório e de planejamento estratégico empresarial”. 

 

Os autores pesquisados sobre o tema não deixam claro quando se deu o surgimento 

da IC. 
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Com relação a Inteligência Competitiva, não foram encontrados relatos que 
definam quando especificamente tais práticas se iniciaram. Entretanto, 
imagina-se que o surgimento dessa atividade tenha tido origem na Europa e no 
Japão após a II Guerra Mundial. A atividade de Inteligência Competitiva é fruto 
de uma adaptação das tecnologias utilizadas pelas agências de inteligência 
política e militar durante o período da Guerra Fria. (Starec, 2012, p. 125). 

 

Tudo leva a crer, portanto, que as tecnologias utilizadas pelas agências de 

inteligência no período da Guerra Fria foram absorvidas pela IC. Outra vertente é 

empresarial com as abordagens de Estratégia Competitiva na década de 1980. 

 

A década de 1990 é marcada pelo reconhecimento da IC como uma prática 

importante para a geração da estratégia empresarial. Marca também a entrada da IC 

no Brasil. A capacidade da IC produzir informações significativas fez com que os 

meios acadêmicos e organizacionais se rendessem a este método. É relevante essa 

desconstrução da crença da inteligência como um processo vinculado somente ao 

setor militar, à medida que são adotadas pelas organizações tanto públicas como 

privadas. 

 

[...] compreende a década de 1990, em que o conceito de Inteligência 
Competitiva se consolidou nos ambientes acadêmico e organizacional e maior 
atenção começou a ser dispensada pelos tomadores de decisões estratégicas, 
em decorrência da maior qualidade dos produtos de inteligência gerados e 
disseminados, uma vez que técnicas de análise qualitativa e quantitativa 
passaram a ser efetivamente utilizadas pelos profissionais de inteligência. 
(Oliveira, 2013, p. 55). 

 

A IC é um avanço na linha do tempo da gestão empresarial, um recurso a mais para 

potencializar a competitividade das organizações. O uso da tecnologia é 

imprescindível neste processo, mas obviamente que máquinas não conseguem 

analisar e julgar. O homem é indispensável para sistematizar todo o processo da IC. 

 
Silva (2013), reforça os efeitos da ação de um programa de IC bem aplicado. Um 

recurso moralmente altruísta, aplicado de forma aberta, sem espionagem, utilizando 

o que o mercado disponibiliza, 
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Inteligência Competitiva é uma técnica com metodologia, ou seja, modelos de 
análise para antecipar movimentos e tendências de mercado, clientes, 
consumidores, concorrentes e competidores, mas também minimizar riscos 
empresariais, de forma ética e legal. Sendo assim, toda e qualquer empresa 
hoje, está sujeita a ser “observada” por seus competidores, seja micro, 
pequena, média ou grande empresa, não importa seu setor ou ramo de 
atividade. Agora, uma empresa que desenvolve uma tecnologia diferenciada de 
prospecção de petróleo em águas profundas, então com certeza será 
monitorada através de seu site, revistas gerais e técnicas, palestras, 
conferências, seminários, relatórios, visitas, fornecedores, licitações. Além é 
claro da contratação de profissionais que por vezes é o meio mais rápido de 
transferência de tecnologia de uma empresa para outra. (Silva, 2013, p. 1). 

 

Conforme Carvalho (2014) a IC é normalmente reconhecida pelo seu Ciclo de IC. 

 

O processo de produção de inteligência costuma ser descrito através do 
chamado ciclo de inteligência, um modelo desenvolvido a partir das atividades 
dos serviços de inteligência durante a segunda metade do século XX no 
contexto da Guerra Fria. (Carvalho, 2014, p. 2). 

 

Para (Canongiaet al, 2001, p.4) este ciclo é composto por etapas, “o sistema de 

inteligência compreende 6 etapas, quais sejam, planejamento, coleta, tratamento, 

análise, disseminação e feedback”.Para (Gomes, 2004, p. 24), “inteligência 

Competitiva é um processo ético de identificação, coleta, tratamento, análise e 

disseminação da informação estratégica para a organização, viabilizando seu uso no 

processo decisório.” 

 

A IC é uma prática bem organizada e possui uma ordem de atuação, 

 

Caracterizam como funções de um sistema de Inteligência Competitiva a 
coleta, o tratamento, a análise e a disseminação, em tempo hábil, e de modo 
contínuo, legal e sistemático, das informações analisadas sobre o ambiente 
competitivo visando apoiar uma tomada de decisão. (Pereira et al., 2010, p. 5). 

 

Gomes (2004) elucida que sete questões devem ser respondidas antes de qualquer 

empresa adotar a IC. 

 

O que necessitamos saber? O que já sabemos? Por que precisamos saber 
disso? Quando precisamos saber disso? O que faremos com a “inteligência” 
gerada, uma vez que a tenhamos? O que nos custará obtê-la? O que poderia 
nos custar não obtê-la? (Gomes, 2004, p. 47). 
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Outro conceito de IC é apresentado porLodi in Starec (2012). Assim como Gomes 

(2004), também adota cinco etapas no desenvolvimento da IC, com a diferença que 

Lodi adota o tratamento de informações citado por Gomes na etapa de análise e 

inclui a etapa planejamento não utilizada por Gomes. Lodi apresenta o Ciclo da 

Inteligência Competitiva como um recurso a ser utilizado para garantir que todas as 

etapas da IC sejam cumpridas. 

 

Neste trabalho, foi adotado o Ciclo de Inteligência Competitiva proposto por Amaral, 

Garcia e Alliprandini(2008), definido em seis sub-processos básicos, conforme 

demonstrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Ciclo de Inteligência Competitiva 
Fonte: Amaral (2008). 

 

O primeiro sub-processo corresponde à definição das necessidades informacionais 

(consideradas como necessidades de Inteligência) relativas às principais decisões 

que os decisores de uma organização deverão tomar para a busca de vantagem 

competitiva no seu ambiente de negócios. Tais decisores são, portanto, 

considerados os usuários-chaves da IC. A pergunta clássica neste momento é: - 

Qual é a principal necessidade da organização levando em consideração seus 

objetivos a curto, médio e longo prazo? Uma necessidade, portanto, não pode ser 

algo cujo produto final gere frustração por parte dos atores envolvidos, mostrando 

que a organização encontra-se no mesmo lugar do ponto de partida. 
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O segundo sub-processo diz respeito ao Planejamento da IC, onde é definida e 

organizada a forma como o trabalho será desenvolvido, incluindo a previsão de 

atividades, os métodos analíticos a serem utilizados na etapa de Análise, além da 

equipe envolvida, prazos para entrega dos Produtos de IC, e recursos necessários 

para sua execução. Organiza, portanto, em diversos itens a necessidade estipulada 

na primeira etapa. Define também as fontes primárias – pesquisa de campo - e as 

fontes secundárias – pesquisa documental - a serem utilizadas. 

 

O terceiro sub-processo refere-se à Coleta das Informações, quando são realizadas 

a busca, adequação e processamento das informações úteis a partir da escolha e 

definição de fontes de informações relevantes e confiáveis. Este é o momento que a 

pesquisa acontece e os profissionais irão a campo e/ou pesquisarão em documentos, 

buscando tudo que for relevante e que possa contribui para a entrega do produto de 

IC. 

 

Um sistema de inteligência deve primeiro identificar os tipos vitais de 
informações competitivas e as melhores fontes dessas informações. A partir 
disto, o sistema deve, continuamente, recolher informações de campo (dados 
primários) e de dados publicados (dados secundários). Simultaneamente, deve 
avaliar a validade e confiabilidade da informação, interpretá-la e organizá-la de 
forma apropriada e, finalmente, enviar as melhores informações para os 
diferentes membros da organização. (Franco e Barbeira, 2008, p. 6). 

 

A leitura do ambiente externo é necessário neste momento de busca de dados 

relevantes. Exige uma visão da organização frente ao seu entorno social, para 

contribuir com melhores decisões e táticas. Conforme a Figura 5, a organização 

encontra-se rodeada e influenciada por estímulos diversos. Tais estímulos estão 

relacionados com um microambiente e com um macroambiente. O microambiente 

diz respeito a potenciais pressões diretas que podem comprometer o sucesso e até 

mesmo a sobrevivência da empresa. Trata-se do grau de competitividade imediato, 

exigindo ações de curto e médio prazo. Fazem parte deste universo principalmente 

os concorrentes, os fornecedores e os clientes. O macroambiente relaciona-se a 

forças comuns a todos em um meio e não especificamente a determinada instituição 

ou segmento. Este tipo de ambiente influencia e deve ser monitorado mas seu 

impacto ocorre de forma indireta, como a cultura, aspectos econômicos e políticos. 

Exigem ações de efeito a longo prazo. 
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A IC pode ser realizada com foco tanto no nível estratégico quanto no nível 
tático e operacional, ou em ambos simultaneamente. Em um nível mais 
estratégico, a organização faz o monitoramento, interpretação e antecipação 
dos acontecimentos relativos às forças e tendências do macroambiente, que 
possui como principal característica de sua ação a transversalidade. Ou seja, é 
um ambiente genérico, comum a todas as empresas de determinado setor. 
(Lopes, Muÿlder e Judice, 2011, p. 6). 
 
 

 

Figura 5: Visão geral de macro e microambiente. 
Fonte: Lopes et al (2011) 

 

 

O quarto sub-processo corresponde à Análise das Informações, e caracteriza o 

‘coração’ da atividade de Inteligência, pois é nesta etapa que as informações 

coletadas são, de fato, transformadas em avaliações significativas. A experiência do 

analista de IC no processo e/ou no assunto pesquisado é critério fundamental para a 

garantia da qualidade da análise. De posse, portanto, de todas as informações 

relevantes coletadas, é momento de cruzar tais informações e analisa-las de forma a 

evidenciar um produto final que será conhecido como produto de IC. Este produto 

deverá resolver a necessidade identificada na primeira etapa. É na fase de análise 

que o processo se fortalece. 

 
[...] fase seguinte, análise. Neste momento, tem-se a fase crucial do sistema, 
onde interpretações, insights e propostas de ações são geradas e validadas 
com apoio da rede de especialistas, constituindo produto de informação de 
valor agregado, chamado inteligência, para apoio à tomada de decisão e 
geração de novos conhecimentos. (Canongia et al, 2001, p.4). 
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O quinto sub-processo corresponde à Disseminação da Inteligência, tangibilizada na 

entrega dos Produtos de IC. Envolve a definição das estratégias de comunicação e 

disponibilização da inteligência aos usuários da IC, conforme seus perfis e 

preferências. Deve-se considerar aspectos críticos como a definição dos formatos e 

mecanismos de distribuição dos produtos, a definição da linguagem e abrangência 

da disseminação e a definição da frequência de envio dos Produtos de IC. Os atores 

envolvidos poderão, caso for possível, transformar tal produto em indicadores que 

confirmarão posteriormente os resultados do produto de inteligência competitiva. 

 

O sexto e último sub-processo do Ciclo de Inteligência corresponde à Avaliação da 

IC. Não somente é importante avaliar se a atividade de IC está cumprindo com o que 

foi planejado em termos de processo de trabalho e entregas (Produtos de IC), mas 

também conseguir perceber e medir se a IC está efetivamente sendo utilizada nos 

processos de tomada de decisão da organização, e se é considerada estratégica 

pelos usuários que fazem uso dela. 

 

Portanto, a IC agrega valor à dinâmica do ambiente organizacional, no que se refere 

a transformar dados e informações em elementos gerenciais úteis à tomada de 

decisão. A IC, enquanto processo organizacional atua, portanto, desde a 

identificação da necessidade, passando pelo diagnóstico, coleta e análise dos 

dados, até a disseminação de informações por meio de técnicas, métodos e 

ferramentas para identificação do que é estratégico para a empresa, apoiando o 

tomador de decisão na complexa tarefa de decidir e assegurar a longevidade dos 

negócios e, no último estágio, finalizando com a avaliação de todo o processo. 

 

Alguns teórico questionam, no entanto, o Ciclo de IC, conforme Carvalho (2015), e 

defendem um processo de inteligência mais cooperativo entre os atores envolvidos. 
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Para Clark (2004), a produção de inteligência é um processo muito mais 
dinâmico, colaborativo e integrado do que o ciclo de inteligência propõe. Para 
este autor a produção de inteligência deve ser entendida como um processo 
cooperativo em rede no qual se constrói coletivamente um repositório no qual 
todos os participantes podem extrair os insumos necessários para seus 
trabalhos, assim como contribuir com seus próprios recursos e conhecimentos. 
O êxito deste processo depende de facilitar o trabalho colaborativo, a 
reutilização da informação e a comunicação entre os produtores e entre estes e 
os usuários. (Carvalho, 2015, p. 2) 

 

Compreende “produtores” os profissionais que produzem a IC e “usuários” o cliente 

que consumirá o produto de IC. 

 

Para Buzzerio e Marcondes (2014), a IC não pode ser confundida com outros 

modelos existentes no mercado, como o Business Inteligence - BI, Inteligência de 

Mercado, Open Source Intelligence, Pesquisa de Mercado e Gestão do 

Conhecimento. O BI procura oferecer soluções organizadas dentro de um sistema 

de comparação de dados, não necessariamente passando pela análise do processo. 

A Inteligência de Mercado procura analisar variáveis do ambiente externo não 

possuindo uma sistemática de ciclo conforme adotado pela IC. O Open Source 

Intelligence aproxima-se do conceito de IC por adotar fontes abertas de informações 

e um tratamento das mesmas, mas não possui um ciclo como o da IC. A Pesquisa 

de Mercado visa trabalhar com eventos passados ao passo que a IC trabalha com 

eventos futuros. A Gestão do Conhecimento está voltada para o interno da 

organização enquanto a IC para o externo. A Figura 6 deixa claro estas diferenças. 
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Figura 6: Diferenças entre a IC e outros modelos adotados no mercado. 
Fonte: Buzzerio e Marcondes, 2014, p. 4 

 

A IC é um sistema avançado de monitoramento de mercado, sistematização de 

informações relevantes e entrega de resultado. 

 
Pode-se inferir as seguintes conclusões sobre a atividade de IC: (1) geralmente 
é um processo formal e sistematizado; (2) atua como um processo de 
monitoração contínuo do ambiente de negócios; (3) apresenta um ciclo de 
atividades que vai desde o planejamento até o processo de disseminação de 
inteligência aos responsáveis pela tomada de decisão; (4) é orientado para o 
futuro, buscando antever as mudanças do mercado e dos concorrentes; (5) 
precisa de uma adequada infraestrutura de TI e de profissionais de inteligência 
com habilidades e competências especiais e (6) é um processo que se 
fundamenta nos valores éticos e legais, não se confundindo com espionagem. 
(Oliveira, Gonçalves e Paula, 2011, pp.266). 

