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RESUMO

A Inteligência Competitiva se destaca pela sua importância em épocas de
incertezas, mudanças e competitividade constante, e pela sua forma estruturada e
sistemática de lidar com as informações do ambiente interno e externo. Neste
contexto, este estudo direciona-se às micro, pequenas e médias empresas (MPME)
associadas à Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária de
Itabira (ACITA) com o objetivo de analisar como buscam, analisam e utilizam as
informações advindas do seu ambiente de negócios para suas estratégias. Para
isso, foi realizado um estudo de caráter descritivo, utilizando-se das abordagens
quantitativa e qualitativa, envolvendo 52 empresas associadas à ACITA. Os
principais resultados demonstram que as MPME lidam com as informações nos
seus negócios de forma não estruturada e não têm um processo formalizado e com
tecnologia dedicada que suportem a tomada de decisão estratégica. Porém,
demonstram ter iniciativas isoladas para tratativa das informações e afirmam que
um processo estruturado de IC auxiliaria na busca de inovação e na melhor
definição de suas estratégias de negócios. Foi possível também, ao final do estudo,
propor subsídios para um modelo de mensuração do grau de maturidade em IC,
baseado em sete dimensões e quatro graus de maturidade.

Palavras-chave: Inteligência Competitiva; Empresas Inteligentes; Micro, Pequenas
e Médias Empresas; Decisão Estratégica; Informações Estratégicas; Grau de
Maturidade em IC.

ABSTRACT

The Competitive Intelligence stands out for its importance in times of uncertainties,
changes and constant competitiveness, and for its structured and systematic way of
dealing with information from the internal and external environment. In this context,
this study is directed to the micro, small and medium-sized enterprises (MSME)
associated with ACITA in Itabira / MG in order to analyze how they seek, analyze
and use information from their business environment to their strategies. Was carried
out in a descriptive study, using the quantitative and qualitative approaches,
involving 52 companies associated with ACITA. The main results demonstrate that
MSME deal with information in their business in an unstructured way and do not
have a formalized process and dedicated technology that supports the strategic
decision-making. However, they demonstrate isolated initiatives to deal with
information and affirm that a structured CI process would help them searching for
innovation and better definition of their business strategies. It was also possible to
propose subsidies for a measurement model of the maturity degree in CI, based on
seven dimensions and four degrees of maturity.

Keywords: Competitive Intelligence; Intelligence Enterprises; Micro, Small and
Medium Enterprises; Strategic Decision; Strategic Information; Degree of Maturity in
CI
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1 Introdução

Em um momento em que a antecipação às movimentações de mercado e o
monitoramento de novas oportunidades passaram a ser uma estratégia em busca
do diferencial competitivo e da própria sobrevivência das organizações, práticas
relativas à inteligência do negócio passaram a se mostrar de importante relevância.

Após a abertura comercial no Brasil nos anos de 1990 as empresas passaram a
iniciar e/ou intensificar processos de mudanças, tanto mais simples como mais
radicais. Neste contexto, conhecer as variáveis do ambiente externo que podem
impactar a empresa, identificar fontes de vantagem competitiva e ter um
direcionamento mais estratégico são ações entendidas como essenciais para a
gestão empresarial.

Para Starec (2012), ao se observar estrategicamente o ambiente competitivo das
organizações na atualidade, o cenário que se apresenta é de inúmeros desafios,
dentre os quais se destacam: concorrência consideravelmente maior e de paradeiro
desconhecido; constantes mudanças dos mercados; fugacidade das estratégias das
organizações e suas vantagens competitivas e novas tendências sociais,
tecnológicas, econômicas, demográficas, políticas e organizacionais em que,
necessariamente, precisam se adaptar. Neste aspecto, entretanto, Silva (2012)
pondera que, embora arriscar faça parte da estratégia, conhecer e gerenciar os
riscos é administrar o futuro. E afirma que a Inteligência Competitiva (IC) possui um
papel muito importante dentro das organizações que vivem dias de incertezas,
mudanças e competitividade constante. Isso envolve ter a informação certa, no
momento certo e na hora certa, de forma a evitar perdas para o negócio e melhorar
o posicionamento da empresa diante de qualquer tipo de risco.

Harrison (2005) já afirmava que no processo de administração estratégica, a
organização foca tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. O ambiente
externo é relevante por conter incertezas derivadas da interpretação feita das
oportunidades e ameaças, e suas mudanças têm impacto direto na eficiência das
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ações empreendidas pela organização, ao mesmo tempo em que são fontes de
informações para alimentar as decisões estratégicas (Buzzerio & Marcondes, 2014).

McGonagle (2016) esclarece que os usos mais comuns para IC estão no
desenvolvimento e execução da estratégia corporativa, apoiando vendas e
operações de marketing, no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de
riscos. Também usado em outros setores que vão desde recursos humanos até
estudo do perfil de clientes, engenharia reversa e mapeamento para patentes.
Ressalta que, em todos os casos, o objetivo é entender o concorrente, fornecedor
ou cliente e o que eles estão fazendo e o que eles são capazes de fazer.

Importante

ressaltar

as

diferentes

nomenclaturas

aplicadas

aos

temas

correlacionados à IC e à competitividade, e as diferenças entre IC e pesquisa de
mercado, business intelligence, inteligência de mercado, open source intelligence e
gestão do conhecimento (Buzzerio & Marcondes, 2014). Os autores ponderam,
ainda, que embora tenham semelhanças, nem todos os aspectos destes conceitos
são comuns, e exemplificam que, embora a IC produza conhecimento estratégico,
ela não tem o mesmo objetivo, como mecanismo, da gestão do conhecimento.
Outros autores, como Calof & Wright (2008), ampliam o foco da IC para além dos
competidores, como ocorre com o conceito de competitor analysis. Ainda de acordo
com estes autores, a diferenciação da IC para estes outros conceitos é
principalmente pelo processo analítico de informações.

Neste processo analítico e na concepção de um sistema de IC, o processo aparece
como a lógica que fundamenta a execução das atividades relacionadas à IC,
constituindo suas atividades, juntamente com as pessoas e as informações (Mafra
Pereira, Carvalho, & Jordão, 2016). Neste aspecto, entende-se que, como processo
organizacional, formalizado, estabelecido e cíclico, as grandes empresas tendem a
possuir um sistema de IC mais estruturado e formal que se assemelhe mais
proximamente das definições e modelos encontrados na literatura.

Entretanto, é relevante ressaltar que os estudos realizados sobre esta temática
estão em sua maioria relacionados à grandes empresas, havendo, portanto, uma
menor atenção quanto aos estudos relacionados às empresas de pequeno e médio
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porte. Destacam-se os estudos realizados por Borges (2015), intitulado “Inteligência
Competitiva em Redes Interempresariais: O fortalecimento das Centrais de
Negócios”, e Barbosa (2016), intitulado “Inteligência de Mercado em Micro e
Pequenas Empresas: um estudo comparativo na Aerotrópole de Belo Horizonte”.
Ambos buscaram identificar práticas típicas de IC pelas MPME em suas rotinas e
alternativas para seus negócios.

Nesta linha, insere-se a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e
Agropecuária de Itabira (ACITA) como relevante entidade de representação de
empresas itabiranas dos diversos setores economicos e que se destaca pela sua
história e pelas diversas ações e eventos em prol dos seus associados. Deste modo,
considerando esta carência em estudos científicos e representatividade econômica
da região mencionada, a questão básica que leva ao mote principal deste estudo
versa para empresas de micro, pequeno e médio porte.

Assim formula-se a seguinte questão que norteou esta pesquisa e a qual se
pretendeu responder: Como as micro, pequenas e médias empresas (MPME)
associadas à ACITA, em Itabira/MG, buscam, analisam e utilizam as
informações advindas do seu ambiente de negócios em suas estratégias?

Para responder a esta questão foram selecionadas MPME ativas dos setores de
serviços, comércio, indústria, construção civil e agropecuário, associadas à
Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropecuária de Itabira (ACITA). A
ACITA tem história junto ao empresariado Itabirano há mais de 90 anos. Neste
tempo, teve várias iniciativas significativas para a região e atualmente conta com
mais de 300 associados. No capítulo três deste estudo versar-se-á com maiores
detalhes sobre esta Associação, que é o contexto deste estudo.

Portanto, em um ambiente regional fortemente alavancado pela atividade minerária
e altamente competitivo pelas prestadoras de serviços e empresas dos diversos
setores econômicos, este trabalho teve como objetivo geral analisar como as micro,
pequenas e médias empresas (MPME) associadas à ACITA, em Itabira/MG,
buscam, analisam e utilizam as informações advindas do seu ambiente de negócios
em suas estratégias.
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Para alcançar este objetivo, propôs-se traçar os seguintes objetivos específicos:
1. Diagnosticar o uso das práticas de Inteligência Competitiva pelas MPME
associadas à ACITA;
2. Identificar a existência (ou não) dos componentes estruturantes /
dimensões característicos dos estágios de maturidade de um processo
de Inteligência Competitiva nas MPME associadas à ACITA;
3. Apontar subsídios para a proposição de um modelo de avaliação do grau
de maturidade em Inteligência Competitiva para MPME.

Para atingir a estes os objetivos propostos, foi realizado um estudo de caráter
descritivo, a partir do uso das abordagens quantitativa e qualitativa. A coleta de
dados foi realizada por meio de aplicação de questionários estruturados e a
realização de entrevistas semiestruturadas com os gestores das MPME da ACITA.
Para a análise dos dados foram empregadas as técnicas de análise estatística (para
os resultados quantitativos) e análise de conteúdo (para os resultados qualitativos).

As MPME têm importante significado socioeconômico para o Brasil e para o mundo
no que tange sua participação no Produto Interno Bruto e na distribuição de
empregos e renda. Conforme estudo divulgado pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT), em setembro de 2015, as MPME foram apontadas como chave para
a melhoria do emprego e transformação da produtividade da América Latina e do
Caribe, representando quase 99% das unidades produtivas, e gerando 3/4 de todos
os postos de trabalho na região. De acordo com os dados deste documento, as
MPME são absolutamente majoritárias em uma região onde o total de empresas
chega a cerca de 11 milhões (Oficina Regional para América Latina y el Caribe,
2015).

Ainda sobre a relevância das MPME no contexto socioeconômico, outro estudo
realizado pelo SEBRAE (2014) revela que houve uma considerável evolução na
participação dos pequenos negócios no PIB brasileiro. Um estudo do ano de 1985
apontava que 21% era a representatividade deste segmento no PIB, evoluindo para
23% em 2001 e 27% em 2011. Em 2014, o estudo apontava que as MPME já eram
as principais geradoras de riqueza no comércio do Brasil, representando 53% do
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PIB deste setor. No tocante aos empregos gerados, as MPME representavam 44%
dos empregos formais em serviços, e aproximadamente 70% dos empregos
gerados no comércio.

Portanto, entende-se que, tanto pela importância e representatividade das MPME
para a economia nacional e mundial, quanto pelo aspecto estratégico do tema, este
estudo demonstra aspectos de grande contribuição para o conhecimento científico
sobre este assunto, contribuindo assim em grande conta para a academia.

Como contribuição para a gestão das empresas, ressaltam-se as práticas
inovadoras em gestão da informação, e, por conseguinte, em Inteligência
Competitiva, de forma sistêmica e formal, buscando alimentar uma tomada de
decisão mais assertiva para alcance de vantagem competitiva mais sustentável e
duradoura, com resultados eficientes, mensurados e gerenciados sistematicamente.

Ainda pela contribuição pessoal e docente, este estudo tem importante relevância
na medida em que busca conhecer, por método científico, sobre as práticas
estratégicas das MPME de Itabira (MG) e também na apuração do conhecimento
dos seus gestores em práticas inovadoras de gestão das informações estratégicas
que possam levar à vantagem competitiva.

Sobre a relevância do tema deste estudo, em consultas realizadas com as palavraschave “Inteligência Competitiva” e “Competitive Intelligence” no portal de periódicos
da CAPES, foram obtidos 106 estudos como resposta ao processo de busca. Os
mesmos critérios foram utilizados na base Spell, retornando 101 estudos atribuídos
aos dois termos.

Este projeto está estruturado em seis capítulos. O primeiro corresponde introdução
que aborda o tema, com uma breve contextualização, a problemática, os objetivos
e as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo trata do referencial teórico que
tem por objetivo discorrer sobre um breve histórico, evolução e os principais
conceitos de inteligência competitiva. Inicia-se com uma breve explanação sobre
fontes de informação, suas características e tipologias. Em seguida trata de
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metodologias para estruturação da IC, e, por fim, nos modelos e aplicações para
medir o grau de maturidade em IC nas empresas.

O terceiro capítulo aborda sobre o contexto da pesquisa, ou seja, uma breve
conceituação sobre as MPME, formas de classificação e relevância no cenário
econômico atual. Contextualiza, posteriormente, a cidade e região que sediam as
empresas estudadas (Itabira, em Minas Gerais), mostrando aspectos econômicos
significativos para a abordagem deste estudo, e por fim, apresenta um breve
histórico e esclarecimento sobre a ACITA, associação que será a referência para a
amostragem nas empresas.