 

Mas nem sempre a relação produtor de IC e usuário ocorre de forma tranquila, 

conforme Carvalho (2014), 
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Os produtores costumam considerar o produto elaborado como útil e 
diferenciado, enquanto os usuários o percebem como similar a outras fontes. 
Esta miopia dos produtores pode ser definida como a concentração nos 
processos e na tecnologia, mais do que nos produtos que os gestores e 
tomadores de decisão querem, necessitam, compreendem, valorizam e usarão; 
ou seja, falta visão da demanda. Por outro lado o usuário está interessado em 
como os produtos de inteligência podem beneficiá-lo em suas ações e tomadas 
de decisão, mas desconhecem as possibilidades da inteligência e não têm 
interesse em seu processo de produção. (Carvalho, 2014, p. 5). 

 

É necessário a sintonia fina entre quem contrata um serviço de IC e quem produz tal 

serviço. Falta de atenção em alguns detalhes, comunicação inadequada, leitura 

sobre as reais necessidades da empresa ou da CN e querer impor um modelo de IC 

rígido pode levar a entrega de um produto inadequado de IC. 

 

Acreditar que um modelo de IC serve para todas as organizações é uma visão 

distorcida do processo, como aponta Herring (2005) que faz uma analogia 

afirmando, não especificamente com estas palavras, que nem todo par de meias 

serve em todos os pés. A leitura sistêmica da organização é fundamental para 

adaptar os modelos existentes de IC à realidade apresentada.  

 

A IC possui um método, um princípio, um meio e oferece um produto final. Este 

produto deve ser a satisfação da empresa pelo atendimento de suas necessidades 

prioritárias. 
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2.2. Inteligência Competitiva no Brasil – breve histórico e principais 
influências e tendências 

 

A IC surgiu no Brasil na década de 1990, principalmente por profissionais da Ciência 

da Informação. 

 

Diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, Europa e Japão, a discussão 
sobre IC no Brasil não foi introduzida por ex-agentes de Serviços de 
Inteligência e sim por profissionais da Ciência da Informação. O movimento 
desses profissionais da informação, além de corajoso, foi de extrema 
importância para a promoção e desenvolvimento da IC no Brasil. (Amaral, 
2010, p. 27). 

 

As empresas nacionais necessitavam ser mais competitivas no novo cenário dessa 

década e a IC surgiu para suprir essa necessidade. 

 
Na década de 1990, com a abertura do mercado às empresas estrangeiras, as 
organizações brasileiras, acostumadas com a intervenção governamental, se 
viram despreparadas para enfrentar no mesmo nível a forte concorrência 
internacional, visto que as subsidiárias importavam das filiais seus modelos de 
Sistemas de Inteligência Competitiva estando mais bem preparadas que as 
organizações nacionais. (Gomes, 2004, p. 101). 
 

Nesta década ocorreu várias ações oriundas do governo brasileiro no sentido de 

desenvolver a IC no Brasil, como parceria com universidades francesas e cursos de 

especializações. 

 

Em 1996, o Instituto Nacional de Tecnologia – INT, do Ministério de Ciência e 
Tecnologia, empreendeu um conjunto de ações, visando promover maior 
difusão da IC no país. Dentre elas ocorreu a assinatura do acordo de 
cooperação com a Université Aix- Marseille III – Centre de Recherches 
Retrospectives de Marseille – CRRM, visando à transferência de tecnologias e 
metodologias desenvolvidas nas áreas de Inteligência Competitiva e 
Tecnológica para as instituições e empresas brasileiras. Como primeira etapa, 
foi realizado, em 1996, o curso de "Informação Estratégica", que contou com 
doze alunos, dos quais seis desenvolveram pesquisas na área, ligadas a teses 
de doutorado. Na segunda etapa, 1997-2002, reuniram-se competências 
existentes no governo, nas universidades e na indústria, parcerias nacionais e 
internacionais, para aprimoramento do curso e sua adaptação à realidade 
brasileira. Em 2000, o Curso de Especialização em Inteligência Competitiva – 
CEIC, foi aplicado em cinco diferentes cidades brasileira, resultando na 
formação de 110 alunos. (Amaral, 2010, p. 27). 
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Ainda Gomes (2004) apresentou uma lista de empresas no Brasil que adotaram a 

IC: Accenture, Ernst &Young, IBM, Unisys, Microsoft, Natura, Telemar, CTBC 

Telecom, Shell do Brasil, Renault, Xeróx, INT – Instituto Nacional de Tecnologia, 

COPPE/UFRJ com o CRIE – Centro de Referência em Inteligência Empresarial, 

Banco do Brasil, EMBRAER, Petrobrás, SEBRAE e SERPRO. 

 
No início dos anos 2000, aproximadamente dez anos após o seu surgimento no 

país, a IC no Brasil ainda tentava se firmar. 

 

[...], mas infelizmente constatamos junto às organizações e a nossos alunos 
que ainda está longe de esse processo se tornar um hábito no dia-a-dia das 
organizações. A mudança na cultura organizacional que esse processo 
demanda é grande e o retorno é de longo prazo, mas compensador. (Gomes, 
2004, p. 104). 
 

Neste período surge a Associação Brasileira de Analistas de IC - ABRAIC, com o 

objetivo de congregar os profissionais da área e disseminar a cultura da IC no Brasil. 

Esta instituição, presente até hoje, foi significativa para o desenvolvimento da IC, 

promovendo cursos, palestras, congressos e parcerias com outras organizações 

internacionais. 

 

Silva (2008) aplicou uma pesquisa em 79 empresas brasileiras, coletadas das 500 

maiores empresas segundo o Guia das Maiores e Melhores – Exame 2007. A 

pesquisa foi realizada nos meses de janeiro a março de 2008. Os principais 

resultados desta pesquisa estão no (ANEXO B). 

 

Nestadécada de 2010 a IC fazbodas de prata no Brasil. O país precisa, no entanto, 

melhorar suas práticas de IC. 

 

Sim, as empresas que estão no mercado brasileiro, cada vez mais praticam 
Inteligência Competitiva. Das 1.000 empresas listadas por Melhores e Maiores 
– Exame, certamente 800 empresas, já tem um profissional, com alguma 
atividade ligada à área de Inteligência Competitiva, mas no âmbito tático, ou 
seja, ainda olhando o dia-a-dia. Questões de preços, que ações os 
concorrentes estão praticando, entre outras. Mas poucas ainda pensando nas 
tendências do mercado ou do setor, que é exatamente a raiz e a necessidade e 
razão de ser da função. (Silva, 2013, p. 1). 

 



 

 
 

41

A IC poderá ser um passo essencial para as empresas brasileiras, sejam estas de 

grande ou pequeno porte. Mas este sistema sem uma gestão eficaz torna-se 

inoperante. 

 

O Brasil precisa de Gestão e de Gestores que façam do país um Brasil melhor 
para 2017. Com escolas públicas melhores, hospitais públicos melhores, talvez 
ainda não com padrão FIFA, mas se diminuir o número de pessoas na fila, e 
menos brasileiros morrendo, já podemos nos sentir com menos culpa, pois até 
agora, estamos falando muito e fazendo muito pouco e com estes políticos que 
temos, sabemos que estes não farão nada mesmo. Então precisamos de um 
choque de gestão com inteligência. (Silva, 2013, p. 1). 

Independente do porte da organização, a IC pode ser um recurso para melhorar a 

competitividade. Possibilita uma visão a curto, médio e longo prazo do negócio. 

Aumenta as possibilidades de corrigir problemas imediatos, de antecipar soluções 

de problemas futuros e melhor clareza de riscos calculados em relação a alguma 

necessidade de expansão, além de outras possibilidades. Apesar deste sistema ter 

crescido no Brasil, as empresas brasileiras ainda precisam se sensibilizar em 

relação aos seus benefícios. 
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2.3. Centrais de Negócios – conceitos e características gerais 

 

As referências existentes sobre CN não apresentam, de forma clara e explícita, fatos 

e/ou datas que remetam à sua origem. Segundo a definição do (SEBRAE, 2009, 

p.8):“A Central de Negócios é uma entidade de base associativa, formada por 

empresas ou empreendedores independentes, voltada para a busca de soluções 

conjuntas de interesse econômico, com foco no mercado em que atuam”.  

 

Esta entidade lançou em 2009 uma série de livros denominados de 

“Empreendimentos Coletivos”, onde abordou diversos modelos de associações entre 

empresas. Explicou, nesta série, a importância da união entre empresas. 

 

Fortalecer o poder de compras, compartilhar recursos, combinar competências, 
dividir o ônus de realizar pesquisas tecnológicas, partilhar riscos e custos para 
explorar novas oportunidades, oferecer produtos com qualidade superior e 
diversificada são estratégias cooperativas que têm sido utilizadas com mais 
frequência, anunciando novas possibilidades de atuação no mercado. Várias 
dessas estratégias cooperativas ganham um caráter formal de organização e 
caracterizam-se como “Empreendimentos Coletivos”. A legislação brasileira 
possibilita várias modalidades de formalização desses empreendimentos. 
Destacam-se as Associações, as Cooperativas, as Centrais de Negócios, os 
Consórcios de Empresas, as Empresas de Participação Comunitárias, as 
Sociedades de Propósito Específico, a Sociedade Garantidora de Crédito, 
entre outras. (SEBRAE, 2009, p.52). 

 
Este dissertando é consultor de CN o que o habilita a afirmar que a maioria das CN 

são constituídas por micro e pequenas empresas. Quinze a trinta empresas é o 

número adequado para a constituição de uma CN, exatamente para conseguirem 

melhor poder de negociação com fornecedores, abaixando o preço de matérias-

primas e produtos para revenda. As médias ou grandes empresas normalmente não 

utilizam este modelo associativo, pois tendem a parcerias por projetos não 

objetivando aspectos relacionados à gestão. As CN não possuem o foco em 

projetos, objetivam parcerias a longo prazo procurando profissionalizar a gestão das 

empresas participantes. As grandes empresas possuem uma gestão mais 

organizada e o interesse de suas parcerias, normalmente, diferem dos interesses 

das empresas de pequeno porte.6 

                                                        
6
O que realmente caracteriza de fato de uma empresa ser micro, pequena, média e grande é o seu 

faturamento, conforme edital da Presidência da República (2014), I - no caso da microempresa, 
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Em 2011 o SEBRAE (2012) patrocinou uma pesquisa descritiva survey7 visando 

observar, registrar e analisar o comportamento das Centrais e Redes de Negócios 

em todo Brasil. O referido material amplia o conceito de CN e encontra-se no 

ANEXO C. Esta instituição amplia o conceito de CN, 

 
Uma central/rede de negócio é a cooperação entre empresas ou 
empreendedores independentes de um mesmo ramo, que por meio de ações, 
ampliam os seus negócios pelos benefícios conjuntos que possam gerar 
devido à união, à força e ao compartilhamento de soluções. O objetivo desta 
cooperação é promover e ampliar o acesso a mercados, obtendo assim 
maiores vendas, aumento da lucratividade, eficiência operacional, obtenção de 
preços mais competitivos, com a prática das compras conjuntas, 
compartilhamento de investimentos em capacitação e consultoria, contratação 
de serviços, prática de marketing e vendas conjuntas. (SEBRAE, 2012, p. 13). 

 

Procurar, portanto, serem mais competitivas no mercado é o que faz empresas de 

pequeno porte se unirem. As compras coletivas, segundo Paul et al (2010) são um 

dos maiores ganhos que as empresas podem ter quando decidem trabalhar em 

parceria. Empresas de pequeno porte são obrigadas a comprar volumes reduzidos 

de produtos, pois não possuem volumes de vendas que justifiquem compras em 

maior escala. Com isto pagam caro pelos produtos por terem menor poder de 

barganha. Empresas de grande porte compram em grandes volumes por baixos 

preços e, com isto, conseguem melhor margem de contribuição no preço final de 

vendas. 

 

Entretanto as CN não tornam-se atrativas para as pequenas empresas somente por 

causa das compras coletivas. Planejamento estratégico de vendas, propaganda, 

treinamento e capacitação conjunta de equipes, plano de marketing compartilhado, 

centro de distribuição, design de lojas padronizado, marca compartilhada, acesso a 

linhas de créditos especiais e otimizadas são outras vantagens segundo Paulet 

al.(2010). 

                                                                                                                                                                             
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais); e II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais). (Presidência da República, 2014). 
7
 Segundo (Freitas, 2000, p. 105) “A pesquisa Survey pode ser descrita como a obtenção de dados 

ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado 
como representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente 
um questionário”. 
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É comum algumasCN adotarem a terminologia rede em seu nome fantasia. É o caso 

da Rede do Campo (2015), constituída em 2009, a qual une empresas de lojas do 

segmento agropecuário, cuja abrangência de atuação é principalmente o Sul de 

Minas Gerais. A Rede Brasil Escolar (2015) constituída em 1993, une papelarias, 

livrarias e bazares localizados na maioria dos Estados brasileiros. A Rede Agro Real 

(2015)faz parte do segmento de lojas agropecuárias e sua atuação acontece em 

Santa Catarina, desde 2005. A Rede Construir (2015), desde 1997, possui atuação 

em todo Brasil no segmento de lojas de material de construção. A Rede Hipermac 

(2015), também do segmento de material de construção e atuação desde 2005 em 

Santa Catarina e a Rede Âncora (2015) de lojas de autopeças, desde 1998 e com 

atuação na maioria dos estados brasileiros, são apenas alguns exemplos. A Rede 

Âncora hoje é a maior rede deste segmento no Brasil e conta com mais de 750 lojas.  

 

O elemento potencializador de uma CN é o seu caráter eminentemente cooperativo, 

essencial para o atingimento de resultados. Para (Lagemann,2004 pp. 22), os dez 

fatores críticos de sucesso de uma rede são “confiança, comprometimento, 

aprendizagem (troca de informações), experiência, compatibilidade (sinergia e 

resolução de conflitos), equilíbrio de direitos e deveres, capacitação de recursos 

humanos, processo de formação e estruturação (objetivos, seleção de parceiros, 

estrutura, avaliação, etc.), coordenação e mecanismos de controle e ambiente 

externo.” Segundo Langemann (2004) a confiança entre os parceiros é o indicador 

mais citado na literatura como fator crítico de sucesso de uma rede. O fator 

comprometimento segue naturalmente o fator confiança. Não é relevante 

descrevermos todos os itens, pelo objetivo desta dissertação, o importante é reforçar 

o caráter associativo e cooperativo das CN. 