No quarto capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados neste
estudo com as informações sobre o tipo, a caracterização da pesquisa, as técnicas
de coleta e de análise dos dados.

No quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos pela
pesquisa, confrontando-os com o referencial teórico adotado no trabalho. No sexto
capítulo são apresentadas as considerações finais, respondendo aos objetivos
específicos e consequentemente ao objetivo geral do trabalho.

Por fim, são apresentadas as referências e os apêndices utilizados.
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2 Referencial Teórico

2.1 Fontes de Informações: características e tipologias

É consenso que, no mundo dos negócios, ter informação é fundamental para a
tomada de decisões positivas e que levem à vantagem competitiva e à
sustentabilidade das empresas. Miranda (1999) conceitua que informação são
dados organizados de modo significativo, sendo subsídio útil à tomada de decisão.
A partir da busca, tratamento e monitoramento das informações as empresas
compreendem melhor o que está acontecendo no seu ambiente interno e externo.
Sobre o monitoramento de informações e respectivas fontes, Mafra Pereira (2016)
aponta Aguilar (1967) como um dos pioneiros no estudo deste tema. Segundo ele,
quase sempre as informações necessárias à organização eram externas e de fontes
também externas. Distinguia-as de pessoais, em que havia interação com as
pessoas no processo de busca, e impessoais, as quais não demandavam contato
direto para sua obtenção.

Já para Fuld (1995) as fontes de informações são classificadas como primárias,
secundárias, tradicionais e criativas. As fontes primárias são as pessoas,
especialistas, funcionários, fornecedores, clientes e outros que podem ser
consultadas por entrevistas, telefone ou outros meios, também chamadas de
informais. Brasiliano (2009) complementa que as fontes primárias são aquelas que
não podem ser mudadas, alteradas ou disfarçadas por opiniões ou seleções de
informações. As fontes secundárias são baseadas em documentação ou
interpretação de informações obtidas de fontes primárias, podem também ser
chamadas de formais. As informações secundárias são mais comumente
encontradas do que as informações primárias e algumas vezes é o único tipo de
informação que você pode obter sobre um determinado assunto (Brasiliano, 2009).
As fontes tradicionais são os periódicos, anuários, balanços de empresas, dentre
outros. E por fim as fontes criativas se dão de maneira não usual como a obtenção
de uma lista de especialistas por uma lista de em evento e não pelas informações
do evento em si.
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Tabela 1 - Autores e as principais categorias de fontes de informação
Autores
Aguilar (1967)
Kobrin et al. (1980)
Sutton (1988)

Smeltzer, Fann e Nikolaisen
(1988)
Lester e Waters (1989)

Categorização das fontes de informação
Fontes externas - Fontes internas
Fontes pessoais - Fontes impessoais
Fontes internas - Fontes externas
Fontes internas
Contatos diretos com o setor de negócios
Informações publicadas
Outras fontes
Fontes pessoais - Fontes impessoais

Fontes formais (ou publicáveis) - Fontes informais
Fontes internas - Fontes externas
Fontes pessoais - Fontes impessoais
Choo (1994)
Fontes pessoais internas - Fontes pessoais
externas
Fontes impessoais internas - Fontes impessoais
externas
Choo (1998)
Fontes pessoais internas - Fontes pessoais
externas
Fontes documentais publicáveis
Fontes documentais (doc. Internos da
organização) Fontes eletrônicas
Carmos e Pontes (1999)
Fontes formais - Fontes informais
Fontes internas - Fontes externas
Barbosa (2002)
Fontes pessoais internas - Fontes pessoais
externas
Fontes documentais internas - Fontes documentais
externas
Outras fontes externas
Pereira (2003)
Fontes internas - Fontes externas
Fontes formais - Fontes informais
Mafra Pereira (2006) Mafra Pereira
Fontes internas – Fontes externas
e Barbosa (2008)
Fontes pessoais – Fontes impessoais
Fontes eletrônicas – Fontes não eletrônicas
Mafra Pereira e Barbosa (2009)
Fontes pessoais – Fontes impessoais
(documentais)
Fontes internas – Fontes externas
Fontes estritamente eletrônicas
Fonte: Mafra Pereira, F. C. (abr./jun. de 2016). Fontes de informação para negócios: análise sobre
frequência, relevância e confiabilidade, baseada em estudo empírico com empresários e gestores
organizacionais. Perspectivas em Ciência da Informação, 21, 100-119.

Faz-se relevante destacar o que afirma Mafra Pereira (2016) sobre o número de
fontes de informações identificadas na literatura, a partir de estudos anteriores:
segundo o autor foram identificadas mais de 100 fontes de informações citadas na
literatura e utilizadas pelas empresas em atividade de inteligência empresarial.
Neste trabalho, o autor sintetiza-as em 34 fontes de informação que são usualmente
utilizadas por gestores empresariais para a coleta de informações voltadas a
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processos decisórios, categorizadas, em primeiro lugar, pelo critério de
relacionamento / proximidade (fontes pessoais ou impessoais / documentais). Em
um segundo plano, as fontes foram classificadas por origem (fontes internas ou
externas), ou seja, em relação à empresa na qual trabalham os gestores. Por fim,
foi criada uma categoria em especial para agregar as fontes consideradas
estritamente eletrônicas, sendo estas também subdividas entre fontes internas e
externas. Esta classificação segue na Tabela 2:

Tabela 2 - Fontes de Informação para Negócios
FONTES PESSOAIS
INTERNAS
EXTERNAS
1. Empresários / Executivos (nível
4. Amigos / conhecidos / familiares
estratégico)
5. Clientes
2. Diretores / Gerentes (nível tático)
6. Concorrentes
3.
Demais
empregados
(nível
7. Parceiros / Fornecedores / Distribuidores
operacional)
8. Funcionários de órgãos públicos / governo
9. Empresários / Executivos de outras empresas
10. Consultores / Analistas / Profissionais Liberais /
Advogados / Publicitários / Universidades
11. Ex-funcionários de empresas diversas /
concorrentes
12. Associações comerciais / empresariais / de
classe
13. Bancos / Agentes financeiros / Bolsa de Valores
FONTES IMPESSOAIS / DOCUMENTAIS
INTERNAS
EXTERNAS
14. Atas de reuniões
19. Bibliotecas públicas / de empresas
15. Relatórios, projetos e pesquisas dos
20. Jornais e Revistas
setores da
21. Periódicos de negócios / artigos / teses /
empresa
monografias
16. Memorandos / circulares / minutas /
22. Relatórios de negócios / financeiros / de
políticas e
mercado (pesquisa)
normas
23. Publicações governamentais
17. Clippings / Press releases
24. Leis e regulamentações / patentes / normas
18. Biblioteca / Centro de Doc. e
técnicas
Informação
25. Material promocional de empresas /
Interno
concorrentes
26. Congressos, feiras, eventos (anais)
FONTES ESTRITAMENTE ELETRÔNICAS
INTERNAS
EXTERNAS
27. Newsletter da empresa
30. Sites / Portais de empresas, Universidades,
28. Intranet / Portal corporativo
Governo
29. Bases de dados da empresa
31. Sites de busca na WEB (Google, Yahoo,
Wikipédia)
32. Newswires (publicações abertas on-line)
33. Newsletters de empresas / concorrentes
34. Rádio e TV
Fonte: Mafra Pereira, F. C. (abr./jun. de 2016). Fontes de informação para negócios: análise sobre
frequência, relevância e confiabilidade, baseada em estudo empírico com empresários e gestores
organizacionais. Perspectivas em Ciência da Informação, 21, 100-119.
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Portanto, percebe-se que diversas são as fontes de informação das quais dispõem
as organizações para obterem conhecimento sobre seu ambiente de negócios e
subsidiarem suas estratégias futuras.

2.2 Inteligência Competitiva: histórico, evolução e conceitos

No mundo atual marcado pela velocidade das mudanças, as organizações
necessitam definir constantemente seu posicionamento na busca de sua
sustentabilidade e competitividade. A estratégia pela inovação se apresenta como
um caminho importante a partir da busca de informações e sua utilização como
subsídio para a tomada de decisões, de modo certo e no tempo certo.

Na busca em vencer os desafios e em dinamizar o aprendizado contínuo da
organização com informações de valor, o processo de Inteligência Competitiva (IC)
se apresenta como prática inovadora e geradora de conhecimento para os
tomadores de decisão. Segundo Dishman & Calof (2008), citados por Buzzerio &
Marcondes (2014), na prática, o processo de IC se estrutura de maneira a manter
sempre seu alinhamento com as necessidades estratégicas da organização, com
um foco expressivo na coleta das informações necessárias para realizar as análises.
Ou seja, a geração do conhecimento cria espaço para a IC ser inserida no processo
de administração estratégica, como geradora de conhecimento a respeito do
ambiente externo (Makadok & Barney, 2001, citados por Buzzerio & Marcondes,
2014).

Quanto às origens, os serviços de inteligência possuem raízes militares, quando em
2.500 anos a.C. (antes de Cristo), o General Sun Tzu, em seus apontamentos sobre
a “Arte da Guerra”, já creditava ao serviço de inteligência a condição fundamental
para um exército ser bem-sucedido nas guerras. Conhecer o número e a posição, o
campo de batalha, as armas e os movimentos importantes dos adversários é tarefa
essencial da estratégia militar (Marcola & Politano, 2015). Analogamente ao
contexto empresarial, como processo implantado, a IC coleta continuamente os
dados relevantes disponíveis no mercado e na empresa para a tomada de decisão,
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gerando

vantagem

competitiva,

redução

de

riscos

e

maximização

das

oportunidades (ABRAIC, 2016).

A aplicação do conceito de IC nas organizações não é recente, conforme já afirmava
Gomes (2001). A autora também já ressaltava a diferença entre alguns termos
relacionados à Inteligência Competitiva e Business Intelligence que, apesar de
serem semelhantes em sua forma, são diferentes em seu conteúdo. Pontuava que
a IC lidava com informações públicas sobre a competição e competidores de forma
a auxiliar a empresa a ganhar vantagem competitiva pelas decisões estratégicas
alinhadas com o negócio. Por outro lado, o Business Intelligence era mais amplo
pois englobava informações que não são necessariamente usadas para análises
competitivas da empresa. Nos dias atuais, tem sido usado para caracterizar
ferramentas tecnológicas para apoiar os sistemas de IC.

Sharp (2009), citado por Buzzerio & Marcondes (2014), menciona as diferenças
entre IC e pesquisa de mercado, business intelligence, inteligência de mercado,
open source intelligence e gestão do conhecimento. Explicam que, embora tenham
semelhanças, nem todos os aspectos destes conceitos são comuns. Exemplificam
que embora a IC produza conhecimento estratégico, ela não tem o mesmo objetivo,
como mecanismo, da gestão do conhecimento. Outros autores, como Calof & Wright
(2008), ampliam o foco da IC para além dos competidores, como ocorre com o
conceito de competitor analysis. Ainda de acordo com os autores a diferenciação da
IC para estes modelos é principalmente pelo processo analítico de informações.
Estes modelos são apresentados na Tabela 3:

Tabela 3 - A IC e os processos analíticos: conceitos
Atividades de Inteligência
Business Intelligence

Inteligência de Mercado

Open Source Intelligence

Foco
Esse termo se refere principalmente à atividade de coletar
e estruturar grandes quantidades de dados. Geralmente
é utilizado no âmbito de tecnologia da informação.
Tomado frequentemente como sinônimo de IC, se refere
mais à prática de analisar a variável “mercado” do
ambiente externo, como IC pode ser aplicada a
tecnologia, consumidores, fornecedores, entre outros.
Termo utilizado no âmbito militar, migrado recentemente
para o âmbito das organizações, se refere à prática de
inteligência que utiliza apenas fontes abertas de
informação.
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Pesquisa de Mercado

Apesar de similares, o processo e os resultados da
pesquisa de mercado e da IC são diferentes quanto ao
seu escopo: enquanto a pesquisa de mercado se
preocupa em explicar eventos passados, a IC busca
identificar possíveis eventos futuros.
Gestão do Conhecimento
A maneira como a IC e a gestão do conhecimento coletam
informações disponíveis dentro da organização é similar.
No entanto, a IC tem um foco maior em obter informações
de fora da organização, além de fazer um uso diferente
da informação. Em outras palavras, a IC analisa a
informação e distribui o conhecimento resultante,
enquanto a gestão do conhecimento se preocupa com a
coleta e disseminação de um determinado conhecimento
Fonte: Buzzerio, F. G., & Marcondes, R. C. (Dezembro de 2014). A inteligência competitiva na
perspectiva de ser uma fonte de vantagem competitiva e suas contribuições estratégicas. Revista de
Ciências da Administração.

Com relação à evolução da IC, Prescott (2012) explica como se tornou cada vez
mais integrada ao processo decisório na organização, conforme ilustra a Tabela 4.