 

Muitos destes empreendimentos coletivos têm melhorado sua gestão com a união 

entre as empresas. A competição no setor de supermercados, por exemplo, que 

envolve pequenos estabelecimentos supermercadistas e hipermercados, clarifica 

esta questão. 
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[…] há um diferencial competitivo muito grande entre pequenos 
supermercadistas e as grandes cadeias de lojas de supermercados. Enquanto 
estas compram em grandes quantidades, para abastecer as lojas da rede e por 
isso tem grande poder de negociação, obtendo preços muito menores, os 
pequenos supermercadistas não têm essa vantagem. Face aos desafios a que 
estão expostos, e objetivando permanecer no mercado, uma das estratégias 
dos pequenos varejistas é a formação de associações entre si, ou com grandes 
atacadistas, buscando não somente custos mais baixos na reposição dos 
estoques, como também uma maior eficiência administrativa e operacional. 
(Pousa, 2006, p. 1). 

 
Buscar o profissionalismo no exercício da atividade empresarial é uma característica 

das CN. Aliada a esta questão existe a competitividade cada vez mais acirrada do 

mercado desde os anos 90, obrigando a criação de estratégias mais inovadoras 

pelas empresas, principalmente as de pequeno porte. 

 

Estes são alguns dos motivos que fazem as MPE unirem-se em CN para fazerem 

frente aos grandes grupos econômicos. Juntas elas podem comprar maiores 

volumes de produtos a preços competitivos, podem contratar melhores horários de 

televisão para divulgarem o seu negócio, contratar profissionais mais qualificados 

que atendam diversas empresas do grupo, contratar uma empresa de marketing 

para ser trabalhado de forma adequada a imagem destas empresas no mercado, 

bem como outras ações coletivas que as leve a melhor competitividade. 

 

Entretanto é complexa a união das MPE em CN. É necessária contratação de um 

consultor especialista em CN que ajuda o grupo na implantação da união das 

empresas. Deve-se também seguir uma estrutura preestabelecida na qual, muitas 

vezes, não são observadas o que leva a ameaça de sobrevivência da própria CN. É 

recomendável os associados disponibilizarem um tempo semanal para a CN. 

 
Observou-se que a gestão das centrais de negócios é realizada, de modo 
geral, em sua maioria, por profissionais especialistas (31,6%) e por associados 
que, além da gestão de seus próprios negócios, dedicam mais de vinte horas 
semanais de seu tempo às centrais (31,6%). (Pousa, 2006, p. 96). 
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O processo, portanto, deve ser feito de forma organizada. O SEBRAE, por exemplo, 

em seu modelo de implantação de CN, adota etapas que vão desde a administração 

de possíveis conflitos existentes no grupo, até a adoção de critérios e 

monitoramento de resultados. Dezoito a vinte meses é o tempo de implantação de 

uma CN conforme este modelo,SEBRAE (2009). Como regra geral o processo de 

implantação leva em consideração as características das empresas que pretendem 

se unir, a capacidade das mesmas de realizarem negócios no mercado, os 

interesses comuns, os valores comportamentais de cada empresa e outros. Este 

tempo de implantação possibilita empresas decidirem em permanecer ou sair do 

grupo, permite fortalecer o próprio grupo e encontrar melhores caminhos de atuação 

conjunta. O prazo final de implantação significa que a CN está apta a continuar 

sozinha a sua gestão, sem a necessidade da presença de um consultor especialista 

em CN. 

 

A CNapresenta-se como uma possibilidade significativa de vantagem competitiva no 

mercado. A Rede Âncora, em seu site,http://www.redeancora.com.br, traduz bem a 

importância da união entre as empresas de pequeno porte exemplificado com a 

frase “mais difícil que ser pequeno é ser sozinho”. Estar à frente da concorrência ou 

em pé de igualdade com grandes grupos do mesmo segmento, aumentando, com 

isto, o market share8, é o que motiva empresas de pequeno porte se unirem neste 

modelo associativo. 

 

Devido ao seu maior poder de compra, asCN procuram pressionar fornecedores 

para conseguirem melhores preços nos produtos adquiridos e com isto ofertarem 

produtos com valores mais interessantes para o consumidor final. Algumas destas 

redes constituem pontos de vendas que pertencem a todos os associados, ampliam 

a área de atuação pela visibilidade que conseguem no mercado, compram 

máquinas, veículos e softwares de gestão de forma coletiva. A profissionalização, 

troca de experiências, endomarketing9, benchmarking10entre as próprias empresas 

participantes são algumas outras vantagens de fazer parte de uma CN. 

                                                        
8
Market share: Market significa mercado e share quota.Market Share é a quota de participação no 

mercado de uma empresa ou de um produto ou serviço desta empresa no mercado. Um Market share 
de 23%, por exemplo, significa que a empresa detém 23% do mercado em determinada região. 
9
Endomarketing: segundo(SANTOS, 2013, p. 19) “é uma das áreas da administração que busca 

ajustar-se as estratégias do marketing clássico, para abordagens ao mercado com a finalidade do uso 
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Nem toda aliança estratégica é uma CN mas toda CN é uma aliança estratégica. Isto 

porque existem tipos diferentes de alianças estratégicas. 

 
1. Alianças multiorganizacionais de serviços ou consórcios: nesses tipos de 
alianças, organizações (empresas) que tenham uma necessidade similar 
(frequentemente, empresas de um mesmo setor industrial) juntam-se, para 
criar uma nova entidade que venha a preencher a necessidade delas todas.  
2. Alianças oportunistas ou joint ventures: nas quais as organizações veem 
uma oportunidade para obter algum tipo de vantagem competitiva imediata 
(ainda que, talvez, temporária), por meio de uma aliança que as levem para a 
constituição de um novo negócio ou para a ampliação de algum já́ existente. 
Tais tipos de alianças são frequentemente utilizados, por exemplo, em 
atividades de Pesquisa & Desenvolvimento entre empresas de vários países.  
3. Alianças de parceria que envolvem fornecedores, consumidores e 
funcionários: nesse tipo de aliança, há o envolvimento de vários parceiros 
(stakeholders)11 no processo de negócio (business process) em seus diferentes 
estágios de criação de valor. (Kanter, como citado em Amato Neto, 2008, pp. 
42 e 43). 

 
As CN não se encaixam como alianças multiorganizacionais de serviços ou 

consórcios porque os consórcios têm prazo de validade, as empresas se unem por 

algum período para cumprirem determinado serviço ou um projeto específico que, 

quando terminado, é desfeito. Também a CN não pode ser confundida com uma 

joint venture pois este modelo normalmente também tem um prazo de tempo 

determinado para seu término.Nos dois casos anteriores estas associações ocorrem 

entre duas ou três empresas. 

 

A CN assimila-se com uma aliança estratégica do tipo três, pois é significativo o 

envolvimento de diversos stakeholders no processo e neste tipo de aliança o número 

de empresas participantes é mais elevado. 

 

                                                                                                                                                                             
no ambiente interno das organizações. Sendo dirigido ao público interno da organização, sobretudo 
aos seus funcionários exercendo um importante papel na comunicação integrada das relações 
interpessoais, de qualidade e estratégicas”.  
10 Benchmarking: segundo (Pinheiro, 2012, p. 168) “O benchmarking é um processo positivo e 
proativo pelo qual as organizações investigam como outras organizações desempenham um dado 
processo, com o objetivo de aprimorar a sua forma de realizar um processo semelhante. Trata-se, 
portanto, de perseguir as melhores práticas que levem à superioridade operacional e de gestão, 
intencionando aparelhar-se para disputar mercado e auferir resultados em meio à concorrência”. 
11

Stakeholders: são todos os atores envolvidos e interessados em um ambiente de negócios de uma 
organização, seja de forma temporária ou duradoura, conforme o projeto. Assim, considera-se 
stakeholders os clientes internos, os clientes externos, os fornecedores, os concorrentes e outros. 
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2.3.1. As Centrais de Negócios no Brasil – principais referências 
 
A montagem de uma CN requer cuidados. A ansiedade de montar um grupo, de 

realizar negócios juntos e a pressa em obter resultados a curto prazo são elementos 

prejudiciais para o sucesso. Não basta estabelecer regras, as empresas 

constituintes deste empreendimento coletivo têm outros desafios pela frente. 

 

Entretanto, há que se observar, com bastante critério, alguns aspectos que 
podem tornar-se potencialmente complicadores da sobrevida do grupo 
associativo: ansiedade, qualidade dos associados, disparidade de faturamento, 
recursos financeiros escassos, falta de habilidade para as decisões em 
conjunto, especular sobre as negociações, individualismo das empresas, 
desarmonia entre os integrantes, falta de democracia no grupo, querer tirar 
vantagem em tudo, em detrimento do grupo, tentativa de negociação individual, 
ou seja, compras de produtos eleitos para negociação conjunta de forma 
individual, autoritarismo das lideranças, falta de idoneidade financeira dos 
associados, vazamento de informações confidenciais do grupo, falta de 
habilidade nas negociações com fornecedores, não saber administrar as 
pressões dos concorrentes e fornecedores, negócios efetuados através de 
leilões, e não por meio de propostas fechadas e falta de assessoria gerencial 
às empresas e à rede (Paulet al, 2010, pp. 211). 

 

As CN não visam somente compras ou vendas coletivas, seus objetivos vão muito 

além da obtenção de lucros,  

 

“As Centrais de Negócios no Brasil oferecem, além da possibilidade de 
compras conjuntas, treinamentos e palestras, e outros serviços de orientação: 
financeira, logística, abastecimento, padronização, layout etc. Adicionalmente, 
no Brasil, é permitido o ingresso, nas centrais de negócios, de diferentes 
sistemas de organizações dos associados, tais como sociedades anônimas ou 
sociedades limitadas”. (Paulet al, 2010, p. 113). 

 

Uma breve leitura dos fatos marcantes da economia do Brasil nas últimas décadas 

ajuda na compreensão do movimento das MPE e CN no país. As CNcomo um 

modelo organizado, bem estruturado, surgiram a partir dos anos 2000 com o 

SEBRAE. Esta instituição, Sebrae (2009), investiu neste modelo de cooperação 

tendo como base os princípios da doutrina do associativismo: adesão voluntária e 

livre, gestão democrática pelos sócios, participação econômica dos sócios, 

autonomia e independência, educação, formação e informação, interação e 

interesse pela comunidade. 
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Conhecer a história do associativismo no Brasil contribui para contextualizar o 

cenário atual das CN. 

 

Nos anos 1950, em especial no período do governo Juscelino Kubitschek, a 

economia do Brasil era em grande parte sustentada pelo capital estrangeiro. Este 

período foi caracterizado pela forte participação do governo na economia do país e 

pelo incentivo a importação de tecnologia. O país focava nas grandes obras e, para 

isto, ocorreu o apoio à formação de oligopólios. Nesta década, ainda no governo 

Getúlio Vargas (1951 – 1954) surge o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico – BNDE em 1952 e a Petrobrás em 1953. 

 

O modelo de substituição de importação, que se implantava no governo de JK 
(Plano de Metas e os 50 anos em 5) no final dos anos 50 e início dos 60, 
propunha um crescimento industrial acelerado e fortemente apoiado na 
importação de tecnologia. Identificava que esse padrão de industrialização já 
se fazia em plena fase do capitalismo monopolista mundial, em que se 
destacava a necessidade da construção de grandes plantas industriais, de 
empresas com estruturas de mercado oligopolizadas e apoiadas em unidades 
fabris com grande densidade de capital, o que acarretava uma baixa massa de 
salários por unidade produzida. (Amato Neto, 2008, p. 107). 
 

As MPE foram beneficiadas com a implantação da indústria automobilística, que 

pode ser considerado um marco para o crescimento industrial brasileiro. A 

consequência foi a construção de estradas, pavimentação de vias públicas e 

crescimento de lojas de autopeças. Neste período o associativismo era precário e 

pouco sustentável, pois a economia estava focada em grandes projetos, construção 

de Brasília, crescimento em curto prazo por meio da máxima “cinquenta anos em 

cinco”, slogan de Juscelino Kubitschek. 

 

A década de 1960 é lembrada pelo golpe militar de 1964. O regime militar impôs 

severa intervenção na economia, por meio de arrocho salarial e estabilidade de 

preços, nos governos dos generais Castelo Branco e Costa e Silva. A inflação em 

1964 chegou a 100% no mês de abril. Para Kerecki e Santos (2009), este período é 

considerado a primeira grande crise industrial brasileira, consequência dos excessos 

cometidos na década anterior. É criado o Plano de Ação Econômica do Governo – 

PAEG, cujo foco era uma política monetária restritiva e a busca por um menor déficit 

público. Iniciou-se o processo de incentivo ao desenvolvimento tecnológico que 
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ocorreu com pouco planejamento e falta de metas claras. A economia continuava a 

privilegiar as grandes obras. Este período de forte ditadura militar onde foi 

promulgado o Ato Institucional 5 - AI-5, não contribuiu para um cenário favorável às 

MPE e para o associativismo que têm nas economias abertas um terreno mais 

propício de desenvolvimento. 

 

Nos anos 1970, ainda caracterizados pelos governos militares, o milagre econômico 

foi o principal acontecimento. Os presidentes deste período foram os generais 

Garrastazu Médici e Ernesto Geisel.Segundo (Kerecki e Santos, 2009, pp. 185-186) 

“De 1969 a 1973 foi o período de maior crescimento da história da economia 

brasileira. O setor de bens de consumo duráveis foi o que mais se expandiu, 

consolidando a ideia que ficou conhecida como “milagre econômico””. No entanto, 

em 1974 a inflação praticamente dobrou de 16,2% para 33,8% e seguiu nesta faixa 

até 1979 quando sofreu outra elevação de 40,5% para 76,8%. O aumento da dívida 

externa acompanhou este cenário, ameaçando a sobrevivência dos pequenos 

negócios, sem condições de investimentos. Persistiu o foco econômico nas obras de 

grande porte, como a transamazônica ea ponte Rio-Niterói. A falta de distribuição de 

renda neste período provocou fortes desigualdades sociais. 

 

O expressivo crescimento apresentado pela economia brasileira ao longo de 
toda a década de 70 (crescendo a taxas de até 12% ao ano), deu lugar a uma 
reversão de tendências a partir do início dos anos 80, quando passou a 
registrar uma das mais sérias crises de toda a sua história. A consequência 
imediata deste panorama nebuloso traduz-se por um baixo nível de 
investimentos produtivos em praticamente todos os setores da economia, com 
seus efeitos negativos sobre os níveis de renda e emprego. (Amato Neto, 
2008, p. 106). 