Tabela 4 - Evolução da Inteligência Competitiva
Período de tempo

Anterior a 1980

1980 a 1987

1988 a 1999

Estágio de
desenvolvimento

Coleta de
dados
competitivos

Análise da
indústria e dos
concorrentes

Inteligência
competitiva

Grau de
formalização da IC

Informal

Surgimento de
funções formais

Função formal

Tipo de análise
realizada

Pouca ou
nenhuma

Apenas
quantitativa

Combinação
entre
quantitativa e
qualitativa

2000 em diante
Inteligência
competitiva
como core
capability
Combinação
entre formal e
informal
Predominantem
ente qualitativa

Ligação com o
Pouca
Fraca
Forte
Input direto
processo decisório
Posição na
Marketing/plan
Unidades de
Biblioteca/mark Planejamento/m
estrutura
ejamento/unid IC/marketing/pla
eting
arketing
organizacional
ade de IC
nejamento
Fonte: Adaptado de Prescott, J. E. (2012). The Evolution of intelligence: Designing a process for
action. Revista Inteligência Competitiva.

Constata-se que a IC assume este termo no final da década de 1980. A partir do
ano de 2000, o autor aponta o processo de IC como capacidade central, portanto
ainda mais estratégica, da organização. Nota-se ainda que a IC assume um grau de
formalidade a partir do final da década de 1980, com o aparecimento de algumas
funções formais no início desta década e se estabelecendo a partir do final desta
década até a década de 1990. A partir daí o autor pondera entre a formalidade e a
informalidade para o futuro. Com relação aos tipos de análises aplicadas, há uma
mudança de quantitativa para qualitativa ao longo das décadas destacadas por
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Prescott (2012), porém o autor coloca ambas as formas de análises como ideais
para o futuro. Também é no final da década de 1980 e década de 1990 que a ligação
com o processo decisório das organizações se torna forte e a partir daí o autor
pondera existir um processo de input direto para o processo de decisão. Sobre este
aspecto, Tyson (1998) refere-se ao Sistema de Inteligência Competitiva (SIC) como
um processo sistemático que transforma partículas e pedaços de dados desconexos
em conhecimento estratégico. Eventos diversos que se sucedem e são ligados por
relações de causa e efeito que identificam e disponibilizam informações para a
melhor tomada de decisão gerencial para os negócios empresariais inteligentes. Por
fim relacionado à posição do processo de IC na estrutura organizacional, é nas
décadas de 1980 e 1990 que estas se formalizam como estrutura de unidades de
IC. Nota-se, portanto, que o processo de IC se estabelece como tal a partir do final
da década de 1980, partindo de práticas e métodos dispersos até evoluir para um
processo formal e mais estratégico, mais diretamente alinhado com o processo
decisório das organizações.

Em concordância com a linha temporal apresentada, Martineti & Marti (1995)
afirmam que a inteligência competitiva começou a ser adotada nas décadas de 1970
e 1980, intensificando-se na década de 1990 e projetando alcançar sua maturidade
no início do século XXI. Tem como principal função suprir as organizações de
informações, a fim de prepará-las para a concorrência e a globalização dos
mercados, e neste contexto se insere o profissional de IC como um dos atores
principais deste processo.

Sobre alguns formatos de funcionamento, Sawka (2002) afirma que o critério mais
importante para embasar uma atividade de IC deve ser a localização dos
responsáveis por decisões na empresa, e pode ser adotada de três formas:
1. Centralizada: decisões tomadas principalmente pela alta direção da empresa,
com uma inteligência analítica e em geral com prazo de validade.
2. Descentralizada:

constituída

por

múltiplas

equipes,

espalhadas

pela

organização, que atendem exclusivamente objetivos táticos e raramente são
fontes de inteligência para a alta administração.
3. Sistemas Híbridos: orientados a atender demandas da alta direção apoiando
necessidades operacionais da empresa na maioria das vezes.
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Com relação aos conceitos de IC, constatou-se que a literatura sobre este assunto
apresenta as mais variadas conceituações. Serão apresentadas a seguir algumas
consideradas relevantes para este estudo.

Kahaner (1997) conceitua a IC como um programa sistemático que visa a busca e
análise das informações sobre o entorno competitivo, ativos e tendências de
negócios em geral para o futuro de uma empresa. Já para Fuld (1995) e Tysson
(1998), a IC envolve peças de informação sobre todas as entidades e eventos que
podem exercer impacto na organização. O processo analítico de inteligência
transforma essas peças desagregadas de informação em conhecimento
estratégico, usável, exato e relevante sobre a posição competitiva atual e intenções
futuras dos concorrentes. São também informações externas ao mercado, tais
como, as interferências econômicas, regulatórias, políticas e demográficas que
impactam o mercado. Porém Fuld (1995) pondera que as empresas muitas vezes
têm uma grande quantidade de dados, mas estes não evoluem para a inteligência.

Ainda na ideia da sistematização e de forma mais detalhada, Coelho (2000) pondera
também sobre o fator ético no processo de IC quando diz que é realizada por uma
coleta ética e o uso da informação pública e publicada disponível sobre tendências,
eventos e atores, fora das fronteiras da organização. Este autor sequencia ainda o
processo na identificação das necessidades de informações da organização, coleta
sistemática das informações relevantes e posterior processamento analítico,
transformando as informações em elementos para tomada de decisão.

Sobre a ética, (McGonagle, 2016) cita que a inteligência hoje é sobre o uso do
conhecimento coletivo da organização para alcançar uma vantagem ou posição na
indústria, e afirma que somente empresas com capacidade de inteligência
inadequada e com estratégias inferiores de aquisição de conhecimento o procuram
para obter informações por meios ilegais ou não éticos.

Ressaltando o foco estratégico do processo de IC, alguns autores se revelam mais
abrangentes neste aspecto como Prescott & Gibbsons (1991) ao definir a IC como
um processo formalizado, initerruptamente avaliado, pelo qual a gerência analisa a
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evolução de sua indústria e a capacidade e o comportamento de seus concorrentes
atuais e potenciais, para auxiliar na manutenção ou desenvolvimento de uma
vantagem competitiva. Percebe-se que estes autores ressaltam a questão da
vantagem competitiva como objetivo dos resultados de um processo de IC.
Adicionalmente sob o aspecto estratégico, Jakobiak (1991) a define como:
Atividade de gestão estratégica da informação que tem como objetivo permitir
que os tomadores de decisão se antecipem às tendências dos mercados e à
evolução da concorrência, detectem e avaliem ameaças e oportunidades que
se apresentem em seu ambiente de negócio para definirem as ações ofensivas
e defensivas mais adaptadas às estratégias de desenvolvimento da
organização. (Jakobiak, 1991)
Nota-se assim por estes autores, que os produtos gerados de um processo de IC
tem como premissa apoiar as decisões dos níveis estratégicos e táticos de uma
organização e as decisões tomadas por estes níveis poderão vir a mudar
potencialmente um negócio a médio ou longo prazo para se obter vantagem
competitiva. Nesta mesma linha, Starec (2012) acrescenta que são informações
tácitas e explicitas para os tomadores de decisão.

A Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) conceitua a IC como
um programa sistemático e ético para reunir, analisar e administrar informações
externas que podem afetar planos, decisões e operações de uma empresa (SCIP,
2016). No Brasil, a Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva
(ABRAIC) define a IC como atividade voltada para o ambiente competitivo que
busca a manutenção ou desenvolvimento de vantagem competitiva (ABRAIC,
2016).

Com o objetivo de demonstrar sinteticamente as abordagens conceituais sobre IC,
a Tabela 5 finaliza esta seção apresentando um compilado sobre os conceitos de
IC, baseado em trabalhos apresentados por Oliveira & Teles (2015) e Teixeira &
Valentim (2016), mas também adaptado e complementado pelo autor deste
trabalho, de forma a mapear, ao longo do tempo, as diversas definições e evoluções
do termo no contexto empresarial:
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Tabela 5 - Síntese dos conceitos de IC
Autores /
Entidades
Prescott e
Gibbons (1993)

Cubillo, 1997

Canongia (1998)

Kahaner (1998)

Herring (1999)

Battaglia (1999)

Canongia, Lamb,
Carvalho e
Valdenis (2001)
Tarapanoff
(2001)

Krucken-Pereira,
Debiasi e Abreu
(2001)

Prescott e Miller
(2002)

Miller (2002)

Borges (2002)

Conceito/Definição sobre Inteligência Competitiva
Processo evolutivo pelo qual a equipe de gestão avalia a evolução e as
capacidades da sua indústria e o comportamento dos seus atuais e
potenciais concorrentes para ajudar na manutenção ou desenvolvimento de
uma vantagem competitiva. (‘tradução nossa’)
Conjunto de capacidades próprias mobilizadas por uma entidade lucrativa,
destinadas a assegurar o acesso, capturar, interpretar e preparar
conhecimento e informação com alto valor agregado para apoiar a tomada
de decisão requerida pelo desenho e execução de sua estratégia
competitiva.
Objetiva agregar valor à informação, fortalecendo seu caráter estratégico,
catalisando, assim, o processo de crescimento organizacional. Nesse
sentido, a coleta, tratamento, análise e contextualização de informação
permitem a geração de produtos de inteligência, que facilitam e otimizam a
tomada de decisão no âmbito tático e estratégico.
Processo de coleta sistemática e ética das informações sobre as atividades
dos seus concorrentes e sobre as tendências gerais do ambiente de
negócios, com o objetivo de aperfeiçoar a posição competitiva da empresa.
Processo organizacional de coleta e análise da informação, que por sua vez
é disseminado como inteligência aos usuários, em apoio à tomada de
decisão, tendo em vista a geração ou sustentação de vantagens
competitivas.
Disciplina capaz de integrar o planejamento estratégico, atividade de
marketing e de informação, objetivando o monitoramento constante do
ambiente externo, com respostas rápidas e precisas à empresa no que diz
respeito aos movimentos do mercado.
Conjunto de atividade de monitoramento e de análise de dados do ambiente,
com o objetivo de fornecimento de informações úteis ao processo decisório
e ao planejamento empresarial.
Nova síntese teórica no tratamento da informação para a tomada de
decisão, uma metodologia que permite o monitoramento informacional da
ambiência e, quando sistematizado e analisado, a tomada de decisão [...] é
um processo sistemático que transforma pedaços esparsos de dados em
conhecimento estratégico.
Permite à organização identificar ameaças competitivas, eliminar ou reduzir
surpresas, reduzir o tempo de reação, identificar oportunidades latentes,
gerenciar clientes, antecipar necessidades e desejos dos consumidores,
monitorar as estratégias dos concorrentes, difundir as informações na
organização, preservar a vantagem competitiva, monitorar as tecnologias
em desenvolvimento, dentre outras ações.
O acompanhamento das intenções dos concorrentes e de ocorrências
imprevistas no mercado pelo exame de registros públicos; monitoramento
atento da Internet e dos meios de comunicação de massa; contato com
clientes, fornecedores, parceiros, especialistas do setor e outras fontes
confiáveis; criação de perfis psicológicos de tomadores de decisão de alto
nível e participação em feiras e congressos - com o objetivo de reunir dados
relativos ao que os concorrentes estão fazendo e incorporar esse
conhecimento ao planejamento dos negócios.
Monitoração de uma ampla gama de fatos novos ao longo do ambiente ou
mercado externos de uma organização e seus negócios [...] concentra-se
nas perspectivas atuais e potenciais quanto a pontos fortes, fracos e nas
atividades de organizações que tenham produtos ou serviços similares
dentro de um setor da economia.
Conjunto de atividades voltadas para a obtenção, para o processamento, a
análise e a disseminação de informação acerca do ambiente de negócios de
organizações de produção, com o objetivo de dar suporte à tomada de
decisão e à definição estratégica.
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Valentim (2002)

Valentim e
Cervantes (2003)

Cardoso Júnior
(2003)

Gomes e Braga
(2004)

Nadaes e Borges
(2005)

Lodi (2006)

Tarapanoff
(2006)
Tena Millán e
Comai (2006)

Fuld (2007)
Starec (2012)

Oliveira (2013)

Silva e De
Muylder (2015)

SCIP (2016)

ABRAIC (2016)

Ligada ao conceito de processo contínuo, sua maior complexidade está no
fato de estabelecer relações e conexões de forma a gerar inteligência para
a organização, na medida em que cria estratégias para cenários futuros e
possibilita tomada de decisão de maneira mais segura e assertiva.
Processo que investiga o ambiente onde a empresa está inserida, com o
propósito de descobrir oportunidades e reduzir os riscos, bem como
diagnostica o ambiente interno organizacional, visando o estabelecimento
de estratégias de ação a curto, médio e longo prazo.
Representa uma ferramenta estratégica que permite à alta gerência
melhorar sua competitividade, identificando as principais forças propulsoras
e prevendo os futuros rumos do mercado. É um processo pelo qual as
informações de múltiplas fontes são coletadas, interpretadas e comunicadas
a quem precisa delas para decidir.
Resultado da análise de dados e informações coletados do ambiente
competitivo da empresa que irão embasar a tomada de decisão, pois gera
recomendações que consideram eventos futuros e não somente relatórios
para justificar decisões passadas.
Processo de coleta e análise sistemática de informações que gera subsídios
para a tomada de decisão organizacional. A habilidade com que a empresa
coleta, organiza, analisa e implementa mudanças a partir de informações
estratégicas, integrando-as ao processo de melhoria contínua de suas
atividades, determinará a sua excelência frente ao ambiente de negócios.
Processo contínuo e interativo que tem como objetivo coletar, analisar e
disseminar informações relevantes, precisas e oportunas para a tomada de
decisão nos negócios.
Processo de aprendizado motivado pela competição, fundado sobre a
informação, permitindo esta última a otimização da estratégia corporativa
em curto e em longo prazo.
Processo sistemático de busca, seleção, análise e distribuição de
informação sobre o ambiente, reconhecido e aceito em toda a organização.
Um processo de identificação, coleta, tratamento, análise e disseminação
da informação estratégica para a organização que viabiliza a tomada de
decisão.
Informação analisada que oferece à empresa insights e vantagem
competitiva.
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.
Processo voltado para a transformação de dados e informações esparsas
sobre os concorrentes e demais eventos de interesse dos ambientes interno
(forças e fraquezas) e de negócios (ameaças e oportunidades) em produtos
de inteligência acionáveis para os tomadores de decisões estratégicas.
Processo sistemático que transforma pedações esparsos de dados em
conhecimento estratégico. É informação sobre produtos específicos e
tecnologia, é monitoramento de informações externas que afetam o
mercado da organização, como a informação econômica, regulatória,
política e demográfica.
Programa sistemático e ético de reunir, analisar e gerenciar informação
externa, que pode afetar os planos, decisões e operações de uma
organização no mercado, por meio de um entendimento maior, mas
inequivocamente ético, dos seus competidores e do seu ambiente
competitivo.
Processo informacional proativo que conduz à melhor tomada de decisão,
seja ela estratégica ou operacional. É um processo sistemático que visa
descobrir as forças que regem os negócios, reduzir o risco e conduzir o
tomador de decisão a agir antecipadamente, bem como proteger o
conhecimento gerado.
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Fonte: Elaborado e adicionado pelo autor, baseado e adaptado de Oliveira, P.H., & Teles, E.L.
(2015). Relações de dependência informacional entre os processos de administração estratégica e
de inteligência competitiva. Revista Inteligência Competitiva, 23-41.

A grande maioria dos autores citados associa a IC a um processo estruturado de
coleta, análise e divulgação de informações. Em seguida, o suporte à tomada de
decisão também aparece como objetivo significativo em função do número de
menções destes autores ao processo de IC. Outras associações significativas que
se destacam são relacionadas aos termos estratégia e vantagem competitiva,
geração de conhecimento e informações de valor, atenção aos concorrentes e
consumidores.

Sobre o alcance da IC, (Rouach & Santi, 2001) categorizam em três tipos básicos:
i) Inteligência de mercado quando fornece um mapa das tendências atuais e futuras,
necessidades e preferências dos clientes e novos mercados; ii) Inteligência dos
concorrentes quando visa avaliar a evolução da estratégia competitiva por meio de
mudanças na estrutura dos concorrentes, novos produtos e novas indústrias
participantes de determinado setor; e por último; iii) Inteligência tecnológica,
necessária para avaliar o custo-benefício das tecnologias atuais e novas e prever
futuras tecnologias. Ainda segundo os autores, uma quarta categoria de IC poderia
ser incluída, a Inteligência estratégica e social, que inclui regulação, financeiro e
fiscal, econômico e questões políticas, bem como sociais e humanas e que todas
as quatro categorias estão ligadas.

Após o conhecimento dos principais conceitos relacionados à IC, torna-se
importante conhecer também sobre as metodologias para estruturação de um
processo de IC nas empresas.

2.3 Metodologias para estruturação da IC em empresas

Percebe-se que o objetivo da implantação de um sistema de IC nas organizações é
apoiar os tomadores de decisões quanto às estratégias direcionadoras à obtenção
de vantagens frente aos concorrentes e para o mercado em que atua ou mesmo
atuarão. Entretanto, a base destas ações estratégicas são as informações
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coletadas. Assim, parece evidente pensar na evolução do valor da informação como
também do conhecimento para as organizações que buscam a competitividade,
bem como da valorização dos profissionais da área de inteligência e da
sistematização deste processo nas empresas.

Se é pela informação e pelo conhecimento que que as empresas conseguem
vantagem frente aos seus concorrentes, Baierle, Frozza, Nara & Kipper (2011)
salientam que muitos gestores se deparam diariamente com uma enxurrada de
dados, mas conseguem filtrar pouca coisa para transformá-los em informação
relevante e prioritária para a tomada de decisões mais complexas. Como
consequência, decisões importantes são tomadas sem as informações necessárias,
isto é, sem uma correta análise dos dados. Neste sentido, Starec (2012) afirma que
a produção de inteligência deve obedecer a determinados princípios que servem
para nortear essa atividade:


Finalidade: a inteligência produzida deve ser útil ao tomador de decisão, pois
deve apoiar o processo de decisão estratégico e negocial.



Oportunidade: a inteligência produzida deve ser oportuna, estar pronta e
disponível no tempo certo para apoiar o processo de decisão estratégico e
negocial.



Relevância: a inteligência produzida deve agregar valor ao processo decisório,
apresentando informações que atendam à amplitude desse processo, ser
profunda e concisa e apresentar o que é realmente relevante para o processo
de decisão estratégico e negocial.



Clareza: a inteligência produzida deve ser simples, clara e de fácil absorção,
apresentando definições e entendimento dos fatos e das relações de causa e
efeito entre os fatos analisados, considerando o modelo mental dos atores
envolvidos.



Precisão: a inteligência produzida deve explicitar o grau de confiabilidade de
suas informações, por meio da exploração e classificação das fontes, da
checagem dos dados em fontes distintas, da imparcialidade de sua redação,
eliminando o viés do analista, e do registro do grau de certeza dos dados e
fatos apresentados.
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Visão de futuro: a produção de inteligência deve ser focada em movimentos
futuros, baseada na análise de tendências e cenários relacionados ao problema
em questão, facilitando a identificação de oportunidades e ameaças advindas
do ambiente.



Conclusões: a inteligência produzida deve apresentar conclusões úteis que
orientação do processo decisório. As conclusões devem ser relevantes, claras,
oportunas, precisas e antecipativas, de modo a evitarem que a organização
seja surpreendida e contribuírem para a construção de um futuro melhor para
a organização e seus stakeholders.

É verificada na literatura que esta sistematização da inteligência competitiva pode
ser estruturada por meio de ciclos ou etapas organizadas com o objetivo de buscar
a informação necessária e sistemática que pode direcionar a tomada de decisão.
Segundo Martre (1994), em termos funcionais, IC é a coleta, processamento,
análise e disseminação da informação útil aos atores econômicos, estando
fortemente vinculada a um contexto. Calof & Wright (2008) acrescentam que as
áreas principais que emergem na literatura envolvem planejamento e foco; coleta;
análise; comunicação; processo/estrutura; consciência e cultura organizacional.
Starec (2012) afirma que a Inteligência Competitiva pode ser considerada um
macroprocesso formado por diversos processos: mapeamento das necessidades
informacionais, monitoramento ambiental, produção de inteligência competitiva,
contra inteligência competitiva, avaliação e mensuração dos resultados e, por fim,
mapeamento e gestão de redes sociais.

Herring (1999) aponta cinco estágios integradores dos processos da IC. No primeiro
estágio, Planejamento e Direção, identificam-se as necessidades de inteligência a
partir de necessidades básicas da organização. Essas necessidades vão orientar o
plano e a execução das atividades de coleta de informação. No segundo estágio,
as informações são coletadas criando a base de informações para as necessidades.
No terceiro estágio, as informações são analisadas e processadas, gerando-se os
produtos da IC. No quarto estágio, as informações são disseminadas para os
usuários. E no quinto estágio procede-se ao monitoramento das atividades da IC e
de seus resultados na organização.
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Miller (2002) citado por Mafra Pereira, Carvalho, & Jordão (2016), a partir dos
estudos de Herring (1999), também define o “Ciclo de Inteligência” como um
processo, composto por cinco etapas: (1) planejamento e direção - trabalho
desempenhado em conjunto com os tomadores de decisão, para descobrir e
aprimorar suas necessidades de Inteligência; (2) coleta - realizada de forma legal e
ética; (3) análise - interpretação de dados e elaboração de ações; (4) divulgação apresentação dos resultados aos tomadores de decisão; (5) feedback realimentação do ciclo para a continuidade da Inteligência, tendo em vista a
resposta dos tomadores de decisão e suas necessidades

Constata-se que há autores que oferecem uma visão mais abrangente do processo
de Inteligência, ao adicionar elementos novos e complementares ao seu ciclo. Para
formulação de estratégias, a principal função da Inteligência Competitiva é fornecer
cenários prospectivos à organização. Em termos operacionais, o processo de
Inteligência passa pelas etapas de sensibilização, identificação das reais
necessidades de informação, escolha das fontes de consulta e das ferramentas
adequadas para o processamento da informação, processamento e a análise das
informações, e comunicação (Fachinelli, Rech, Mattia & Roveda, 2007).

Starec (2012) afirma ainda que a Inteligência Competitiva pode ser considerada um
macroprocesso formado por diversos processos, são eles: mapeamento das
necessidades informacionais, monitoramento ambiental, produção de inteligência
competitiva, contra inteligência competitiva, avaliação e mensuração dos resultados
da atividade de IC e, por fim, mapeamento e gestão de redes sociais. O autor aborda
também sobre o ciclo de produção da inteligência com o objetivo de produzir
embasamento para a tomada de decisões. Este ciclo engloba as etapas de
planejamento, coleta, análise e difusão, conforme representado na Figura 1:
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Figura 1 - Ciclo da Produção da Inteligência
Fonte: Starec, C. (2012). Inteligência competitiva e inovação estratégica: a IC acompanhando a
evolução mundial. Em C. Starec, Gestão da informação, inovação e inteligência competitiva (p. 408).
São Paulo: Saraiva.

Explica o autor que o planejamento é a primeira fase do processo de inteligência,
etapa de estudo preliminar e geral do problema na qual são estabelecidos os
procedimentos necessários para o cumprimento da missão. A fase de coleta, que é
a segunda, é o processo de obtenção de dados que serão transformados em
informação, e estes em inteligência. A terceira fase é da análise, etapa em que a
inteligência é gerada. A difusão é a última fase deste ciclo: consiste na remessa de
inteligência formalizada, apresentada de forma lógica e de fácil absorção para o
respectivo usuário das questões originalmente formuladas.

Percebe-se pelo modelo de ciclo apresentado por Starec (2012) que após o
planejamento inicial com o conhecimento das demandas de informações, a coleta
de dados ocorre a partir do macro ambiente, do ambiente da empresa e do seu
negócio. Outro ponto relevante é o da difusão das informações que considera a
cultura da empresa e os modelos mentais específicos para retroalimentar o
planejamento. Cabe, por fim, ainda ressaltar o modelo de Starec (2012) cita a contra
inteligência competitiva entre os processos mencionados, como ponto cujo objetivo
é neutralizar as ações de IC ou espionagem da concorrência ou de qualquer outro
ator. Ainda de acordo com Starec (2012), a contra inteligência busca detectar o
invasor, neutralizar sua atuação, recuperar, ou mesmo contra-atacar, por meio da
produção de desinformação. Também sobre este aspecto, Marcial, Costa, &
Curvello (2002) argumentam sobre a contra inteligência e fazem uma alusão ao
pentágono (Figura 2) onde se tem a produção do conhecimento e a contra
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inteligência como os sub-processos que compõem o processo de Inteligência, os
quais têm como guarda-chuva as ferramentas de TI, de administração e de ciência
da informação.

Figura 2 - Pentagono da inteligência
Fonte: Marcial, E. C., Costa, A. J., & Curvello, J. J. (2002). Lícito versus Ético: Como as ferramentas
de Inteligência Competitiva podem contribuir para a boa imagem corporativa. Revista Inteligência
Empresarial, 24-29.

Essas três últimas áreas apoiam os métodos de planejamento, coleta, análise,
disseminação e proteção do conhecimento sensível através de suas ferramentas.

Mafra Pereira, Carvalho, & Jordão (2016), em um estudo sobre a estruturação e
implantação de um bureau de IC em Arranjos Produtivos Locais (APL), adotam o
modelo de Amaral (2008), que contempla as etapas: 1) Identificação das
necessidades de informação; 2) Planejamento; 3) Coleta das informações; 4)
Análise; 5) Disseminação e; 6) Avaliação. Este modelo é representado de forma
adaptada pela Figura 3:
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Figura 3 - Ciclo de Inteligência Competitiva
Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Amaral, R. M., Garcia, L. G., & Aliprandini, D. H. (2008).
Mapeamento e gestão de competências em inteligência competitiva. Revista de Ciência da
Informação, 8.