 

Cabe destacar a criação do SEBRAE em 1972 com o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento das MPE. O SEBRAE foi resultado de uma decisão política entre o 

governo e o segmento privado. No entanto, nos anos 1970 sua atuação foi tímida e 

muito dependente do governo federal.O movimento associativista continuou sem 

força e incentivos tanto da iniciativa pública quanto privada 
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A crise econômica atingiu seu auge nos anos 1980 nos governos militar do general 

Figueiredo e civil de José Sarney. Neste períodoos investimentos em produção 

tiveram queda acentuada e a inflação atingiu o índice de 366% ao ano. Os pequenos 

negócios foram sensivelmente atingidos nesta época com desaceleração da 

economia. 

Particularmente para o segmento das PMEs, foi um período extremamente 
difícil, dado que a retração da demanda nos setores-chaves da economia 
provocou a falência de um sem-número de pequenas empresas que, na 
maioria dos casos, atuavam como fornecedoras de peças, componentes e 
demais insumos para as grandes empresas. Em síntese, os anos 80 foram 
marcados por uma profunda crise fiscal e financeira, que trouxe como 
consequência para o Estado brasileiro pouca contribuição tributária e grandes 
gastos financeiros. Sem reforma fiscal e controle do pagamento de impostos, 
cresceu a sonegação e o valor dos impostos nas PME’s. (Amato Neto, 2008, p. 
110). 

 

O cenário era de hiperinflação no final dos anos 1980, ambiente nada propício para 

o desenvolvimento das empresas de pequeno porte. 

 

Pode-se organizar os anos 1990 em dois períodos, de 1990 a 1994 e 1995 a 1999. 

Collor governou de 1990 a 1992, Itamar Franco de 1992 a 1995 e Fernando 

Henrique Cardoso de 1995 a 2003. Se o primeiro período citado foi perverso para a 

economia, o segundo período foi salutar. O início dos anos 1990 foi marcado por 

forte crise econômica com a inflação chegando a 1.119% em 1992 e 2.477% em 

1993 (a maior da história). Sem crédito e sem condições de investimentos, os 

pequenos negócios se viram ameaçados, ocorrendo o fechamento de muitas 

empresas. A entrada de produtos no país, em decorrência da política de abertura de 

mercado, foi prejudicial para as MPE. 

 

Esse processo de mudanças, se por um lado estimulou as empresas a buscar 
maior poder de competitividade em termos internacionais, acabou por decretar 
a falência e o desaparecimento de inúmeras empresas, principalmente as de 
pequeno e médio portes, que se viram impossibilitadas de realizar mudanças 
radicais a curto prazo. (Amato Neto, 2008, p. 113). 

 

A realidade das MPE mostrava um cenário pouco animador, eram inúmeras as 

dificuldades que viviam estas empresas, conforme cita Amato Neto (2008), 
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Segundo o SEBRAE (1993), do total de número de estabelecimentos 
existentes no país, 99,3% das empresas são PMEs e contribuem com 40% do 
PIB, gerando cerca de 80% do total dos empregos. Quanto às reclamações 
mais usuais por parte dos pequenos e micro empresários, destacam-se: “falta 
de recursos;dificuldade na obtenção de créditos;burocracia no registro de 
empresa;alta carga tributária;falta de conhecimento de marketing e vendas;falta 
de informações sobre oportunidades de negócios, mercados potenciais, cursos 
de capacitação, inovação tecnológica e programas de qualidade e 
produtividade”(Amato Neto, 2008, p. 115). 

 

No entanto, naquele início da década de 1990, começaram a surgir incentivos à 

união entre empresas e as primeiras pesquisas sobre empreendimentos coletivos. 

Assim comenta (Silva, 2005, p. 1.283), “Dessa forma, as pesquisas relacionadas à 

cooperação entre empresas tiveram início na década de 1990 e foram realizadas no 

Estado de São Paulo com maior intensidade através do acompanhamento de 

projetos de implementação de polos e distritos industriais”. 

 
A situação econômica do país começou a se organizar com o lançamento do Plano 

Real pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso em março de 1994 quando o 

mesmo ocupava a pastada Fazenda no governo do Presidente Itamar Franco. A 

hiperinflação começou a ser controlada. 

 

Na segunda metade dos anos 90 as CN, muito conhecidas como Redes, 

começaram a despontar mais intensamente.Exatamente porque foi o período em 

que a competitividade ficou mais acirrada no Brasil com a abertura da economia feita 

no governo Collor no início daquela década. As empresas precisavam fortalecer o 

seuendomarketing e o seubenchmarking. 

 
Nos anos 2000 o associativismo se expandiu pelo território nacional e o SEBRAE, 

em 2004, criou o programa CN. 

 

Nos anos 2010 as CN cresceram em número e em qualidade. No ANEXO C é 

apresentada a síntese de uma pesquisa que o SEBRAErealizou em 2011 e que teve 

como principal objetivo clarear a realidade das CN no país daquele ano. 

Foramcontabilizadas 778 CN ativas no Brasil.  
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As CN têm um terreno fértil de crescimento. Como apresentado, existe metodologia 

para isto. Montar e desenvolver uma CN é um desafio pois requer principalmente 

metodologia, dedicação, disciplina, comprometimento e foco nos objetivos a serem 

alcançados. Mas, em compensação, as vantagens são significativas. 

 

Para compreender o funcionamento de uma CN é necessário analisar a Figura 7 que 

retrata o seu fluxo decisório. Tal empreendimento coletivo éconstituído pelos sócios 

(governança/gestão), que viabilizam as ações das decisões macros da CN e cuidam 

dos aspectos operacionais e distribuição de funções para os níveis subsequentes. 

As decisões macros são acordadas com o grupo de associados, em sintonia com os 

conselhos da CN, normalmente constituído pelo Conselho Fiscal e Conselho de 

Ética, mas outros tipos de conselhos podem ser criados conforme a necessidade. As 

equipes são normalmente comissões que possuem atribuições específicas, 

conforme (Paul et al., 2010, p. 139) “cada uma dessas equipes tem o condão de 

analisar, desenvolver e colocar em prática estratégias especificamente voltadas para 

seus respectivos escopos, para o que se faz necessário que apresentem uma série 

de requisitos fundamentais.”. A Figura 7 enfatiza a Equipe de Expansão, voltada a 

buscar novos associados no mercado. Outras equipes ou comissões podem ser 

criadas como a Comissão Financeira, Comissão de Recursos Humanos, Comissão 

de Ética, levando em consideração as necessidades de cada CN. Normalmente um 

gestor comercial ou administrativo é contrato para gerir todo este esquema.Em 

termos de Ato Constitutivo, a maioria deste empreendimento coletivo é regido por 

Estatuto Social, se constituindo em Associação como forma jurídica oficial, com 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, estatuto e regimento interno. 
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Figura 7. Fluxo do processo de decisão de uma CN. 
Fonte: Paul et al (2010). 

 

As equipes de trabalho normalmente são compostas de três a seis membros e este 

número está relacionado à relevância da mesma. Supondo que uma CN esteja 

constituída em média por vinte empresas, teoricamente cada empresa deve fazer 

parte de duas ou mais equipes. Fazem parte das equipes os proprietários das 

empresas participantes da CN, mas funcionários também podem fazer parte, 

conforme suas competências e aprovação de seus nomes em reunião da CN. As 

equipes possuem atribuições e metas a serem cumpridas. Relatórios devem ser 

apresentados para o monitoramento dos resultados obtidos. 

 

É essencial para o sucesso do trabalho que um consultor especialista em CN seja 

contratado para orientar os participantes em relação ao desenvolvimento da própria 

CN. 
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2.3.2. As Centrais de Negócios no mundo – principais referências 
 
A união de empresas do mesmo segmento com o objetivo de tornarem-se mais 

competitivas no mercado vão além das fronteiras do Brasil. Globalmente, conforme 

Amato Neto(2008) as redes interempresariais se difundiram a partir dos anos 90. 

Muitos exemplos exitosos vieram da Itália, Alemanha, Portugal, Dinamarca, Estados 

Unidos e Japão. 

Ainda que se conheça o fato de que experiências de formação de redes de 
cooperação entre as PME’s12 tenha-se difundido globalmente a partir dos anos 
90, algumas regiões foram pioneiras nesse aspecto, e como consequência 
apresentaram resultados muito positivos. Dentre essas experiências podemos 
destacar algumas regiões da Europa (centro, norte e leste da Itália; Baden-
Wu rttemberg, no sul da Alemanha; Jutland, na Dinamarca e Portugal), nos 
Estados Unidos (Vale do Silício) e no Japão (os keiretsu). (Amato Neto, 2008, 
p. 81). 

 

Experiências pioneiras de Rede surgiram na Terceira Itália – região de Emília-

Romagna, Vêneto e Lombardia. Atualmente estas regiões utilizam, com muita 

frequência, o modelo de consórcio de empresas. Os consórcios unem empresas que 

prestam serviços específicos para o mercado em um período determinado. 

 
O centro industrial dessa região é a província de Módena, que nos últimos 
anos passou a constituir-se em uma das principais regiões industriais da Itália. 
O desemprego em Módena estava em 1987 em torno de 5,5%, enquanto o 
índice nacional atingia uma média de 12%. O número de firmas registradas 
nessa província cresceu de 12.500 em 1971 para cerca de 22.000 em 1981, 
enquanto o número de empregados mais artesãos (craftsman-owners) crescia 
de 100.000 para 140.000 (uma média de 6,4 por firma). (Amato Neto, 2008, p. 
83). 
 

Baden-Wu rttemberg localiza-se na região sul da Alemanha. A maior parte da 

produção industrial se deve às MPE. 

 
  

                                                        
12

 O termo PME’s citado por Amato Neto (2008) tem o mesmo significado de MPE, ou seja, são 
termos que caracterizam as micro e pequenas empresas, tanto no Brasil quanto em outros países do 
mundo. As características destas empresas diferem das empresas de grande porte. 
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Do ponto de vista das relações interfirmas, prevalece nesse distrito industrial a 
intercooperação no desenvolvimento de novos produtos e processos, 
principalmente entre aquelas responsáveis por diferentes etapas da produção 
de um produto final mais complexo (constituído por um grande número de 
peças e componentes). Isso, porém, não significa que não haja uma intensa 
concorrência entre firmas que produzem bens similares e, portanto, 
concorrentes entre si. (Amato Neto, 2008, p. 85). 

 
Dois tipos de intercooperação entre empresas caracterizam o que existe em termos 

de redes de empresas no Japão: o Keiretsu Organization e os Sistemas de 

Subcontratação. Apesar do objetivo destes sistemas serem similares aos do Brasil, 

ou seja, tornar as MPE mais competitivas, suas características são bem diferentes. 

 
Os Sistemas de Subcontratação, presentes na indústria japonesa desde o século 

XIX,caracterizam-se pela formaçãode uma pirâmide de empresas, onde as 

empresas localizadas no topo da pirâmide contratam as empresas do nível 

imediatamente abaixo e assim por diante atéchegar na base, onde estão as MPE. A 

empresa do topo da pirâmide é chamada de empresa-mãe por deter todo o processo 

produtivo. Pode-se entender este esquema de pirâmide como uma cadeia produtiva 

ou como uma linha de montagem com a diferença que esta linha de montagem 

ocorre por meio de diferentes empresas. 

 

Pode-se observar que os modelos apresentados de CN fora do Brasil não se 

assemelham com os do Brasil. Cada país possui sua característica, sua cultura e 

sua própria identidade na forma de desenvolver suas redes. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos estão relacionados com a pesquisa realizada e 

embasa os resultados, respondendo a questão norteadora da dissertação.  O 

presente capítulo tem como objetivo, portanto, apresentar as características da 

pesquisa utilizada. O objetivo da pesquisa foi fornecer subsídios para elucidar o 

problema apresentado na introdução. Para Moresi (2003), o valor de uma pesquisa 

científica está na organização e consistência de sua estrutura. 

 

Pesquisa científica seria, portanto, a realização concreta de uma investigação 
planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela 
metodologia científica. Metodologia científica entendida como um conjunto de 
etapas ordenadamente dispostas que você deve vencer na investigação de um 
fenômeno. Inclui a escolha do tema, o planejamento da investigação, o 
desenvolvimento metodológico, a coleta e a tabulação de dados, a análise dos 
resultados, a elaboração das conclusões e a divulgação de resultados. (Moresi, 
2003, p. 11). 

 

Aqui a ênfase será na pesquisa de campo e não em pesquisa documental ou 

bibliográfica. Inicialmente serão apresentados os fins e os meios da pesquisa. 

Depois, a unidade de análise, a unidade de observação e os sujeitos da pesquisa. A 

seguir serão apresentados os meios de coleta dos dados, os conceitos que 

apoiaram a construção do instrumento de coleta, e a técnica de análise de dados 

propostos. 
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3.1. Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa é, portanto, uma parte preponderante de todo trabalho científico, pois 

valida ou não a teoria. É uma forma de encontrar respostas para o problema 

apresentado na dissertação, conforme Moresi(2003). Desta forma, o caráter 

científico de um trabalho deve ser sustentado por uma pesquisa bem planejada, 

aplicada com esmero e analisada com rigor. 

 
O planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um 
projeto, que é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao 
longo do processo de pesquisa. O projeto deve, portanto, especificar os 
objetivos da pesquisa, apresentar a justificativa de sua realização, definir a 
modalidade de pesquisa e determinar os procedimentos de coleta e análise de 
dados. Deve, ainda, esclarecer acerca do cronograma a ser seguido no 
desenvolvimento da pesquisa (Gil, 2002, p. 19) 

 

Existem diversos tipos de pesquisas. Os objetivos a serem alcançados e a natureza 

do próprio tema objeto de investigação determinam o tipo mais adequado a ser 

escolhido. Pelas características da presente dissertação, a pesquisa de campo foi 

utilizada para a coleta de dados. A característica de tal pesquisa é o contato direto 

com pessoas que fazem parte do universo a ser pesquisado. 

 

Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de 
estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. 
Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das 
atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar 
suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo. (Gil, 2002, p. 53). 

 

Uma pesquisa deve ser classificada quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

a) Quanto aos fins: a pesquisa dessa dissertação foi descritiva. Para (Gil, 

2002, p.131), “a primeira decisão importante para elaboração do projeto consiste em 

definir o nível da pesquisa: exploratório, descritivo ou explicativo”. Este trabalho não 

teve compromisso com dados quantificáveis, mas, sim em investigar as percepções 

dos atores sobre os conceitos e a aplicabilidade da IC em CN. 
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Nos estudos de campo, a preocupação também é com a descrição, mas a 
ênfase maior é colocada na profundidade e não na precisão, o que leva o 
pesquisador a preferir a utilização de depoimentos e entrevistas com níveis 
diversos de estruturação. (Gil, 2002, p. 131). 