Baseado neste modelo, Mafra Pereira, Carvalho, & Jordão (2016) afirmam que a
primeira etapa ou sub-processo é o das necessidades. Ou seja, esta etapa
corresponde à identificação e mapeamento das necessidades informacionais (ou de
inteligência). É nesta etapa que Almeida & Hirata (2014) ponderam que é impossível
monitorar todo o ambiente competitivo, assim, a primeira etapa do processo é a
identificacão do que é realmente importante monitorar. O foco deve ser dado pelos
usuários da IC, cuja responsabilidade é definir quais temas e atores a empresa deve
rastrear. As necessidades informacionais irão gerar os “Tópicos-Chave de
Inteligência”, ou KIT (Key Intelligence Topics), e as Questões-Chave de Inteligência,
ou KIQ (Key Intelligence Questions) (Herring, 1999). Segundo Mafra Pereira,
Carvalho, & Jordão (2016), os KIT proporcionam melhor foco e priorização dos
esforços da atividade de inteligência para os temas informacionais considerados
mais importantes pela organização, além de ajudarem na própria estruturação da
atividade. Basicamente, três categorias de KIT são apontadas por Herring (1999):
1) os tópicos de inteligência voltados a suportar as decisões estratégicas e táticas
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da organização (strategic decisions and actions); 2) os tópicos voltados à
identificação e descrição de atores-chave do ambiente de negócios da organização
(descriptions of the key-players) e; 3) os tópicos voltados ao monitoramento
ambiental (early-warning topics). Sobre este tema, Prescott (1995) afirma que
muitas vezes, os principais tópicos de inteligência são amplos e os pedidos não
estão bem articulados, comprometendo assim esta etapa particularmente
importante do ciclo.

O segundo sub-processo corresponde ao planejamento onde, de acordo com Mafra
Pereira, Carvalho, & Jordão (2016), é definida e organizada a forma como o trabalho
será desenvolvido, incluindo a previsão de atividades, a definição das fontes de
informação necessárias a serem utilizadas na etapa de Coleta, 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
(humanos, financeiros e estruturais).

Após a decisão sobre o foco da informação, passa-se para a etapa seguinte, que é
a coleta de dados. De acordo com Baierle, Frozza, Nara & Kipper (2011) todos os
dados que forem levantados nesta etapa serão considerados inteligência bruta e
precisam ser trabalhados para que possam ser utilizados na formulação das
estratégias e tomada de decisões. Mafra Pereira, Carvalho, & Jordão (2016)
complementam que neste sub-processo são realizadas as etapas de busca,
adequação e processamento das informações úteis à resolução dos KIT e KIQ
anteriormente definidos. A definição e o acesso às fontes de informação mais
relevantes e confiáveis são fundamentais nessa etapa. Nesta etapa também Rudio
(1997) explica que a coleta de dados é a fase de uma pesquisa cujo escopo é obter
informações da realidade, sendo que podem existir diversos meios e instrumentos
para obtenção dessas informações, dependendo do objetivo e do foco que se tem
para a pesquisa. Também se faz necessária a obtenção de informações de
concorrentes, através de coleta de campo e de dados publicados nos meios de
comunicação disponíveis.

Na etapa de análise os dados e informações coletados são transformados em
inteligência, atribuindo-se valor, e definindo o ponto de vista do analista para que se
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chegue ao resultado esperado. Nesta etapa são utilizadas técnicas de análise
diversas (Baierle, Frozza, Nara & Kipper, 2011). Ocorre aqui a avaliação do impacto
da informação para a posição competitiva da organização. Mafra Pereira, Carvalho,
& Jordão (2016) consideram esta etapa como o “coração” da atividade de
Inteligência, pois é aqui que as informações coletadas são, de fato, transformadas
em avaliações significativas por parte do analista de IC. Por fim, Baierle, Frozza,
Nara & Kipper (2011) alertam que mesmo que o processo seja automatizado,
somente o raciocínio humano será capaz de avaliar a relevância e a credibilidade
das informações. Concordam também que é um dos pontos mais críticos para a
implantação da IC.

O quinto sub-processo corresponde à Disseminação da Inteligência, tangibilizada
na entrega dos Produtos de IC. De acordo com Mafra Pereira, Carvalho, & Jordão
(2016), essa etapa envolve a definição das estratégias de comunicação e
disponibilização da inteligência aos usuários da IC, conforme seus perfis e
preferências. Nesta etapa ocorre também a apresentação das alternativas de ações
disponíveis para a organização e de suas relações custos versus benefícios,
considerando-se: as limitações da organização em executá-las e a reação mais
provável do ambiente a cada uma delas. Nesta etapa, os dados e informações
analisados, já transformados em inteligência, são entregues aos tomadores de
decisão. Para Starec (2012), a transmissão da informação se dá por meio verbal ou
formal, mas é importante que essas informações sejam distribuídas e fiquem
disponíveis para todos os níveis e/ou setores da organização. Com a disseminação,
é possível realizar um acompanhamento das informações geradas e como elas
podem contribuir para os objetivos estratégicos da empresa.

O último sub-processo é o da Avaliação. Neste ponto deve-se avaliar se o plano de
inteligência criado foi eficiente e eficaz, sob o ponto de vista do conhecimento
gerado, e se ele foi importante para o estrategista ou tomador de decisões da
empresa. Em resumo, é a avaliação do usuário final acerca da inteligência recebida
para obtenção de melhorias nos processos utilizados. Também é nesta fase que o
gestor de inteligência competitiva se preocupa em reconhecer e validar as pessoas
que participaram do processo. Mafra Pereira, Carvalho, & Jordão (2016) advertem
que não somente é importante avaliar se a atividade de IC está cumprindo com o

36

que foi planejado em termos de processo de trabalho e entregas, 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. Baierle, Frozza, Nara & Kipper (2011) já afirmavam
que essas avaliações são imprescindíveis tanto para o constante desenvolvimento
e aprimoramento do plano, bem como para a própria sobrevivência dele, uma vez
que o plano de IC só se consolida como uma inteligência quando seus resultados
são utilizados para a tomada de decisões.

Para este estudo será adotado o modelo do Ciclo de Amaral (2008) como marco
teórico em função da maior clareza e objetividade do modelo.

2.4 Grau de Maturidade em IC: modelos e aplicações

Pela amplitude do assunto relacionado à IC e pelo fato de não ser uma prática
relativamente nova como processo estruturado de busca e análise de informações,
é de se esperar que as empresas apresentem também uma considerável
variabilidade relacionada à sua maturidade. Rodrigues, Sierra, & Rechziegel (2013)
ponderam que, de uma forma ou de outra, as empresas acompanham diariamente
a atuação dos seus concorrentes, seja de maneira informal, ou através de um
sistema organizado.

Prescott & Miller (2002) afirmam que a construção da IC numa organização é um
processo social, sendo a cultura sustentada pela inteligência competitiva construída
passo a passo. Em princípio, com o aprimoramento das qualificações relativas ao
trato das informações, depois com a formação de redes de contatos pessoais, e
finalmente com a formalização dos mecanismos que permitem o fluxo adequado de
informações. Desta forma, a IC constitui-se na integração das atividades de
inteligência às tarefas diárias da empresa. Logo, uma organização na qual a IC se
torna fundamental para o negócio (estratégica), exige uma infraestrutura
formalizada, bem organizada e orientada a manter os tomadores de decisão das
empresas com informações adequadas.
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Uma maior ou menor sistematização (ou formalização) da IC nas empresas é
tratada pelos autores como nível de maturidade. Alcançar um dos níveis de
maturidade significa o amadurecimento da organização e preparação para alcançar
o próximo nível de evolução na escala de maturidade do processo (Software
Engineering Institute, 2006). Portanto observa-se que a movimentação entre os
níveis de maturidade requer o atendimento integral a cada nível e a preparação para
os próximos. Subentende-se também a necessidade de manutenção das
características de cada nível sob pena de regredir nesta escala.

Adicionalmente o Software Engineering Institute (2006) esclarece:
Um nível de maturidade é composto por práticas específicas e genéricas
relacionadas a um conjunto predefinido de áreas de processo que melhoram o
desempenho global da organização. O nível de maturidade de uma
organização é uma indicação do desempenho da organização em uma
determinada disciplinada ou conjunto de disciplinas. A experiência mostra que
as organizações têm seu melhor desempenho quando focam os esforços de
melhoria de processo em um número gerenciável de áreas de processo em um
dado momento, e que essas áreas requerem sofisticação crescente à medida
que a organização melhora. (Software Engineering Institute, 2006, p.37)
De acordo com Zuquetto & Beltrame (2012), tem se dividido a maturidade em cinco
estágios. Na Tabela 6 é apresentada uma síntese de modelos de maturidade em IC
elaborada por alguns autores. Eles explicam que para uma melhor análise das fases
propostas pelos autores que discorrem sobre o tema.
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Tabela 6 - Revisão bibliográfica dos estágios de maturidade em IC
Rodrigues e Riccardi (2007)

Cardoso Júnior (2003)

Hedin e Thieme (2010)

Informal
“Sem norma ou estrutura
definida. Nenhuma
experiência em IC. Existência
de infraestrutura de TI, mas
não orientada para IC. ”

Informalidade
“Informalidade no fluxo de
informações, que circulam
pela organização sem
planejamento e sem qualquer
foco definido e sem
sustentação ao processo de
tomada de decisão. ”

Informal
“Precária condução de
atividades de IC com pouca
coordenação, normalmente
por demanda (ad-hoc).
Poucos recursos, sem
escopo identificado e
processos. ”

Formal
“Pouca experiência em IC.
Os elementos constituintes
estão criados e os processos
de funcionamento estão
definidos. Elementos não
funcionam integrados. ”

Valorização
“Valorização da informação,
embora o seu fluxo ainda
seja informal dentro da
organização. Não há
centralização para a análise.
O foco continua indefinido, e
apenas certos setores da
organização conseguem tirar
proveito das informações. A
tomada de decisão é
timidamente sustentada por
informações limitadas, e falta
confiabilidade no processo. ”

Básico
“Incorpora os primeiros
passo em busca do
desenvolvimento de um
programa estruturado de
inteligência. Estuda alguns
dos aspectos básicos do
ambiente da organização,
mas ainda possui uma
abordagem ad-hoc. Há baixa
orientação para o futuro e
desenvolvimento de cultura
de IC. ”

Disciplinado
“Incorporado e praticado.
Experiência moderada de IC.
Equipes observam
procedimentos e padrões
definidos. Elementos
constitutivos funcionam de
forma integrada.
Empreendedorismo e
informação são incipientes.

Centralizado
“Início da formalidade no
fluxo de informações com a
centralização da coleta. Já há
boa utilização da informação
dentro da organização. A
tomada de decisão é
crescentemente sustentada
pelas informações oportunas.
Torna-se visível a
necessidade de um
tratamento de informações
mais profissional. ”

Intermediário
“Processos estabelecidos
incluindo coleta de
informações secundárias,
mas ainda operando com um
escopo estreito.
Normalmente implementa
um portal de IC. Ainda há
pouca integração nos
processos de negócio da
organização. ”

Controlado
“Avaliado para desempenho.
Experiência em IC
consolidada. Parâmetros e
indicadores de desempenho
definidos. Auditoria e
avaliação do retorno da IC.
Inovação é sistematizada. ”

Profissionalização
“Profissionalização da
inteligência na organização.
O fluxo de informações é
regular, com o foco
perfeitamente definido.
Coleta interna
descentralizada e externa,
centralizada. Há apoio de
uma gestão do conhecimento
eficiente. O processo de
tomada de decisão é
totalmente sustentado por
informações oportunas.

Avançado
“Processos internos de IC
estabelecidos, tais como
redes de inteligência e
inclusão na tomada de
decisão organizacional. Os
resultados do processo de
IC são mais coordenados e
criam uma visão mais
holística do ambiente de
negócios da organização. ”
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Otimizado
“Ampliado e aperfeiçoado.
Forte experiência em IC. IC
suporta os processos
decisórios e de inovação
estratégica. Forte
empreendedorismo
corporativo. ”

Especializado
Padrão Classe Mundial
“Especialização da
“Integrada aos processos de
inteligência na organização.
chave organizacionais
O fluxo de informações impõe
entregando produtos
um ritmo diário,
sofisticados de inteligência
sincronizando coleta e
com alta orientação para o
análise com gestão eficaz do
futuro, tais como análise de
conhecimento. Ferramentas
cenários. ”
de análise são empregadas
com desenvoltura, permitindo
que os analistas utilizem a
maior parte do seu tempo em
tarefas que agreguem mais
valor a inteligência. O
processo de tomada de
decisão é totalmente apoiado
por informações oportunas,
amplas, profundas e
precisas, dando suporte à
globalização da organização.
”
Fonte: Adaptado pelo autor com base em Zuquetto, R. D., & Beltrame, A. (2012). Modelo de
maturidade em Inteligência Competitiva. Revista Global Manager Acadêmica, 6 -13.

Conforme observado por Zuquetto & Beltrame (2012) neste mapeamento é possível
identificar as fases ou processos constituintes do ciclo de IC. A partir da análise dos
níveis de maturidade pesquisados por estes autores, eles traçam então o que
chamam de Matriz de Maturidade em IC que possibilita visualizar em que nível a
empresa se encontra, o que ela já possui com relação ao contexto e os processos
para inteligência competitiva e quais os próximos passos para elevar o nível de
maturidade da organização.

Cultura
Organizacional

Tabela 7 - Matriz de maturidade de IC
1. Informal

2. Básico

3. Intermediário

4. Avançado

Sem
entendiment
o do valor de
esforços
sistemáticos.