 

b) Quanto aos meios: pelas características desta dissertação, o estudo de caso 

foi a técnica escolhida e considerada mais adequada quanto aos meios. Este tipo de 

pesquisa se faz presente em situações em que é pequena a amostragem de uma 

população, dando mais ênfase na profundidade da forma que ocorre a coleta de 

dados ao invés de números quantitativos. 

 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um 
ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos 
já considerados. (Gil, 2002, p. 54). 

 

O estudo de caso é adequado para a observação do fenômeno em uma ou poucas 

amostras. 

 

O estudo de caso tem origem na pesquisa médica e na pesquisa psicológica, 
com a análise de modo detalhado de um caso individual que explica a dinâmica 
e a patologia de uma doença dada. Com este procedimento se supõe que se 
pode adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração 
intensa de um único caso. Além das áreas médica e psicológica, tornou-se uma 
das principais modalidades de pesquisa qualitativa em ciências humana e 
sociais. (Ventura, 2007, p. 384). 

 

Quanto à abordagem, a pesquisa foi qualitativa, característica de poucas unidades 

pesquisadas. Moresi (2003) afirma que a estatística e a precisão não são 

características deste tipo de pesquisa. 

 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 
que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte 
direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 
processo e seu significado são os focos principais de abordagem. (Moresi, 
2003, p. 9). 
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O uso da pesquisa qualitativa pressupõe que o foco da pesquisa não é a frequência 

de eventos mas as impressões manifestas dos atores envolvidos. 

 

 

 

3.2. Unidades de análise, de observação e sujeitos dapesquisa 

 

A unidade de análise é composta por três CN: Rede do Campo, Clube da Casa e 

Toque Brasil. Todas estão situadas no Sul de Minas Gerais, sendo que a Rede do 

Campo também atua no Centro Oeste. Estas CN foram escolhidas pela proximidade 

com o dissertando, visto que o mesmo foi o consultor de duas delas (Rede do 

Campo e Toque Brasil) e possui bons contatos com a terceira (Clube da Casa). 

Também foram escolhidas pela experiência de mais de cinco anos no mercado. 

Assim, os empresários entrevistados puderam contribuir com depoimentos 

significativos para esta dissertação. 

 

A unidade de observação consistiu na entrevista com sócios destas CN que ocupam 

cargos hierárquicos superiores. Em sua maioria, a estrutura organizacional de uma 

CN é composta por um presidente, um vice-presidente, um diretor administrativo, um 

diretor financeiro, um diretor de marketing, um diretor comercial, um tesoureiro, um 

secretário, um conselho financeiro, um conselho fiscal, um conselho de ética e 

diversas comissões de trabalho. 

 

Dessa forma, a amostra foi do tipo Não Probabilística Intencional (também chamada 

de julgamento), levando-se em consideração os motivos anteriormente expostos. 

Isto significa uma escolha deliberada e direcionada da unidade de análise e da 

unidade de observação. O objetivo foi evitar, caso fosse usado tipos de amostragem 

aleatória, a possibilidade de pesquisa com CN e pessoas pouco experientes e que 

não pudessem contribuir para os resultados almejados. Sobre a amostragem Não 

Probabilística e intencional, comenta (Samara e Barros, 2002, p. 94), “Os elementos 

da amostra são selecionados segundo um critério de julgamento do pesquisador, 

tendo como base o que se acredita que o elemento selecionado possa fornecer ao 
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estudo”. Por isto é intencional e não aleatória. Seria, portanto, arriscado a escolha 

de uma amostragem aleatória, para os propósitos almejados. 

 

Mattar (1996), assim refere-se a este tipo de amostragem, 

 
Amostragem não probabilística: aquela em que a seleção dos elementos da 
população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento 
do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma chance 
conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer parte da 
amostra. As amostragens não probabilísticas geram amostras probabilísticas. 
(Mattar, 1996, p. 132). 
 

A amostra, portanto, é direcionada para garantir que os elementos selecionados 

sejam os mais adequados para evitar resultados enganosos. Segundo Mattar 

(1996), as amostragens do tipo não probabilísticas se organizam em básicas e 

variações, sendo as básicas ainda subdivididas em conveniência, intencional e 

quotas. Assim explica o autor sobre a intencional, característica da amostragem 

desta dissertação, 

 

Amostras intencionais (ou por julgamento): a suposição básica da amostra 
intencional é de que, com bom julgamento e uma estratégia adequada, podem 
ser escolhidos os casos a serem incluídos e, assim, chegar a amostras que 
sejam satisfatórias para as necessidades da pesquisa. Uma estratégia muito 
utilizada na amostragem intencional é a de se escolherem casos julgados 
como típicos da população em que o pesquisador está interessado, supondo-
se que os erros de julgamento nessa seleção tenderão a contrabalançar-se. Se 
os critérios de julgamento na escolha da amostra forem corretos, uma amostra 
intencional deverá trazer melhores resultados para a pesquisa do que uma por 
conveniência. (Mattar, 1996, pp. 133). 

 

São três segmentos distintos na unidade de análise: lojas de material de construção 

(Clube da Casa), lojas de material agropecuário (Rede do Campo) e lojas de lingerie 

(Toque Brasil), o que proporcionará uma análise mais ampla do universo das CN. 
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Conhecendo um pouco mais de cada unidade de análise: 

 

Clube da Casa Rede do Campo Toque Brasil 
CN do ramo de material de 
construção criada por 21 
empresas em novembro de 
2007. Hoje são 26 empresas 
cada uma localizada em uma 
cidade diferente do Sul de 
Minas. Possuem um Centro de 
Distribuição localizado em 
Varginha-MG. 
Outros dados no site 
www.clubedacasa.com.br  

É uma CN do ramo de lojas de 
produtos agropecuários 
composta por 24 empresas. O 
dissertando foi consultor deste 
grupo e o primeiro relatório de 
consultoria data de 10 de 
agosto de 2010, data da criação 
do grupo. Cada loja está 
localizada em uma cidade do 
Sul e Centro Oeste de Minas. 
Outros dados no site 
www.rededocampo.com.br 

É uma CN do ramo de lingerie 
composta por 19 empresas. O 
dissertando foi consultor deste 
grupo e o primeiro relatório de 
consultoria data de 02 de 
dezembro de 2007, data da 
criação do grupo. As lojas estão 
concentradas na cidade de 
Juruaia na região sul de Minas 
Gerais. 
Outros dados no site 
www.toquebrasil.com.br 

Figura 8: As unidades de análise. 
Fonte: elaborado pelo autor da presente dissertação. 

 

As CN Clube da Casa e Toque Brasil foram lançadas para o mercado em 2009 e a 

Rede do Campo em 2012. O lançamento de uma CN é representado por um evento 

social. Este evento caracteriza-se por um cerimonial onde são convidadas pessoas 

representativas da sociedade local, fornecedores, parceiros da CN, a imprensa local 

e todos que de uma forma ou outra contribuíram, contribuem ou poderão contribuir 

para o sucesso da CN. 

 

 

 

3.3. Técnicas de coleta de dados 

 

A coleta de dados é a parte da pesquisa em que o pesquisador colherá, das 

pessoas entrevistadas, elementos substanciais que promoverão a análise em 

relação ao problema proposto na dissertação. Acrescenta(Moresi, 2003, p. 30), “A 

coleta de dados estará relacionada com o problema, a hipótese ou os pressupostos 

da pesquisa e objetiva obter elementos para que os objetivos propostos na pesquisa 

possam ser alcançados”. Essa dissertação não levanta hipóteses, mas sim um 

problema pontual e uma questão norteadora que devem ser esclarecidos com a 

coleta de dados. 
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Nesta dissertação a coleta de dados foi por meio de entrevista norteada por um 

roteiro semiestruturado de perguntas abertas. Este roteiro encontra-se no 

APÊNDICE A. Algumas outras perguntas foram feitas no momento da pesquisa com 

o objetivo de clarificar melhor as respostadas dadas. 

 

 

 
 
3.4. Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

A estratégia de análise e tratamento de dados é uma das etapas mais complexas de 

uma pesquisa científica. O pesquisador deve escolher com esmero o método a ser 

utilizado para que o resultado espelhe a realidade. 

 
Talvez a fase de analisar os dados, na execução de uma pesquisa científica, 
seja um dos momentos mais nevrálgicos e a escolha do método ou da técnica 
para a sua realização necessite do pesquisador muita atenção e cuidado. Essa 
escolha realmente tem que ser adequada e proporcionar a exploração dos 
dados em toda a sua riqueza e possibilidades. (Campos, 2004, p. 1). 

 

A Figura 9 correlaciona os objetivos específicos propostos nessa pesquisa com os 

autores que dão sustentação teórica para o assunto abordado, o tipo de pesquisa a 

ser realizado e os instrumentos de coleta de dados correspondentes. Isto é para 

garantir coerência em relação a proposta do trabalho com todos os outros elementos 

citados. 
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Objetivos 
específicos 

Referências para atender os 
objetivos 

Tipo de 
pesquisa 

Fonte/Instrumento de 
coleta de dados 

- Identificar como as 
CN coletam e tratam 
suas informações 
estratégicas para a 
tomada de decisão. 
 

Amato Neto (2008). 
Paul et al. (2010). 
SEBRAE (2009). 
 

Pesquisa 
de campo 

Roteiro semiestruturado 
para pesquisa 
qualitativa: questões 1 a 
4 

- Comparar as 
práticas de busca e 
uso de informações 
adotadas pelas CN 
com as práticas de IC. 
 

Gomes (2004). 
Moresi (2000). 
Silva (2013). 
Starec (2012). 

Pesquisa 
de campo 

Roteiro semiestruturado 
para pesquisa 
qualitativa: questões 5 a 
10 

- Propor como as CN 
podem atuar com a IC. 
 

Não foram encontradas 
referências sobre IC em CN. O 
autor desta dissertação proporá 
uma forma das CN atuarem com 
a IC. 

Pesquisa 
de campo 

Roteiro semiestruturado 
para pesquisa 
qualitativa: questões 11 
a 13 

Figura 9: Estratégia de Análise e Tratamento de Dados. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A técnica da Análise dos Dados foi do tipo Conteúdo.Isto significa que ocorreu a 

interpretação do conteúdo das respostas dadas pelos entrevistados. A palavra 

possui um significado preponderante neste tipo de análise, que conta com a 

inferência sobre o objeto analisado. Segundo Caregnato e Mutti (2004)  a análise de 

conteúdo é a própria análise de texto e compreende encontrar o sentido das 

palavras pronunciadas. Este tipo de técnica trabalha materiais textuais escrito. Sobre 

isto diz Moraes (1999), 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 
descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. 
Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 
quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão 
de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.Essa 
metodologia de pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, com um 
significado especial no campo das investigações sociais. Constitui-se em bem 
mais do que uma simples técnica de análise de dados, representando uma 
abordagem metodológica com características e possibilidades próprias. 
(Moraes, 1999, p.2) 

 
A análise do conteúdo trabalha com textos produzidos pela transcrição de 

entrevistas ou com textos prontos de revistas, jornais, artigos, etc. No presente 

trabalho utilizou-se transcrições de entrevistas. As respostas obtidas foram 

decorrentes de perguntas elaboradas que visavamatender os objetivos propostos.  

 



 

 
 

65

A construção de uma pergunta na pesquisa qualitativa é uma tarefa dotada de 
complexidade e método, pois requer uma imersão prévia no ente com o intuito 
de compreender o ser e sua essência. A análise de conteúdo, neste cenário, 
emerge como técnica que se propõe à apreensão de uma realidade visível, 
mas também uma realidade invisível, que pode se manifestar apenas nas 
“entrelinhas” do texto, com vários significados. (Cavalcante, Calixto e Pinheiro, 
2014, p. 15)  

 
Neste sentido, a análise do conteúdo não procura extrapolar o sentido do texto. 

Atém-se aquilo que foi dito, à mensagem narrada e transcrita e às palavras 

mencionadas. O resultado alcançado é a expressão da percepção do sujeito 

entrevistado. No entanto, Campos (2004),amplia esta visão, 

 
A análise de conteúdo não deve ser extremamente vinculada ao texto ou a 
técnica, num formalismo excessivo, que prejudique a criatividade e a 
capacidade intuitiva do pesquisador, por conseguinte, nem tão subjetiva, 
levando-se a impor as suas própria ideias ou valores, no qual o texto passe a 
funcionar meramente como confirmador dessas. (Campos, 2004, p. 613) 
 

A flexibilidade na análise requer senso crítico adequado para evitar extrapolar o que 

está sendo dito e, ao mesmo tempo, visão sistêmica que possibilite ampliar de forma 

a alcançar o sentido do material pesquisado. 

 
Como exemplo pode-se citar as respostas dos entrevistados em relação a 

informação. A anterioridade em relação às fontes de informações é o conhecimento 

sobre o termo informação. Não é possível escolher fontes de informações se é 

desconhecido o significado do que vem a ser informação. Isto é uma conclusão 

tirada das respostas dos entrevistados. Ficou claro pelas respostas que as CN 

desconhecem este conceito, não possuindo, portanto, uma coleta eficaz de 

informação dentro de um modelo estratégico.O termo informação, levando em 

consideração as respostas dos entrevistados, está normalmente associado a 

notícias, dados aleatórios ou a qualquer tipo de entendimento de algo. É o caso de 

uma das respostas da primeira questão “informação é a mídia em geral, como as 

revistas, por exemplo.” Após as respostas dos entrevistados, foi reforçada a 

pergunta se eles utilizavam algum método de coleta de informações e foi negativa a 

reposta de todos.Isto mostrou que as CN não possuem um esquema organizado de 

busca de informações de tendências do setor. Utilizam as feiras para este fim e feito 

de forma aleatória, informal, sem um método. 
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Analisando algumas respostas, percebe-se que alguns itens não foram citados 

propriamente como fontes de informações de mercado. É o caso dos bancos, 

citados como forma de adquirirem créditos financeiros. O adequado seria as CN 

usarem os bancos como fonte de informação, pois estas instituições detém o 

financeiro das empresas do mercado e mesmo que não abrissem números (por 

questão ética) poderiam fornecer leituras interessantes sobre o crescimento do setor 

ou sobre a força de determinado grupo no mercado. 
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4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo procura organizar e analisar as respostas que os entrevistados deram 

na pesquisa de campo, quando foi apresentado para os mesmos o Roteiro 

Semiestruturado para Entrevistas Qualitativas. 

 

As Figuras 11 a 18 mostram uma sínteses das respostas de cada pergunta e a 

Figura 19 um compilado de todas as respostas. As questões foram elaboradas 

levando em consideração os objetivos específicos propostos nesta dissertação. 