Possuem uma
visão
neutra
com relação a
IC.

Existe uma visão
compartilhada e de
compartilhamento
da informação.

Todos
na
organização
entendem as
vantagens da
IC
para
o
processo
de
tomada
de
decisão.

5. Padrão
Mundial
IC sistemática.
Todos
entendem
a
importância do
SIC
para
a
organização.
Melhoria
contínua
do
sistema

Coleta

Planejamento
e Foco

Envolvimento da Alta Direção

Envolvimento dos
Funcionários

Estrutura
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Não
existe
uma
estrutura
definida para
IC.
Sem
coordenação
ou recursos
dedicados.

Uma
pessoa
responsável.
Coordenação
aumentada,
porém,
descentralizada
.

Coordenador em
tempo
integral.
São
utilizados
softwares
em
algumas etapas do
processo.

Redes
com
recursos
dedicados em
todas
as
unidades
de
negócios. São
utilizados
diversos
softwares em
todas as fases
do SIC.
Participação
de todos no
processo.

Direção
ou
gerente de IC
com
pessoal
dedicado
integralmente e
parcialmente ao
processo.

Não
existe
uma
estrutura
dedicada e
não costuma
compartilhar
as
informações
(informação
é poder).
Não reafirma
constanteme
nte
a
importância
da IC. Não
utiliza
informação
gerada para
a tomada de
decisão.
Muitas vezes
retém
informações
estratégicas.
Não
existe
planejament
o, atividades
realizadas
por demanda
(ad-hoc)
e
caóticas.
Compra de
informação
desordenada
.
Informalidad
e
no
armazename
nto
destas
informações.

Suprem
o
sistema
de
inteligência
com
alguma
informação
secundária.

As
equipes
observam
os
padrões
e
procedimentos

O trabalho de
IC passa a
despertar
a
atenção
dos
executivos.

A Alta Direção
apoia o sistema de
inteligência dentro
da organização. A
uma boa utilização
da
informação
dentro
da
organização.

Suporte total
da alta direção.

Apoio do mais
alto nível.

Limitado
a
pequenos
estudos sobre
demanda (adhoc), contudo
existe
uma
política.
Coleta
é
realizada
basicamente de
fontes
secundárias.

Existem
procedimentos e
padrões definidos

Objetivos
quantitativos
para qualidade
e desempenho
do processo.

Coleta
de
informações
primárias
e
secundárias feitas
de
forma
centralizada.
Algumas
redes
começam a se
formar.

Acesso
a
informações
primárias
localizadas.

Totalmente
planejado,
orientado para o
futuro e focado
para fora do
ambiente microempresarial.
A
coleta
é
realizada
sistematicament
e.

Todos
conhecem
as
políticas
e
procedimentos e
participam
atividade
no
processo.

Análise
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A análise é
individual
sem
uma
metodologia,
a percepção
dos
problemas é
incompleta.

Pouca
ou
nenhuma
e
realizada
de
forma carente.

Começa a existir a
análise
das
informações,
todavia de forma
amadora.

Análises
profundas
e
apresentações
e
relatórios
personalizado
s.
Análises
qualitativas.

Ferramentas de
análise
utilizadas com
desenvoltura,
permitindo que
os
analistas
utilizem
seu
tempo
para
atividades que
agreguem mais
valor
a
inteligência.
Comentário dos
analistas,
entrega
de
análises
agendadas
e
integradas com
decisões chave.

Integração, Avaliação e
Feedback

Disseminação

E-mails,
Existe
uma Existe um portal na Geração
de
pastas
intranet
para web, às vezes alertas
e
compartilhad publicação das existindo um portal produção de
as
no entregas.
específico para IC. conteúdo
servidor. A
totalmente
disseminaçã
integrado com
o ocorre pela
a necessidade
boa vontade
dos usuários.
de alguns.
O processo Não
há A
tomada
de Processo de Totalmente
de
tomada integração
decisão
é tomada
de integrado com o
de decisão entre
os frequentemente
decisão
processo
não
é processos e as sustentada
por totalmente
decisório.
sustentado
ferramentas
informações
sustentado por Avaliação
por
com o processo oportunas.
Os informações
realizada sobre
informações. decisório.
A processos
oportunas.
dados
Não
há avaliação e o começam a serem Parâmetros e quantificados e
avaliação do feedback ainda medidos
e indicadores de estatísticos.
processo e o são informais.
verificados.
desempenho
Melhoria
feedback
definidos.
contínua
quando
Auditoria
e inerente
ao
ocorre
é
avaliação do processo.
informal.
retorno da IC.
Fonte: Zuquetto, R. D., & Beltrame, A. (2012). Modelo de maturidade em Inteligência Competitiva.
Revista Global Manager Acadêmica, 6 -13.

Em resumo, o modelo de maturidade em IC proposto por Zuquetto & Beltrame
(2012) possui cinco níveis e nove dimensões que buscam determinar a implantação
do processo de IC nas organizações. Os níveis de maturidade são cumulativos e
avaliados conforme as dimensões propostas, sendo o mais básico o nível 1
(Informal), que representa o menor índice de maturidade e o mais alto o nível 5
(Padrão Mundial), que representa real maturidade por parte da organização. A
Figura 4 representa a escala destes níveis numa relação de maturidade.
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Figura 4 - Fases da Matriz de Maturidade em IC
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zuquetto, R. D., & Beltrame, A. (2012). Modelo de maturidade
em Inteligência Competitiva. Revista Global Manager Acadêmica, 6 -13.

Rodrigues & Riccardi (2007) citados por Rodrigues, Sierra, & Rechziegel (2013)
realizaram uma pesquisa com as 500 maiores empresas sediadas no Brasil, e por
ela identificaram o lócus funcional da IC, os objetivos, os motivos, as fontes, os
processos, os usos, o papel da tecnologia da informação e o seu disciplinamento
ético nessas organizações. Sobre maturidade, eles relatam que os resultados foram
incipientes naquela época, onde somente 7% das empresas pesquisadas
apresentaram processos formais de IC.

Entretanto os autores apuraram também que, de alguma forma, todas as empresas
pesquisadas possuíam mecanismos internos de busca e análise de informações
externas, que podiam ser entendidos como mecanismos de IC. Para eles, tais
mecanismos atribuem às atividades de inteligência, características de maior ou
menor maturidade no uso e manipulação do sistema de IC. Com base nessas
observações empíricas, os autores também elaboraram um mapa de maturidade
em uso da IC nas organizações. A Figura 5 aponta os níveis de maturidade
propostos.
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Figura 5 - Níveis de maturidade em uso da Inteligência Competitiva
Fonte: Rodrigues e Riccardi (2007, p. 138) citado por Rodrigues, L. C., Sierra, J. V., & Rechziegel,
W. (2013). Maturidade Organizacional em Inteligência Competitiva. Revista de Ciências da
Administração, 127-139 .

Cada nível de maturidade tem um conceito chave especifico e somente se avança
entre os níveis se todas as características de determinado nível estiverem
implementadas em sua totalidade. Rodrigues, Sierra, & Rechziegel (2013)
ponderam que a implementação de Inteligência Competitiva exige de seus
responsáveis um árduo compromisso em normatizar e padronizar seus
procedimentos com fins de ampliar a maturidade do sistema.

Descritos, portanto alguns modelos de maturidade em IC, o próximo capítulo tem a
intenção de contextualizar esta pesquisa com relação aos conceitos básicos de
micro, pequenas e médias empresas, a localização geográfica em que se dará este
estudo e a importância econômica da região. Ao final será apresentado um breve
histórico da ACITA.
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3 Contexto da pesquisa
3.1 Micro, Pequenas e Médias Empresas
As formas de definição das MPME, segundo o SEBRAE (2014), podem ser pelo
número de pessoas ocupadas na empresa ou pela receita auferida. Para o critério
do número de pessoas, microempresa são aquelas com até nove pessoas ocupadas
nas atividades de serviços e comércio; como pequena empresa as que têm de 10 a
49 pessoas ocupadas; e como média empresa aquelas que têm de 50 a 99 pessoas.
Na atividade industrial estes critérios variam para microempresa (até 19 pessoas
ocupadas), pequena empresa (entre 29 a 99 pessoas ocupadas) e média empresa
(entre 100 e 499 pessoas ocupadas), conforme Figura 6.

Figura 6 - Critério de classificação do porte das empresas por pessoas ocupadas
Fonte: às Micro, S. B. D. A. (2014). Participação das micro e pequenas empresas na economia
brasileira. Brasília: Unidade de Gestão Estratégica–UGE. Disponível em:< http://www. sebrae. com.
br/Sebrae/Portal% 20Sebrae/Estudos% 20e% 20Pesquisas/Participacao% 20das% 20micro% 20e%
20pequenas% 20empresas. pdf> Acessado em, 26, 2014.

A segunda forma de classificação das MPME é pelo seu lucro auferido. Aquelas
com receita anual de até R$ 360.000,00 são categorizadas como microempresas;
as pequenas empresas são aquelas com faturamento entre R$ 360.000,00 e R$
3.600.000,00 de receita anual. Acima deste valor estão as médias e grandes
empresas.. Esta definição é prevista pela lei complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

De acordo com publicação produzida pela Unidade de Inteligência Empresarial do
SEBRAE-MG, de 2012, intitulada “Características das Micro e Pequenas Empresas
do Estado de Minas Gerais”, houve um aumento vertiginoso no número destas
empresas no Estado, entre os anos de 2007 a 2011, impulsionado pelas

45

transformações de ordem econômica e social ocorridas no Brasil e no mundo. O
estudo cita como impulsionadores deste crescimento o dinamismo da economia
brasileira no período, o aumento do poder aquisitivo das famílias brasileiras, que
impulsionou a demanda por produtos e serviços, o aumento das taxas de
empreendedorismo, as políticas de fomento aos pequenos negócios e instituição da
Figura do empreendedor individual, criada para retirar da informalidade milhões de
empreendedores brasileiros.
Em outro estudo de 2015, produzido pelo SEBRAE, intitulado “Perfil do
Microempreendedor Individual”, ressalta-se o crescimento da formalização dos
microempreendedores individuais após a criação do programa Microempreendedor
Individual (MEI) pelo Governo Federal por meio da Lei Complementar nº 128/2008,
que alterou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº
123/2006). De acordo com este estudo, de julho de 2009 a dezembro de 2015, o
número de MEI saltou de zero para 5.680.614, alcançando uma média de 100
registros por hora. O estudo aponta que o perfil do MEI é heterogêneo e tem se
modificado ao longo dos anos. O ano de 2015 foi o de maior saldo já registrado,
1.027.534 novos negócios.

Figura 7 - Saldo anual de microempreendedores individuais
Fonte: Sebrae. (2016). Perfil do microempreendedor individual. Fonte: http://www.sebrae.com.br:
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Perfil%20do%20MEI%202015.pdf.

Em nível nacional, conforme estudo de 2014 do SEBRAE, intitulado “A evolução das
microempresas e empresas de pequeno porte 2009 a 2012”, pode-se constatar que
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a participação dos pequenos negócios (MEI + ME + EPP) no total de empresas
existentes no país, que era de 97,4%, em 2009, subiu para 98,1%, em 2012, puxada
pelo expressivo crescimento da quantidade de MEI. A região onde as
microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) estão mais
concentradas é a Sudeste (49,7% das ME e 53,4% das EPP), seguida pela região
Sul (20,9% das ME e 22,3% das EPP), Nordeste (17,4% das ME e 13,0% das EPP),
Centro-Oeste (17,4% das ME e 13,0% das EPP) e Norte (4,4% das ME e 3,4% das
EPP).

O estudo indica ainda que, em relação ao setor de atividade econômica, as ME do
setor de Serviços e do Comércio foram as que mais empregaram em 2010 e 2011.
No tocante às EPP, porém, essa relação inverteu-se, tendo o Comércio empregado
mais que o setor de Serviços nesses dois anos. Quanto à evolução quantitativa das
empresas o estudo indica uma evolução no período verificado conforme destacado
na Figura 8:

Figura 8 - Evolução da quantidade de ME e EPP frente ao universo de empresas
Fonte: Sebrae. (2014). A evolução das microempresas e empresas de pequeno porte 2009 a 2012.:
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/800d694ed9159
de5501bef0f61131ad4/$File/5175.pdf

Conforme pode-se constatar, no período apurado, o número de ME no país passou
de 4,1 milhões para 5,1 milhões, aumento de 25,2%, e o de EPP, que era de 660,5
mil em 2009, totalizou 945,0 mil em 2012, com alta de 43,1%, superando o
crescimento das Médias e Grandes Empresas (MGE), de 25,2%. As taxas de
crescimento na quantidade de empresas, registradas de 2009 para 2010, foram
mais expressivas, e de acordo com o estudo, muito provavelmente em função do
aumento de 7,5% do PIB, em 2010. A região Sudeste concentra a maioria das EPP
existentes no país (53,4%), com São Paulo em 1º lugar, Minas Gerais em 2º, Rio de
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Janeiro em 3º e Espirito Santo em 4º lugar. O Estado de São Paulo representa
quase o triplo de ME e EPP existentes no estado de Minas Gerais.

Figura 9 - Distribuição % do total de ME e EPP, por UF
Fonte: Sebrae. (2014). A evolução das microempresas e empresas de pequeno porte 2009 a 2012.
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/800d694ed9159
de5501bef0f61131ad4/$File/5175.pdf

Com relação à estratificação por setor, pela Figura 10, fica evidenciada forte
concentração das ME nos setores de Comércio e de Serviços, com o primeiro tendo
agrupado, em 2012, 2.555 mil ME e, o segundo, 1.854 mil. Pode-se perceber ainda
que metade das ME existentes no país estão concentradas no Comércio, e 36%
delas, no setor de Serviços. Juntos, Comércio e Serviços, reúnem 86% das
microempresas do país.

Figura 10 - Evolução da distribuição das ME, por setor
Fonte: Sebrae. (2014). A evolução das microempresas e empresas de pequeno porte 2009 a 2012.
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/800d694ed9159
de5501bef0f61131ad4/$File/5175.pdf
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3.2 Itabira e ACITA
Para melhor complemento desta seção da pesquisa, faz-se relevante ainda
destacar um breve contexto local, sobre a região e o município onde foi realizado o
estudo. Itabira é uma cidade mineira da região Sudeste do Estado e fica a
aproximadamente 110 quilômetros de Belo Horizonte,

localizando-se na

mesorregião metropolitana da capital mineira. De acordo com o IBGE (2015) a sua
população era estimada em 117.634 habitantes neste ano de 2015. Por pertencer
ao quadrilátero ferrífero e ser berço da mineradora Vale S/A, uma das maiores
produtoras de minério de ferro de classe mundial, o município se destaca pelo seu
vigor econômico. Ainda de acordo com o IBGE (2015), no Produto Interno Bruto
(PIB) de Itabira, destacam-se a indústria e a área de prestação de serviços, sendo
a renda per capita, em 2013, de R$ 52.473,63.

Figura 11 - Produto Interno Bruto (Valor Adicionado)
Fonte: IBGE. (2015). Produto interno bruto dos municípios. Fonte: http://www.ibge.gov.br:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/.

Conforme levantamento do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento,
o Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDHM) foi de 0,756 em 2010,
representando uma taxa de crescimento de 49,70% para o município em relação ao
ano de 1991, quando este indicador foi medido pela primeira vez. O resultado do
município é classificado como de alto índice de desenvolvimento por estar na faixa
entre 0,700 a 0,799, posicionando-o no 441° lugar no ranking nacional e em 31° no
ranking estadual do IDHM. Este índice situa Itabira na posição acima da média
brasileira e acima da média estadual, se apresentando crescente desde a primeira
medição em 1991.
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Figura 12 - Evolução do IDHM
Fonte: Atlas de desenvolvimento humano do
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/.Fonte:
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/itabira_MG

Brasil.

(10

de Julho de 2016).
http://www.atlasbrasil.org.br:

De acordo com o Cadastro Central de Empresas de 2014 do IBGE, o número de
empresas ativas atuantes no município era de 2.833. Portanto, ao se direcionar este
estudo à cidade de Itabira, justifica-se em primeiro plano pelo vigor empresarial da
cidade e região impulsionado pelo importante segmento da mineração com seus
benefícios para a economia como um todo. Em segundo, para trazer à luz
discussões sobre estratégias de sustentabilidade e competitividade para as
empresas que se estabelecem neste meio, trazendo ainda à reflexão à situação de
não dependência desta influência da mineração num futuro próximo, considerando
que a extração minerária tem um ciclo finito de exploração.

Neste contexto, é relevante destacar a Associação Comercial, Industrial, de
Serviços e Agropecuária de Itabira (ACITA), entidade Itabirana fundada em 1925
com o objetivo de formalizar a representatividade da classe e que, de acordo com o
seu Catálogo de Negócios 2015/2017, é uma propulsora da econômica Itabirana
atuando na capacitação de profissionais e empresários locais, na defesa dos
interesses dos mesmos e na participação no processo de desenvolvimento
sustentável de Itabira e região.

A ACITA se destaca por várias iniciativas significativas para a região, dentre as
quais são citadas: a manutenção do centro regional dos Correios e Telégrafos na
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década de 1930, a instalação da agência da Caixa Econômica Federal na década
de 1940, a abertura do Sindicato Rural e Cooperativa Cauê, a construção do Parque
de Exposições e a implantação do Ministério do Trabalho e do Distrito Industrial.

A ACITA reúne empresários de portes e segmentos variados que representam todo
o setor produtivo de Itabira, e segundo dados disponibilizados pela própria entidade,
no 1º semestre de 2017 contava com 316 associados. Com objetivo de alavancar o
desenvolvimento, estimular a inovação e a competitividade das empresas locais, a
ACITA realiza projetos como o Programa de Desenvolvimento de Negócios (PDNI).
De acordo com o Catálogo de Negócios Acita (2015), o PDNI é um conjunto de
ações sistematizadas e contínuas que visam promover o desenvolvimento das
empresas, fomentando o empreendedorismo, a inovação e a sustentabilidade. O
programa foi criado há cerca de 15 anos e atua em sete pilares que formam a base
necessária

ao

desenvolvimento

das

empresas

e

apoiam

a

iniciativa

empreendedora: Capacitação de liderança de equipe, tecnologia e processos,
acesso

ao

crédito,

geração

de

novos

negócios,

empreendedorismo,

sustentabilidade e desenvolvimento da gestão empresarial. O programa conta com
parceiros como o SEBRAE-MG (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Minas Gerais) e a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).

O Circuito do Sabor é um festival gastronômico que investe, qualifica e aprimora o
empreendedorismo na economia criativa de Itabira. É uma realização da ACITA e
teve início em 2005. O evento foi criado com o objetivo de promover os
estabelecimentos de alimentação, incentivando a melhoria dos produtos e serviços
dos bares, restaurantes, lanchonetes e pizzarias da cidade.

O Workshop Itabirano de Negócios (WIN) foi criado em 2012 com o objetivo de
fortalecer os segmentos econômicos, sociais e culturais de Itabira. O evento conta
com parceiros fortes que propiciam a dinamização dos negócios gerados no
município. Conforme o catálogo de serviços, o Workshop surge como uma
importante ferramenta para alavancar a tão falada diversificação econômica no
município, que tem como principal fonte de renda o extrativismo mineral, além de
buscar o desenvolvimento sustentável de toda a região. Além da geração de
negócios, o WIN ainda proporciona um ambiente favorável à realização de
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palestras, debates e informação. Durante os dias do evento, os participantes contam
com a apresentação de palestras técnicas e motivacionais, salas para rodadas de
negócios, oficinas, consultorias e orientações técnicas, além de um espaço gourmet
para a interação entre os presentes, com shows e apresentações culturais

Há ainda o Fórum Permanente de Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação,
o Programa ACITA de Qualidade e Produtividade (PAQP). O principal objetivo do
Fórum é buscar um ambiente favorável à proposição, discussão, análise e
implantação de medidas que venham colaborar para o desenvolvimento sustentável
de Itabira e região. Conforme a ACITA, o Fórum contribui para difundir a cultura
empreendedora na geração de novos negócios e desperta na sociedade organizada
a vontade de assumir o papel indutor na promoção do desenvolvimento.

Ainda de acordo com o catálogo de negócios da associação, na seção palavra do
presidente, destaca-se ainda a implantação de um PCT (Parque Cientifico
Tecnológico) – que, segundo ele, pode ser a redenção e emancipação da
dependência econômica da extração mineral em Itabira. O Projeto do Parque
Científico e Tecnológico faz parte da implantação do Campus da UNIFEI em Itabira
e, afirma que representa o grande diferencial da Universidade, que tem na essência
a proposta de ser uma Universidade de base tecnológica. Ressalta ainda a
existência de duas Instituições de Ensino Superior, sendo uma federal (UNIFEI) e
outra, uma Fundação Comunitária (FUNCESI).

Cabe por fim destacar oferta de serviços aos associados como assessoria nas áreas
econômica, financeira, jurídica, de treinamento de pessoas e aperfeiçoamento de
gestão descontos na locação dos espaços disponibilizados pela entidade como
espaços para treinamentos, espaço gourmet e auditório.

Percebe-se, portanto, a relevante atuação desta Associação junto ao empresariado
Itabirano e região e assim, justifica-se a sua escolha para universo deste estudo.
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4 Procedimentos Metodológicos

Andrade (2010) esclarece que a metodologia corresponde ao conjunto de caminhos
e métodos utilizados para o alcance do conhecimento. Quanto aos métodos, Cervo,
Bervian, & Da Silva (2009) ressaltam que a metodologia representa um conjunto
ordenado de procedimentos que se mostrou eficiente, ao longo da história, na busca
do saber.

4.1 Caracterização da pesquisa

A pesquisa científica deve ser classificada quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins, esta pesquisa se caracteriza como do tipo descritiva. A pesquisa
descritiva apresenta as características de determinada população ou fenômeno,
além de estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Esse tipo de
pesquisa não assume a obrigatoriedade de explicar os fenômenos que descreve,
embora possa servir de base para tal explicação (Vergara, 2016). Quanto aos
meios, este estudo se caracteriza por um estudo de casos múltiplos pelo fato de se
analisar empresas diferentes, de diferentes setores econômicos e de gestões
especificas (Yin, 2010).

Com relação à abordagem, neste estudo serão utilizadas as abordagens
quantitativa e qualitativa (Creswell, 2010), devido à necessidade de se quantificar a
aderência de práticas de atividades relacionadas aos processos de IC das empresas
às etapas dos ciclos de IC adotadas como referência para este estudo, e também
avaliar de forma qualitativa, junto ao público entrevistado, as percepções acerca dos
resultados obtidos na etapa quantitativa.

4.2 Unidades de análise e de observação

As unidades de análise deste estudo são as MPME associadas à ACITA, na cidade
de Itabira/MG. Bressan (2000) conceitua que a unidade de análise está relacionada
com a definição do que o caso é, e ela pode ser um indivíduo, uma empresa, uma
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decisão, um programa, a implantação de um processo ou uma mudança
organizacional. A definição da unidade de análise está ligada à maneira pela qual
as questões de estudo foram definidas. A unidade de observação são os
empresários e diretores destas MPME associadas à ACITA.

4.3 Técnica de coleta de dados

Para este estudo, foi utilizado, num primeiro momento, questionário estruturado
(Apêndice B) visando o levantamento das percepções dos entrevistados acerca das
atividades caracterizadoras de um processo de IC nas suas empresas. Sobre esta
técnica, Cervo, Bervian, & Da Silva (2009) afirmam que é necessário estabelecer,
com critério, as questões mais importantes a serem propostas e que interessam ser
conhecidas, conforme o objetivo do estudo, e com a vantagem de os respondentes
se sentirem mais confiantes, dado o anonimato, o que possibilita coletar
informações e respostas mais reais. O universo considerado para a pesquisa
quantitativa foi de 316 empresas, que representa a totalidade de associados da
ACITA no início do ano de 2017. Assim, todas as empresas foram contatadas para
responder ao questionário sobre o grau de conhecimento das etapas de IC.

Quanto à estratégia de ação para envio dos questionários, as questões e
respectivas escalas likert foram transpostas para questionário eletrônico na
plataforma do Google Docs, foi gerado um link eletrônico e este encaminhado para
a Gerência da ACITA junto a uma breve apresentação sobre o pesquisador e o tema
a ser estudado. Neste primeiro momento houve uma formalização por e-mail da
ACITA junto aos seus associados comunicando da pesquisa e enviando o link de
acesso ao questionário e as apresentações da pesquisa. Após a confirmação, pela
Gerência, de que os e-mails foram enviados, procedeu-se então ao envio dos links
dos questionários pela própria plataforma do Google Docs. A partir do
acompanhamento das respostas aos questionários pelos associados e do baixo
ritmo de questionários respondidos, percebeu-se a necessidade de solicitar a alguns
diretores da ACITA, cujos contatos o próprio pesquisador já mantinha, no sentido
de realizar mais uma abordagem e uma sensibilização junto aos associados para
que respondessem à pesquisa. Assim, houve mais algumas solicitações para o
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preenchimento dos questionários por parte da direção da ACITA junto aos seus
associados. Por fim, ao perceber e testar a funcionalidade do questionário eletrônico
por equipamentos móveis, foram enviados links a alguns diretores da associação
por meio do aplicativo WhatsApp, de forma com que estes também os repassassem
aos associados de seus contatos. Após estas ações houve uma considerável
aderência ao preenchimento da pesquisa.

Num segundo momento do trabalho, foi realizada a aplicação de um roteiro
semiestruturado (Apêndice C) via entrevistas em profundidade, a partir de uma
amostragem por conveniência e acessibilidade, com objetivo de confrontar os
resultados obtidos na pesquisa quantitativa e aprofundar qualitativamente sobre os
mesmos. De acordo com Martins (2008), uma entrevista pode oferecer elementos
para corroborar evidências coletas de outras fontes, possibilitando triangulações e
consequente aumento do grau de confiabilidade do estudo.