 

Para preservar suas identidades, os nomes dos entrevistados foram omitidos e 

serão identificados somente com as terminologias E1 correspondente ao primeiro 

entrevistado, E2 para o segundo e assim sucessivamente até o código E12, 

correspondente ao décimo segundo entrevistado. 

 

A análise leva em consideração a metodologia de amostra não probabilística 

intencional, apresentada no capítulo sobre os procedimentos metodológicos. 

Portanto, não será uma análise quantitativa mas sim qualitativa. 
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4.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa. 

 

Foram entrevistadas doze pessoas, quatro de cada uma das CN que compõem a 

análise de pesquisa. A Figura 10 apresenta o cargo, o sexo, a idade, o tempo no 

cargo e a graduação dos mesmos. 

 

O critério escolhido para a seleção dos entrevistados foi o cargo ocupado nas suas 

respectivas CN. Assim, foram escolhidos cargos de hierarquia mais elevada. 

 

Conforme apresentado na Figura 10, os entrevistados E1 a E4 são da CN Toque 

Brasil, os entrevistados E5 a E8 pertencem a Rede do Campo e os entrevistados E9 

a E12 fazem parte do Clube da Casa. 

 

NOME CARGO SEXO IDADE 
TEMPO 

NO 
CARGO 

FORMAÇÃO 

 
CN Toque Brasil 

 
E1 Presidente Feminino 34 anos 1,5 ano Advogada 
E2 Diretor Administrativo Feminino 43 anos 2 anos Ensino médio 

E3 
Coordenador Comissão 
Marketing 

Feminino 35 anos 2 anos Ensino médio 

E4 Vice-tesoureiro Masculino 33 anos 1,5 ano Contabilista 
 

CN Rede do Campo 
 

E5 Fundador da CN Masculino 41 anos 6 anos 
Engenheiro 
Agrônomo 

E6 
Coordenador Comissão 
Compras Agropecuário 

Masculino 46 anos 3 meses 
Gestão 
Comercial 

E7 Vice-presidente Masculino 53 anos 4 anos Zootecnista 
E8 Presidente Masculino 37 anos 1 ano Advogado 

 
CN Clube da Casa 

 

E9 Gestor Masculino 51 anos 5 anos 
Economia e 
Contabilidade 

E10 
Vice-presidente e Diretor 
Administrativo 

Masculino 55 anos 2 anos 
Ensino 
fundamental 

E11 Presidente Masculino 64 anos 6 anos 
Técnico em 
Contabilidade 

E12 Vice-presidente Masculino 60 anos 6 anos 
Administração 
de Empresas 

Figura 10: Perfil dos sujeitos da pesquisa. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 
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4.2Análise das respostas relacionadas ao primeiro objetivo específico 

 

As três primeiras questões do roteiro semiestruturado de entrevista estão 

relacionadas ao primeiro objetivo específico desta dissertação. Assim, a intenção da 

primeira questão foi saber o que os entrevistados entendiam sobre o conceito de 

informação, para o entendimento posterior sobre como as CN coletam e tratam suas 

informações relacionadas às suas necessidades. 

 

A ordem a seguir deste capítulo é apresentar cada uma das questões, seguido de 

um quadro síntese das respostas dadas e depois uma análise destas respostas. 

 
A primeira questão: 

- Segundo o seu entendimento, defina o que vem a ser informação. 

 

Figura 11: Síntese das respostas da primeira questão do roteiro semiestruturado. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

As respostas da primeira questão mostram que os entrevistados desconhecem o 

conceito científico de informação, alguns confundindo o mesmo com conhecimento e 

outros entendendo este conceito como notícias recebidas pela mídia. Um dos 

entrevistados afirmou: “Informação é a mídia em geral, como as revistas, por 

exemplo.” Somente um definiu de forma adequada o termo informação. 

 

A resposta dada por um entrevistado “é aquilo que te traz conhecimento de alguma 

coisa” pode ser considerada também próximo ao conceito de informação, mas 

ENTREVISTADO RESPOSTA 
E1 Associa informação a conhecimento. 
E2 Associa informação a conhecimento. 
E3 Associa informação a todas as notícias que possam ajuda-lo a tocar o seu 

negócio. 
E4 A informação é tudo que o ajuda a desenvolver o trabalho. 
E5 Acha que informação é qualquer tipo de notícia. 
E6 É tudo que possa gerar uma ideia, como um curso, a própria Rede. 
E7 Tudo que vem da mídia, escola ou pessoas. 
E8 Associa informação a conhecimento. 
E9 São os dados que levam a informação que leva ao conhecimento. 
E10 Associa a mídia, as revistas e similares. 
E11 Associa informação ao sucesso na vida. 
E12 Associa ao conhecimento. 
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também não está correto já que o termo conhecimento mencionado pelo 

entrevistado não é tratado como um elemento gerador de estratégia. 

 

 
 
A segunda questão: 

- A CN coleta, por meio de algum método específico, informações relevantes do 

mercado? Normalmente a coleta de informações é para qual(is) fim(ns)? 

 

A segunda questão visa entender, concretamente, como as informações são 

coletadas pelas CN. Para não correr o risco dos entrevistados responderem a 

questão utilizando de conceitos diversos, foi apresentado para os mesmos o 

conceito de informação conforme (Gomes, 2004, p. 24), “Informação – são dados 

organizados de modo significativo agregando o conhecimento de especialistas, 

sendo um subsídio útil à tomada de decisão.” 

 

E também foi apresentado um outro conceito presente nesta dissertação:“dados, 

portanto, isolados em uma empresa não possuem valor agregado. A importância do 

dado surge quando o mesmo é identificado como relevante e se comparado a outros 

dados igualmente relevantes, o conjunto destes dados passa a ser identificado como 

informação.” 

 

 
ENTREVISTADO RESPOSTA 

E1 Internet, Sebrae, cursos e treinamentos. Comparação com o próprio 
negócio. 

E2 Relata que a CN não lida com informações e sim com dados. 
E3 Coloca as planilhas de compras mensais como forma de coletar 

informações relevantes do mercado. Cita revistas específicas do ramo. 
E4 Relata que a CN não lida com informações. 
E5 Relata que a CN não lida com informações. 
E6 Por meio dos produtos que vendem mais ficam sabendo o que é relevante 

no mercado. 
E7 Relata que a CN não lida com informações. 
E8 Relata que a CN não lida com informações. 
E9 Utilizam a pesquisa da Leroy Merlin, o que consegue extrair de congressos 

e feiras. 
E10 Por meio das associações de classe e fornecedores. 
E11 Por meio do gestor do grupo e também da Anamaco. 
E12 Por meio de feiras, da Anamaco e de fornecedores. 

Figura 12: Síntese das respostas da segunda questão do roteiro semiestruturado. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 
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Após as respostas dos entrevistados, foi reforçada a pergunta se eles utilizavam 

algum método de coleta de informações e foi negativa a reposta de todos. 

 

A resposta do E1 apresentou fontes diversas mas não citou um método usado de 

coleta de informações. O termo está mais associado a notícia do que a algo 

relevante. O E2 afirmou que a CN não trabalha com informação e sim com dados 

aleatórios, não utilizando métodos de comparação. O E3 comparou informação com 

dados colhidos de planilhas de compras, estando também fora do conceito 

apresentado do termo. Os E4, E5, E7 e E8 deixaram claro que não trabalham com 

informações. O E6 disse que sua CN não é profissional nesta questão. O E9 

comparou informação relevante com pesquisa, o E10, E11 e E12 não deixaram claro 

sobre como são coletadas as informações, apenas citaram fontes de informações. 
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A terceira questão: 

- Como e por quem são criadas as estratégias da CN? 

 

ENTREVISTADO RESPOSTA 
E1 Por meio das comissões. 
E2 Todos da CN criam as estratégias. 
E3 Todos da CN criam as estratégias. 
E4 Todos da CN criam as estratégias. 
E5 Não existe estratégias na CN. 
E6 Pela diretoria, pelas comissões e pelas assembleias. 
E7 São criadas pelas comissões. 
E8 Pela diretoria, pelas comissões e pelas assembleias. 
E9 Por todos, mas principalmente entre o gestor e a diretoria. 
E10 Assembleias. 
E11 Diretoria e comissões. 
E12 Pelo gestor. 

Figura 13: Síntese das respostas da terceira questão do roteiro semiestruturado. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 
As respostas da terceira questão mostraram que as estratégias das CN encontram-

se dispersadas em diversos atores, seja na diretoria ou nas comissões. De qualquer 

forma fica claro que as estratégias não ocorrem dentro de um núcleo estratégico. 

Estratégia também não pode ser algo de todos dentro de uma organização, 

conforme algumas respostas dadas. Talvez o que esteja sendo chamado de 

estratégia são, na verdade, ideias, opiniões ou sugestões. Estratégia deve ser de 

responsabilidade de um grupo de pessoas voltadas para este fim. 
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4.3Análise das respostas relacionadas ao segundo objetivo específico  

 
As questões quarta a nona estão relacionadas com o segundo objetivo específico 

que é comparar as práticas de busca e uso de informações adotadas pelas CN com 

as práticas de busca e uso de informações adotadas pela IC, pois esta comparação 

mostrará se as CN já aplicam algum método de busca e tratamento de informações 

conforme ocorre com a IC. 

 

 
A quarta questão: 

- Na sua percepção como a CN que você faz parte organiza suas estratégias para 

se tornar competitiva no mercado? 

 

A quarta questão procura entender como a CN desenvolve suas estratégias, para ter 

clareza se algum método é utilizado para isto e qual paralelo pode ser feito deste 

método com o utilizado pela IC. 

 
ENTREVISTADO RESPOSTA 

E1 Pelo trabalho realizado nas comissões. 
E2 Relata não trabalharem com organização de estratégias de mercado. 
E3 Pelo trabalho realizado nas comissões, pelo SEBRAE e pelas feiras. 
E4 Relata não trabalharem com organização de estratégias de mercado. As 

comissões cuidam das estratégias. 
E5 Relata não trabalharem com organização de estratégias de mercado. 
E6 Relata não trabalharem com organização de estratégias de mercado. 
E7 Relata não trabalharem com organização de estratégias de mercado. 
E8 Pela união do grupo. 
E9 Não trabalham focado no externo da CN mas no fortalecimento interno. 
E10 A competitividade vem do melhor preço, qualidade e distribuição de 

tabloides. 
E11 Pelas parcerias e feiras. 
E12 Não trabalham focado no externo da CN mas no fortalecimento interno. 

Figura 14: Síntese das respostas da quarta questão do roteiro semiestruturado. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

Nenhuma das respostas dos entrevistados apresentou um modelo de estratégia 

para tornarem-se competitivas. Conforme um dos entrevistados, as estratégias 

surgem de forma espontânea e não provocada, “não existe algo organizado pra 

gerar estratégia.” O E1 apresentou as comissões como uma estratégia para alcançar 

resultados. O E2 atrelou a estratégia com oportunidades que surgem no mercado. 

Para o E3 as estratégias estão dentro das comissões e citou algumas fontes de 

informações como forma das estratégias acontecerem. Para o E4 as estratégias não 
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ocorrem de forma organizada. Os entrevistados E5, E6 e E7 afirmaram que não 

existe estratégias na CN. O E8 vinculou a estratégia a união do grupo. O E9 afirmou 

que as coisas acontecem de forma intuitiva e fala sobre como o grupo cresceu, não 

citando ações estratégicas em decorrência de um planejamento. O E10 disse sobre 

o que seria o resultado de uma estratégia, ao afirmar “buscamos o melhor preço, 

qualidade e distribuição de tabloides. É pela divulgação e treinamento dos 

funcionários”. Ao ser indagado o que levou o grupo a decidir pelo melhor preço, 

qualidade e distribuição de tabloides, o entrevistado afirmou que foi um consenso do 

grupo e não de algum planejamento. O E11 comentou sobre feiras que a CN 

participa e quando questionado sobre o que levou a CN a participar de feiras ele 

disse que é algo natural e incentivado pelo gestor do grupo. O E12 afirmou que as 

estratégias acontecem pela provocação que fazem no grupo e esta provocação tem 

o objetivo de fazê-los sair da zona de conforto. Não respondeu como surge a 

estratégia e disse que isto ocorre de forma natural. 

 

As respostas dos entrevistados mostraram que o termo estratégia é confundido com 

outros conceitos. Estratégia não pode ser algo que acontece de forma natural. É 

consequência da capacidade de pensar e analisar levando em consideração 

informações relevantes. Também não é algo generalista e amplo, pelo contrário, 

pressupõe foco e planejamento de ações. É até importante ter uma visão sistêmica 

para entender o que ocorre no cenário como parte do processo de identificar a 

necessidade da CN, mas a escolha da estratégia não pode ser de todo um grupo, 

mas de pessoas escolhidas para trabalharem no foco estratégico que deve validar 

com o grupo esta escolha, com argumentos adequados. Comissão também não é 

uma estratégia, é uma forma que a CN encontra para organizar seus procedimentos 

e planejar melhor suas ações. 

 

  



 

 
 

75

A quinta questão: 

- A CN que você faz parte busca informações sobre acontecimentos e tendências 

relacionados ao seu setor? 

 

Conhecer o mercado, explorando suas possibilidades e precavendo-se em relação a 

possíveis problemas é algo inerente a IC. Independente da necessidade a ser 

trabalhada, nada será mais prioritário do que antecipar ações diante de uma 

possível crise. Nenhuma necessidade poderá ser mais importante do que uma que 

poderá fechar determinado negócio. Neste sentido, a quinta questão investiga se as 

CN identificam os diversos movimentos favoráveis ou não do mercado. Esta questão 

também tem o foco na inovação, no sentido de perceber se a CN está atenta às 

novidades do setor. 

 

ENTREVISTADO RESPOSTA 
E1 Missões empresariais dentro e fora do Brasil e participação em feiras. 
E2 Relata que a CN não busca informações de tendências do setor. 
E3 Relata que é o que mais a CN realiza, por meio das comissões. 
E4 Relata que não existe busca de informações. Isto acontece naturalmente. 
E5 Relata que não existe busca de informações de tendências. 
E6 A busca de informações ocorre por meio dos associados. 
E7 Relata que não existe busca de informações de tendências. 
E8 Relata que não existe busca de informações de tendências. 
E9 Relata que ocorre por mídia, fóruns, congressos, especialistas. 
E10 Pela Feicon e representantes em geral. 
E11 Pela Anamaco e pelo gestor. 
E12 Relata que não existe um trabalho profissional neste sentido. 

Figura 15: Síntese das respostas da quinta questão do roteiro semiestruturado. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

Cinco entrevistados afirmaram não existir busca de informações em suas CN. O E3  

disse que esta é uma função das comissões. Nenhum dos entrevistados colocou 

esta responsabilidade para a diretoria da CN. Alguns afirmaram que utilizam feiras 

para buscar informações de tendências de mercado. Contrariamente ao modelo 

proposto pela IC, determinado entrevistado afirmou que algumas informações são 

colhidas de forma escondida. 

 

Pelas respostas dadas, fica evidente que a diretoria das CN não está atenta, de 

forma profissional, a esta questão relevante que é o monitoramento do mercado. 
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A sexta questão: 

- Para conseguir as informações que necessita, a CN que você faz parte utiliza quais 

fontes de informações? 
 

A sexta questão investiga as fontes de informações utilizadas pelas CN. Coleta de 

informação é a terceira etapa do Ciclo de IC. A lista de fontes de informação 

utilizada foi adaptado da tabela 6 de Pereira(2011, p.103) conforme (ANEXO A). 

 

A Figura 16apresenta um quadro sintético das respostas dadas pelos entrevistados 

na sexta questão. 

 



 77

 
 

 
 

Figura 16: Síntese das respostas da sexta questão do roteiro semi-estruturado. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. A lista das fontes de informação é uma adaptação de Pereira (2011), conforme (ANEXO A).
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As quatro principais fontes de informações mais votadas são partes da rotina das 

CN. Os empresários se encontram naturalmente nas próprias reuniões, os 

parceiros/fornecedores e clientes também sempre estão frequentando as empresas 

das CN e as atas já fazem parte das próprias reuniões. As duas seguintes mais 

votadas, os consultores e as feiras necessitam que os empresários saem da zona de 

conforto, buscando fazer algo além da rotina. Em termos de mercado é necessário o 

monitoramento da concorrência, o uso da internet e jornais e revistas que foram 

itens não tão expressivos. Principalmente é surpreendente o item concorrentes com 

apenas quatro votos. 
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A sétima questão: 

- De alguma forma a CN monitora a concorrência? Como este monitoramento 

acontece? 

 

A IC está relacionada, em grande parte, com o monitoramento da concorrência, por 

ser um stakeholder que baliza o comportamento de mercado. A sétima questão visa 

compreender como as CN buscam informações da concorrência. 

 
Apenas o E3 disse que existe um monitoramento da concorrência por meio de feiras. 

Os demais disseram que não existe este monitoramento. 

 

Conforme comentado na questão anterior, a concorrência não possui um peso 

significativo nas CN em termo de monitoramento. As CN não conhecem seus 

concorrentes, o que pensam, como agem, quais os resultados que vêm obtendo no 

mercado e quais estratégias de desenvolvimento pretendem alcançar. 
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A oitava questão: 

- Como ocorre o tratamento das informações colhidas pela CN com o objetivo de 

gerar estratégias? 

 

A quarta etapa do Ciclo de IC refere-se ao tratamento das informações por meio de 

análise acurada, detalhada e minuciosa dos dados e informações relevantes 

colhidas nas fontes de informações. Por este motivo solicitou-se dos entrevistados 

as respostas para a oitava questão. 

Somente o E9 descreveu um planejamento da análise de informações, mas este 

planejamento não encontra-se vinculado a um sistema de inteligência, cumprindo 

apenas objetivos de curto prazo. 

 

Pode-se concluir com as respostas que as CN não possuem um modelo de 

tratamento e de análise de informações.Se informações não são analisadas, corre-

se o risco de decisões estarem sendo tomadas sem bases concretas.  
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A nona questão: 

- Diante desta exposição sobre a Inteligência Competitiva, você considera que de 

algum modo a CN aplica algumas destas etapas? 

 

Para responder a questão nove, o consultor apresentou e explicou o Ciclo de IC 

para os entrevistados conforme a Figura 4 desta dissertação. 

 
ENTREVISTADO RESPOSTA 

E1 Citou apenas um episódio que passou pelo Ciclo de IC, apesar de nunca 
ter ouvido falar do mesmo. 

E2 Ficam somente na primeira etapa do Ciclo de IC que é a necessidade. 
E3 Não utilizam nenhuma das etapas. 
E4 Não utilizam nenhuma das etapas. 
E5 Ficam somente na primeira etapa do Ciclo de IC que é a necessidade. 
E6 Ficam somente na primeira etapa do Ciclo de IC que é a necessidade. 
E7 Citou apenas um episódio que passou pelo Ciclo de IC, apesar de nunca 

ter ouvido falar do mesmo. 
E8 Relata que costumam utilizar as fases do Ciclo, menos a análise. 
E9 Ocorre de uma forma não organizada. 
E10 Relata que tem mais planejamento do que seguir o Ciclo. 
E11 Relata que não tem a etapa da análise. 
E12 Cita mais planejamento do que a utilização do Ciclo. 

Figura 17: Síntese das respostas da nona questão do roteiro semiestruturado. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 
 

Dois entrevistados afirmaram que não utilizam as etapas do Ciclo de IC. Um 

apresentou uma situação apena que o Ciclo foi utilizado de forma intuitiva, pois a CN 

não conhecia este método. Seis disseram que normalmente ficam na primeira etapa 

que é a identificaçãoda necessidade. 

 

As respostas mostram que normalmente as CN utilizam a primeira etapa da IC que é 

a identificação de necessidade. No entanto, esta etapa é utilizada não como parte de 

um sistema complexo de busca e tratamento de informações visando a entrega de 

um produto final. A identificação de necessidades é utilizada de forma natural. 
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4.4Análise das respostas relacionadas ao terceiro objetivo específico  

 

A décima, décima-primeira e décima-segunda questões estão relacionadas com o 

terceiro objetivo específico que é propor como as CN podem atuar com a IC. A 

intenção das três últimas questões é saber se existe uma percepção positiva por 

parte dos entrevistados em relação ao modelo de IC. 

 
 
A décima questão: 

- Levando-se em consideração este conceito, você acredita que a IC seria benéfica 

para a CN que você faz parte e para as CN em geral? Justifique sua resposta e 

explique quais seriam estes benefícios. 

 
Antes de ser passada a questão para o entrevistado, foi apresentado o seguinte 

conceito de IC (Gomes, 2004, p. 24), “inteligência Competitiva é um processo ético 

de identificação, coleta, tratamento, análise e disseminação da informação 

estratégica para a organização, viabilizando seu uso no processo decisório.” 

 
Todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que a IC seria interessante para 

a CN que faz parte. O E1 afirma “com certeza, pois fazemos tudo de forma amadora. 

Tudo é feito na base do achismo. Se tivéssemos informações mais precisas, 

poderíamos mudar toda a estratégia com mais segurança, pois agiríamos de forma 

mais focada e com chances de melhores resultados.” 
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A décima-primeira questão: 
- Você sugeriria a implantação da Inteligência Competitiva em sua CN? 

Todos os entrevistados indicariam a IC em suas CN. 

 
 
A décima-segunda questão: 

- Na sua percepção, quais seriam os dificultadores ou maiores problemas para 

implantar a IC na CN que você faz parte? 

 

ENTREVISTADO RESPOSTA 
E1 Se o custo for elevado e confiança no consultor. 
E2 Sem dificultadores. 
E3 Falta de um gestor no grupo para acompanhar a implantação. 
E4 Sem dificultadores. 
E5 Um ou outro participante, mas a maioria aceitaria. 
E6 Se o custo for elevado. 
E7 Sem dificultadores. 
E8 O tempo dos empresários. 
E9 Sem dificultadores. 
E10 Se o custo for elevado. 
E11 Se o consultor for muito teórico. 
E12 Sem dificultadores. 

Figura 18: Síntese das respostas da décima-segunda questão do roteiro semiestruturado. 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 
 

Sobre a possível resistência na implantação da IC em CN, quatro entrevistados 

afirmaram que o preço da implantação poderia ser um fator de resistência. Outro 

alegou que a possível falta de confiança no método poderia ser um dificultador. Um 

entrevistado colocou que a falta de um gestor no grupo para coordenar tais ações 

poderia ser um empecilho. A possível falta de tempo dos empresários foi colocado 

por outro entrevistado. Um afirmou que se o consultor a implantar o método for muito 

teórico ele teria resistência do grupo. Sete foram categóricos em dizer que não 

existiria resistência, apenas alguns sinalizaram uma pequena dificuldade ou outra 

mas que não seria algo significativo. 

 

A Figura 19 apresenta um quadro sintético de todas as respostas dadas pelos 

entrevistados. Isto possibilita uma visão sistêmica sobre as percepções dos mesmos 

em relação às questões. 

 

 

 
 



 

 
 

84

 
Q1 

Informação 
Q2 

Coleta de 
informações 

Q3 
Criação das 
Estratégias 

Q4 
Organização 

das Estratégias 

Q5 
Tendências 
de mercado 

Q6 
Fontes de 

informações 
E1 Conhecimento Internet, Sebrae Comissões Comissões Missões 

Empresários 
da própria CN 
 
Fornecedores 
 
Clientes 
 
Consultores 
em geral 
 
Atas de 
reuniões 

E2 Conhecimento Só com dados Todos da CN 
Sem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

E3 Notícias 
Em planilhas e 
revistas 

Todos da CN 
Comissões, 
Sebrae e 
feiras 

Existe mas não 
deixou claro 
como 

E4 
Desenvolver o 
trabalho 

Não lida com 
informações 

Todos da CN Comissões 
Não tem esta 
parte 

E5 Notícia 
Não lida com 
informações 

A CN não 
tem 
estratégias 

Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

E6 
Gerar uma 
ideia 

Pelos produtos 
vendidos 

Diretoria, 
comissões e 
assembleias 

Não tem esta 
parte 

Por meio dos 
associados 

E7 
Mídia, escola, 
pessoas 

Não lida com 
informações 

Comissões 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

E8 Conhecimento 
Não lida com 
informações 

Diretoria, 
comissões e 
assembleias 

União do 
grupo 

Não tem esta 
parte 

E9 
Conceito 
correto 

Pela Leroy 
Merlin, 
congressos, 
feiras 

Diretoria e 
gestor 

Fortalecendo o 
grupo 

Mídia 
Fóruns 
Congressos 

E10 Mídia, revistas 
Associações de 
classe e 
fornecedor 

Assembleias 
Pelo preço, 
qualidade e 
tabloides 

Feicon e 
representantes 

E11 Sucesso 
Gestor do 
grupo e 
Anamaco 

Diretoria e 
comissões 

Parcerias e 
feiras 

Gestor 
Anamaco 

E12 Conhecimento 
Fornecedor e 
Anamaco 

Gestor 
Fortalecendo o 
grupo 

Não tem esta 
parte 

 

Figura 19: Síntese de todas as respostas dadas pelos entrevistados (parte 1). 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 
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Q7 
Monitorar a 

concorrência 
 

Q8 
Tratamento 

de 
informações 

Q9 
Etapas da IC 

Q10 
Se a IC seria 
benéfica para 

a CN 

Q11 
Se sugeriria 
a IC para a 

sua CN 

Q12 
Possíveis 

dificultadores 
com a IC 

E1 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Não aplica Sim Sim 
Custo e 
confiança no 
consultor 

E2 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Etapa 1) 
Necessidade 

Sim Sim 
Sem 
dificultadores 

E3 
Feiras, ABIT e 
Use Fashon 

Não tem esta 
parte 

Não aplica Sim Sim 
Falta de 
gestor 
complicaria 

E4 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Não aplica Sim Sim 
Sem 
dificultadores 

E5 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Etapa 1) 
Necessidade 

Sim Sim 
Sem 
dificultadores 

E6 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Etapa 1) 
Necessidade 

Sim Sim Custo 

E7 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Não aplica Sim Sim 
Sem 
dificultadores 

E8 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Todas menos a 
análise. 

Sim Sim 
Tempo dos 
empresários 

E9 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Não aplica Sim Sim 
Sem 
dificultadores 

E10 
Não tem esta 
parte 

Não tem esta 
parte 

Não aplica Sim Sim Custo 

E11 Gestor Gestor 
Todas menos a 
análise. 

Sim Sim 
Se o consultor 
for muito 
teórico 

E12 
Não tem esta 
parte 

Gestor Não aplica Sim Sim 
Sem 
dificultadores 

Figura 19: Síntese de todas as respostas dadas pelos entrevistados (parte 2). 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa. 

 

O próximo capítulo são as considerações finais deste trabalho, onde o autor 

apresentará suas conclusões, a proposta de um modelo de IC para CN, limitações e 

sugestões de novos temas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As consideraçõesa seguir sobre o resultado do presente trabalho terão como 

referência a questão norteadora, o objetivo geral e os objetivos específicos. A 

questão norteadora e o objetivo geral estão relacionados sobre como a IC pode 

contribuir para as CN tornarem-se mais competitivas no mercado. Como 

desmembramento, tem-se os objetivos específicos, o primeiro como as CN coletam 

e tratam suas informações estratégicas para a tomada de decisão, o segundo 

comparar as práticas de busca e uso de informações adotadas pelas CN com as 

práticas de busca e uso de informações adotadas pelas CN e o terceiro propor um 

modelo de IC em CN. 

 

A CN deve ter clareza sobre a escolha do tipo de vantagem competitiva e o escopo 

de atuação para alcançá-la. Para definir uma escolha, é necessário um 

planejamento cuidadoso, conhecimento do mercado e principalmente da 

concorrência. As respostas dos entrevistados mostram que nenhum dos três itens – 

planejamento, conhecimento do mercado e conhecimento da concorrência – é usado 

pelas CN objeto desta pesquisa. O planejamento acontece de forma operacional, 

dentro das necessidades apresentadas no dia-a-dia, ou dentro de estratégias a curto 

prazo, sem visão a longo prazo. A falta de um modelo estruturado de monitoramento 

de mercado torna as CN pouco competitivas e, consequentemente, vulneráveis em 

um ambiente em que é intensa a disputa por market share. 

 

Dessa forma, o estudo sugere a adoção de uma estrutura de IC, aqui denominado 

de Núcleo de Inteligência Competitiva para Centrais de Negócios - NICCN. Ele 

estaria localizado, em termos de estrutura organizacional, entre a Diretoria da CN e 

as diversas Comissões que existem em cada CN, se constituindo em um elo de 

comunicação entre estas duas dimensões (Figura 20). O círculo maior envolvendo 

as três dimensões (Diretoria, NICCN e Comissões) sugere uma estrutura não 

enrijecida, mas sim integrada e sistêmica.  
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Figura 20: Estrutura Organizacional da CN com a inclusão do NICCN. 
Fonte: Elaborado pelo autor desta dissertação. 

 

Os membros do NICCN poderiam ser escolhidos dentre os funcionários das 

empresas sócias da CN, ou especialistas contratados como terceiros para a 

execução das atividades. Qualquer que seja o critério escolhido, a etapa de 

estruturação e implantação do NICCN deve ser de responsabilidade de especialistas 

e/ou empresas especializadas em IC, atuantes no mercado, dados que o 

conhecimento sobre IC, verificado através das análises realizadas neste estudo, é 

quase inexistente nas CN. O apoio externo especializado, num primeiro momento de 

implantação da IC nas CN, seria de fundamental importância para o sucesso do 

projeto.  

 

A Figura 21 apresenta o NICCN de forma detalhada, com base nas fases sugeridas 

pelo Ciclo de IC, e a participação dos membros do próprio núcleo e dos diversos 

atores da CN. 
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Figura 21: Núcleo de IC para CN – NICCN. 
Fonte: Elaborado pelo autor desta dissertação. 

 

A Diretoria, o NICCN e os coordenadores das Comissões da CN seriam os 

responsáveis pela primeira etapa da identificação das necessidades informacionais 

da CN - a Diretoria por ser eleita para definir, implementar e coordenar as decisões 

estratégicas da CN, o NICCN por ser a estrutura adequada para coordenar essas e 

as demais etapas da atividade de IC para a CN, e os coordenadores das Comissões 

por deterem o conhecimento sobre as necessidades mais específicas de cada área 

que coordenam.  

 

A segunda etapa de Planejamento e Direcionamento seria de responsabilidade 

exclusiva do NICCN, com a definição e organização do processo de IC a ser 

executado (previsão de atividades, definição das fontes de informação necessárias, 

métodos analíticos, equipe envolvida, prazos para entrega dos Produtos de IC, e 

recursos necessários para sua execução). 

 

A terceira etapa, de Coleta de Informações, seria realizada pelo NICCN em conjunto 

com os diversos atores envolvidos no negócio da CN (demais associados). Em 

conjunto, seriam realizadas a busca, adequação e processamento das informações 

úteis anteriormente definidos. Como a definição e o acesso às fontes de informação 

consideradas mais relevantes e confiáveis são fundamentais nessa etapa, a 
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participação de atores externos ao NICCN é importante no acesso a determinadas 

fontes. 

 

A Análise das Informações coletadas, quarta etapa do processo de IC, estaria a 

cargo do NICCN. A experiência do(s) profissional(is) do NICCN no processo de IC 

e/ou no assunto pesquisado é critério fundamental para garantia da qualidade da 

análise a ser feita. 

 

A quinta etapa corresponde à Disseminação da Inteligência, tangibilizada na entrega 

dos Produtos de IC. O NICCN deve ser o responsável em disseminar tais produtos, 

levando suas conclusões para os tomadores de decisão (Diretoria e Coordenadores 

das Comissões). 

 

A sexta e última etapa corresponde à Avaliação da IC, principalmente no tocante à 

percepção dos resultados práticos da IC nos processos de tomada de decisão da 

CN. 

 

Importante enfatizar que, para o sucesso de um projeto de estruturação e 

implantação de um NICCN, é crucial a sensibilização da alta direção da CN em 

relação à importância e às vantagens da IC para a entidade. Recomenda-se o uso 

de um especialista e/ou empresa especializada em IC para apresentação dos 

conceitos e das metodologias de IC, como a ideia do NICCN, bem como os 

resultados possíveis, para tais dirigentes. 

 

A IC pode contribuir para as CN tornarem-se mais competitivas no mercado pela 

aplicação de seu ciclo. Trata-se de um modelo profissional, uma estrutura com 

princípio, meio e fim. Esta é a proposta para uma CN competitiva. 

 

O presente trabalho deixa claro que as CN não possuem nenhum modelo para 

tornarem-se mais competitivas no mercado. As ações das CN são operacionais, 

atuando conforme suas necessidades urgentes e não conforme suas necessidades 

estratégicas. 
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A proposta é tornar as CN mais competitivas a partir de um modelo profissional, 

coerente, estruturado e condizente com a realidade apresentada atualmente pelo 

mercado. Competência é importante, mas não é o principal atributo exigido pelo 

mercado dos anos 2010, que exige empresas estratégicas, com tecnologia de ponta, 

velozes em suas decisões, flexíveis em suas negociações e empreendedoras em 

suas atitudes. A IC por meio do modelo aqui proposto e apresentado na Figura 21 é 

uma resposta eficiente e eficaz para as CN. Ela em si não garante a tecnologia, a 

velocidade, a flexibilidade ou o empreendedorismo, mas cria um campo fértil para o 

desenvolvimento destes atributos, a partir de um modelo inteligente de 

competitividade. 

 

As respostas dos entrevistados às questões dez, onze e doze deixa claro que os 

empresários das CN não somente acharam interessante o modelo de IC como 

acreditam ser importante sua CN adotar tal modelo. Pode-se afirmar, assim, que o 

mercado está aberto, sensível e receptivo para receber a IC nas CN. 

 

A construção do saber pressupõe senso crítico e capacidade de análise. Perceber 

limitações em um processo de pesquisa e fazer recomendações contribui para o 

desenvolvimento da ciência.Destaca-se como limitação deste trabalho o número de 

CN pesquisadas. Apesar da quantidade não ter comprometido o resultado, um 

número maior de CN poderia enriquecer o volume de material colhido com outros 

pontos de vista, percepções e opiniões sobre o conteúdo apresentado. 

 

Uma única região de pesquisa também foi outra limitação identificada. O Sul de 

Minas foi a região de abrangência. Recomenda-se que em uma próxima pesquisa 

este universo amplie-se para outras regiões e mesmo para outros estados 

brasileiros. 

 

Recomenda-se também pesquisas sobre o tema em cooperativas ou outros modelos 

de empreendimento coletivo. Cada vez mais a tendência é o crescimento do 

associativismo, necessitando o profissionalismo na gestão deste tipo de 

negócio.Estes empreendimentos teriam muito a ganhar trabalhando com a IC que 

surgiria como um elemento agregador para os profissionais que trabalham com 

planejamento estratégico, marketing e gestão de um modo geral. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS 
QUALITATIVAS 

 
 

Dados preliminares: 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Nome da empresa que faz parte da CN: 

Está na CN desde (mês e ano): 

Qual cargo ocupa na CN: 

Ocupa este cargo desde (mês e ano): 

Graduação: 

Quantas empresas fazem parte da CN? 

Qual o ramo de atividade da CN? 

Qual a região de abrangência da CN? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Questões voltadas para identificar como as Centrais de 

Negócios coletam e tratam suas informações estratégicas para a tomada de 

decisão. 

 

1. Segundo o seu entendimento, defina o que vem a ser informação. 

Obs.: esta questão visa entender se o entrevistado possui uma visão coerente ou 

deturpada em relação ao tema informação. Uma visão deturpada comprometeria 

todo um processo inteligente de competitividade. 

 

Responda a próxima questão utilizando o seguinte conceito: (Gomes, 2004, p. 24): 

“Informação – São dados organizados de modo significativo agregando o 

conhecimento de especialistas, sendo um subsídio útil à tomada de decisão.” 

 

2. A CN coleta, por meio de algum método específico, informações relevantes 

do mercado? Normalmente a coleta de informações é para qual(is) fim(ns)? 

Obs.: a partir do alinhamento prévio sobre o conceito técnico de informação, a 

questão visa saber concretamente se a CN utiliza de algum método de captação de 

informação. 
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3. Como e por quem são criadas as estratégias da CN? 

Obs.: as estratégias devem ser desenvolvidas pelo processo decisório. Esta questão 

mostraria se a CN tem um direcionamento estratégico ou se atém às questões 

burocráticas. 

 

4. Na sua percepção, como a CN que você faz parte organiza suas estratégias 

para se tornar competitiva no mercado? 

Obs.: Esta questão daria a oportunidade do entrevistado tecer comentários de forma 

mais livre sobre as estratégias da CN. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Questões voltadas para comparar as práticas de busca e 

uso de informações adotadas pelas CN com as práticas de IC. 

 

5. A CN que você faz parte busca informações sobre acontecimentos e 

tendências relacionados ao seu setor? 

Obs.: Esta questão visa identificar se realmente a CN utiliza alguma busca de 

informação de seu segmento no mercado e com qual a periodicidade. 

 

Para a próxima questão, considere o seguinte conceito sobre fonte de informação: 

Fonte de Informação é definida como a origem ou procedência de uma informação 

com vistas a explicar algo ou dar informação sobre uma coisa, fato ou alguém. 

 

6. Para conseguir as informações que necessita, a CN que você faz parte 

utiliza qual(is) fonte(s) de informação(ções) ? 

(   ) Empresários da própria CN / Executivos (nível estratégico). 

(   ) Diretores / Gerentes da própria CN (nível tático). 

(   ) Demais empregados da própria CN (nível operacional). 

(   ) Amigos / conhecidos / familiares. 

(   ) Clientes. 

(   ) Concorrentes. 

(   ) Parceiros / fornecedores / distribuidores. 

(   ) Funcionários de órgãos públicos / governo. 

(   ) Empresários / executivos de outras CN ou empresas. 
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(   ) Consultores / analistas / profissionais liberais / advogados / publicitários / 

universidades. 

(   ) Ex-funcionários de empresas diversas / concorrentes. 

(   ) Associações comerciais / empresariais / de classe. 

(   ) Bancos / agentes financeiros / bolsa de valores. 

(   ) Atas de reuniões. 

(   ) Relatórios, projetos e pesquisas dos setores da empresa. 

(   ) Memorandos / circulares / minutas / políticas e normas. 

(   ) Clippings / Press releases. 

(   ) Biblioteca / Centro de Doc. e Informação interno. 

(   ) Bibliotecas públicas / de empresas. 

(   ) Jornais e revistas. 

(   ) Periódicos de negócios / artigos / teses / monografias. 

(   ) Relatórios de negócios / financeiros / de mercado (pesquisa). 

(   ) Publicações governamentais. 

(   ) Leis e regulamentações / patentes / normas técnicas. 

(   ) Material promocional de empresas / concorrentes. 

(   ) Congressos / feiras / eventos (anais). 

(   ) Newsletter da empresa. 

(   ) Intranet / portal corporativo. 

(   ) Bases de dados da empresa. 

(   ) Sites / Portais de empresas, Universidades, Governo. 

(   ) Sites de busca na WEB (Google, Yahoo, Wikipédia). 

(   ) Newswires (publicações abertas on-line). 

(   ) Newsletters de empresas / concorrentes. 

(   ) Rádio e TV. 

Obs.: Esta questão visa identificar qual(is) a(s) fonte(s) de informação(ções) é(são) 

utilizada(s) pela CN. 
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7. De alguma forma a CN monitora a concorrência? Como este monitoramento 

acontece? 

Obs.: Um dos pontos mais importantes da IC é o monitoramento da concorrência. 

Esta questão visa identificar como a CN especificamente monitora a concorrência. 

 

Responder a questão 8 levando em consideração os conceitos abaixo: 

“Inteligência Competitiva, na prática, é uma nova sistemática de recuperação e 
tratamento de informações competitivas dos ambientes interno e externo da 
empresa, transformando-as em produtos e comunicando-os ao tomador de decisão.” 
(Starec, 2012, p. 15). 
 
Na prática, a IC procura identificar uma necessidade da empresa, realizar um 

planejamento que subsidie a coleta adequada de informações do mercado, analisar 

e tratar estas informações de forma a buscar respostas relacionadas às 

necessidades e por fim disseminar estes resultados para as pessoas específicas. 

 

8. Como ocorre o tratamento das informações colhidas pela CN com o objetivo 

de gerar estratégias? 

Obs.: Uma das etapas mais importantes da IC é a análise das informações. Esta 

questão visa identificar como a CN trata suas informações estratégicas. 

 

Para a questão 9: 

O Ciclo daIC é composto de seis etapas: 1) Identificação das Necessidades; 2) 

Planejamento e Direcionamento; 3) Coleta; 4) Análise, 5) Disseminação e 6) 

Avaliação. 

Compreendendo cada etapa: 1) A identificação das necessidades é essencial pois 

define o foco da atividade de IC, define as necessidades informacionais que a IC irá 

atender. 2) O planejamento identifica as fontes de informações. 3) A coleta é a 

própria busca de informação. 4) A análise é o momento de criar estratégias para 

solucionar a necessidade da primeira etapa e 5) Disseminação que é a transmissão 

dos resultados para a empresa e os atores envolvidos no processo e 6) Avaliação: 

etapa em que é avaliado o resultado do produto da IC. 
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9. Diante desta exposição sobre a IC, você considera que de algum modo a CN 

aplica algumas destas etapas? 

Obs.: A pergunta visa identificar se a CN utiliza alguma forma organizada de 

captura, análise e monitoramento das informações. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Questões voltadas para propor como as CN podem atuar 

com a IC. 

 

A IC pode ser assim conceituada: (Gomes, 2004, p. 24), “inteligência Competitiva é 

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

informação estratégica para a organização, viabilizando seu uso no processo 

decisório.” 

 

10. Levando-se em consideração este conceito, você acredita que a IC seria 

benéfica para a CN que você faz parte e para as CN em geral? Justifique sua 

resposta e explique quais seriam estes benefícios. 

 

11. Você sugeriria a implantação da IC em sua CN? 

 

12. Na sua percepção, quais seriam os dificultadores ou maiores problemas 

para implantar a Inteligência Competitiva na CN que você faz parte? 

 
  



 

 
 

101 

ANEXO A – Fontes de Informações para negócios 
 

 
Fonte:  Pereira (2011, p. 103). Fontes de informações para negócios 
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ANEXO B – Um Estudo Exploratório sobre a Inteligência Competitiva no Brasil, 
Alfredo Passos Silva (2008). 

 

 

 

 

 

Quanto ao monitoramento da atuação dos concorrentes: 
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Quanto à coleta de informações: 

 

 
 
 
 
Quanto à subordinação da área de IC: 
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Número de funcionários no setor de IC: 

 

 

Foco da Inteligência Competitiva: 
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ANEXO C – Mapeamento das Centrais e Redes de Negócios. SEBRAE, 2012 
 
 
 

 

 

 

Distribuição das Centrais de Negócios no Brasil por segmento. 
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A distribuição das Centrais de Negócios pelas Unidades Federativas do Brasil. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A distribuição no Brasil das Centrais de Negócios por setor. 

 

 

 



 

 
 

107 

 

 

 

 

 

 

Distribuição de Centrais de Negócios pelo segmento de comércio. 

 

 
 
 
 

 
Distribuição de Centrais de Negócios pelo segmento de indústria. 
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Distribuição de Centrais de Negócios pelo segmento de serviços. 
 

 

 

 

 

 

 

Distribuição de Centrais de Negócios pelo segmento de agronegócios. 