Neste caso, a estratégia utilizada constou em apurar a relação de empresas
caracterizadas pelo porte sob o critério do efetivo, pois pretendeu-se conversar com
representantes de empresas de grande e dos demais portes. Assim procedeu-se a
consulta dos seus respectivos contatos no cadastro de associados disponibilizado
pela ACITA e em seguida foram encaminhados e-mails a alguns associados
contextualizando a necessidade de um aprofundamento nos resultados dos
questionários por meio de entrevistas. Para alguns casos, como forma de agilizar e
facilitar o agendamento, foram feitos também contatos telefônicos e assim, as
entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade de cada associado
selecionado e em locais determinados pelos próprios.

4.4 Técnica de análise dos dados

Para a análise dos questionários foi aplicada análise estatística básica, a partir das
respostas dadas pelos entrevistados. Esta técnica leva à construção de gráficos e
tabelas que tem o objetivo de facilitar a compreensão do fenômeno em estudo
(Ribeiro, da Cunha, Carvajal, & Gomes, 2009). No caso das entrevistas
semiestruturadas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Roesch (2009)
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descreve que a análise de conteúdo requer a sensibilidade do pesquisador na
identificação de conceitos e códigos, para posterior análise e interpretação do texto,
buscando decodificar os aspectos subjetivos constantes nas mensagens por meio
da identificação de falas não verbais. Bardin (2011) acrescenta que a análise de
conteúdo se constitui de algumas etapas, organizadas em três fases: 1) pré-análise,
2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

A Tabela 8 demonstra de forma esquemática os objetivos específicos propostos
nesta pesquisa com os autores que dão sustentação teórica para o assunto
abordado, o tipo de pesquisa realizada e os instrumentos de coleta de dados
correspondentes.

Tabela 8 - Estratégia Síntese da Metodologia
Objetivos específicos /
períodos

Autores

Diagnosticar o uso das
práticas de Inteligência
Competitiva pelas MPME
associadas à ACITA
(Janeiro a Abril de 2017)

Herring (1999); Gomes e
Braga (2001); Prescott e
Miller (2002); Cardoso
Jr. (2005); Fuld (2007);
Amaral (2008); Starec
(2012); Mafra Pereira et
al. (2016)
SEI (2006); Rodrigues e
Riccardi
(2007);
Cardoso Jr. (2008);
Hedin e Thieme (2010);
Zuquetto e Beltrame
(2012); Mafra Pereira et
al. (2016)

Estudo de
múltiplos

SEI (2006); Rodrigues e
Riccardi
(2007);
Cardoso Jr. (2008);
Hedin e Thieme (2010);
Zuquetto e Beltrame
(2012); Mafra Pereira et
al. (2016)

Estudo de
múltiplos

Identificar a existência (ou
não) dos componentes
estruturantes / dimensões
característicos
dos
estágios de maturidade de
um
processo
de
Inteligência Competitivas
nas MPME associadas à
ACITA
(Abril a Maio de 2017)
Apontar subsídios para a
proposição de um modelo
de avaliação do grau de
maturidade
em
Inteligência Competitiva
para MPME.
(Maio a Junho de 2017)

Tipo de Pesquisa

Pesquisa de campo

Estudo de
múltiplos

caso

Pesquisa de campo

Questionário
Quantitativo
Roteiro
Qualitativo

Entrevistas
semiestruturadas

caso

Pesquisa de campo
Entrevistas
semiestruturadas
Pesquisa
Bibliográfica

Fonte: Elaborado pelo autor.

casos

Fonte /
Instrumento de
coleta de dados
Questionário
Quantitativo

Questionário
Quantitativo
Roteiro
Qualitativo

56

5 Apresentação e Análise dos Resultados
5.1 Construção e validação do questionário quantitativo
A construção do questionário quantitativo aplicado às empresas associadas à
ACITA se deu a partir da leitura dos modelos e teorias relativos ao ciclo de IC citados
neste estudo. Para cada etapa do ciclo de IC de Amaral (2008) foram formuladas
afirmativas que objetivaram medir o quanto há de discordância ou concordância em
cada uma delas, em relação à empresa contatada, graduadas pela escala do tipo
Likert de cinco pontos (Likert, 1932; Silva & Costa, 2014), sendo: 1. Discordo
totalmente; 2. Discordo; 3. Não concordo nem discordo; 4. Concordo; 5. Concordo
totalmente.
Na Tabela de correlação, cada questão foi identificada pela letra “Q” seguida de seu
número sequencial. Quanto ao questionário, este foi elaborado na seguinte
estrutura: quatro perguntas relacionadas às “Necessidades de informações”
(questões Q1 a Q4), quatro relacionadas ao “Planejamento das informações” (Q5 a
Q8), três relacionadas à “Coleta de informações” (Q9 a Q11), quatro relacionadas à
“Análise das informações” (Q12 a Q15), duas relacionadas à “Disseminação das
informações" (Q16 e Q17) e, por fim, quatro relacionadas à “Avaliação das
informações” (Q18 a Q21). Além das questões inerentes às etapas do ciclo de IC,
foram aplicadas também sete questões “complementares” precedidas de uma breve
definição de IC, que buscaram medir a percepção da sua relevância no contexto
estratégico, identificadas de Q22 a Q27.

Para validação estatística do instrumento de coleta, o referido questionário foi
submetido à análise fatorial por meio do software SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences). A confiabilidade do instrumento foi avaliada pelo alfa de Cronbach,
que mede a consistência interna dos indicadores, baseada na correlação média
entre as variáveis. Este coeficiente é a medida mais comum de confiabilidade (Field,
2013). Os valores do alfa de Cronbach variam de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a
0,70 os limites inferiores de aceitabilidade, de acordo com Hair, Black, Babin,
Anderson, & Tatham (2009). Para o caso do questionário elaborado, o alfa de
Cronbach ficou em 0,956. Esta faixa é sugerida por Malhotra (2008) como de
confiabilidade muito alta.
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Tabela 9 - Estatísticas de confiabilidade do questionário
Alfa de Cronbach

N de itens

Resumo do processamento de caso
Casos
N
Percentual
0,956
26
Válidos
52
100%
Excluídos
0
0%
Total
52
100%
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Em seguida, foi realizada a análise fatorial exploratória que, segundo Hair (2009),
tem como objetivo identificar a estrutura de um conjunto de variáveis e fornecer um
processo para a redução de dados por meio das correlações entre as variáveis. Foi
realizada pelo teste de esfericidade de Bartlett e a medida Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO).

De acordo com Field (2013) a estatística KMO varia entre 0 e 1 onde um valor igual
ou próximo de 0 indica que a soma das correlações parciais é alta relativa à soma
das correlações totais, indicando difusão no padrão de correlações e, portanto,
indicando que a análise de fatores provavelmente é inadequada. Já um valor
próximo a 1 indica que padrões de correlações são relativamente compactos; assim,
a análise de fatores deveria dar preferência a valores distintos e confiáveis. Para
(Hutcheson & Sofroniou, 1999), valores entre 0,5 e 0,7 são medíocres, valores entre
0,7 e 0,8 são bons, valores entre 0,8 e 0,9 são ótimos e valores acima de 0,9 são
excelentes. A Tabela 10 exibe o resutado da medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que
ficou em 0,816, considerado ótimo pela referida teoria.
Tabela 10 - Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem.
Teste de esfericidade de
Bartlett

0,816

Qui-quadrado aprox.

1319,844

df

351

Sig.
0,000
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Segundo (Field, 2013) as medidas de Bartlett testam a hipótese nula de que a matriz
de correlações original seja uma matriz identidade, ou seja, existe uma correlação
significativa de pelo menos uma das variáveis. Ainda segundo o autor, a estatística de
KMO deve ser maior que 0,5 no mínimo e o teste de Barlett para esfericidade deve
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ser significativo, em que o valor de “Sig” deve ser menor do que 0,05. Como se pode
verificar na Tabela 10, portanto, o indicador KMO acima de 0,8 e a alta significância
obtida no teste de Bartlett (p<0,001) indicam a validade da utilização do método. Para
Field (2009) a análise de fatores ou componentes principais é uma técnica utilizada
para identificar fatores ou agrupamentos de variáveis. A técnica pode ser utilizada
para construir um questionário para medir uma variável ou reduzir um conjunto de
dados a um número mais manejável retendo o máximo de informações originais
possíveis. O diagrama de declividade para seleção dos fatores possui uma inclinação
acentuada seguida de uma cauda quase horizontal e o ponto de corte para selecionar
os fatores deve ser o ponto de inflexão da curva.

A retenção dos fatores foi realizada utilizando-se o critério de Kaiser, valores próprios
superiores a 1, sendo observado em conjunto com o critério do Scree plot (diagrama
de declividade) demonstrado pela Figura 13, segundo recomendação de Field (2013),
que sugere este critério para casos de quantidade inferior a 30 variáveis. Neste caso
o gráfico representado na Figura mostra a retenção de dois fatores, capazes de
explicar conjuntamente 57,65 % da variância total.

Figura 13 - Autovalores encontrados após extração dos componentes principais
Fonte: SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Foi possível observar que todas as questões do questionário constam do fator I,
exceto a questão Q10 que trata de “processo de coleta das informações é realizada
exclusivamente por equipe interna”. O fator I possui 26 questões, responsáveis por
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cargas fatoriais superiores a 0,579, exceto a Q13 com carga 0,359 que se refere a
“análises são realizadas exclusivamente pela equipe interna dedicada”. No segundo
fator estão as questões Q8, Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q20 e Q23 que possuem
cargas fatoriais mais fracas, exceto a Q10 que possui carga fatorial igual a 0,822.
As questões do fator II Q11 e Q14 possuem alguma similaridade por se tratarem do
tema relacionado à utilização de pessoas externas à organização, assim, ambas
ficaram negativas.

Portanto, segundo a análise fatorial realizada, para a validação do instrumento,
sugere-se que sejam mantidas todas as questões do questionário aplicado, exceto
as Q10 e Q13, pelos motivos apontados anteriormente.

5.2 Perfil das empresas participantes da pesquisa

Foram entrevistados 52 empresários / gestores responsáveis pelas empresas
associadas à ACITA na cidade de Itabira/MG. Deste total, a metade é do setor de
serviços, seguido pelo setor de Comércio (Figura 14).

Figura 14 – Classificação das empresas por setor econômico
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Ainda com vistas a traçar um perfil mais detalhado das respondentes, percebeu-se
que, com relação ao critério do SEBRAE de classificação do porte das empresas
por pessoas ocupadas, as empresas assim informaram como detalha a Figura 15:
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Figura 15 - Classificação das empresas quanto ao porte
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Nota-se que a maior parte das empresas respondentes (23 empresas) é de pequeno
porte, que, de acordo com a classificação pelo critério do efetivo, para a indústria é
de 20 a 99 pessoas ocupadas e para os demais setores, de 10 a 49 pessoas
ocupadas. Ao se proceder com a combinação destas duas informações obtém-se
que nas empresas de pequeno e de médio porte predominou o setor de comércio,
e nas microempresas e de grande porte o setor de serviços, conforme demonstra a
Figura 16:

Figura 16 - Setores por porte das empresas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.
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Por fim, concluindo esta seção que analisa o perfil das empresas, procedeu-se a
estratificação das respondentes por tempo de atuação no mercado, conforme
demonstrado na Figura 17:

Figura 17 - Tempo de atuação no mercado
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

A grande maioria (90% das respondentes) estão no mercado há mais de cinco anos.
Duas informaram atuarem no mercado entre três a cinco anos, outras duas, menos
de um ano e por fim somente uma empresa informou atuar no mercado entre um a
três anos.

Conhecidas, portanto, as informações básicas relacionadas ao perfil das empresas
envolvidas neste estudo, em seguida será apresentada a análise do primeiro
objetivo específico que é diagnosticar o uso das práticas de Inteligência Competitiva
pelas MPME associadas à ACITA.

5.3 O uso das práticas de Inteligência Competitiva pelas MPME da ACITA

Os questionários quantitativos enviados aos respondentes continham 27 perguntas.
Dessas, 21 abordaram as etapas do ciclo de IC, conforme Amaral (2008). Como
foram retiradas as Q10 e Q13 (conforme testes estatísticos apresentados
anteriormente), foram consideradas 19 questões para as análises sobre o ciclo de
IC. Para as análises que se seguem foram utilizadas as médias das respostas
dadas.
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Foi realizado, inicialmente, um agrupamento de respostas por cada etapa do ciclo
de IC, conforme mostrado na Figura 18, e com base nas MPME:

Figura 18 - Média por etapa do ciclo de IC (MPME).
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

De modo geral, os resultados deste agrupamento se mostraram próximos ao ponto
central da escala Likert, que é a de neutralidade nas respostas, ou seja, não
discordo nem concordo. A média mínima identificada, dentre as seis etapas, foi de
2,5 e a máxima de 3,1. A etapa de maior valor foi a de necessidades de informações;
entretanto ainda assim indica um posicionamento neutro levemente inclinado à
concordância nas afirmações. Dentre as menores médias, duas delas se
localizaram nas mais baixas com 2,5 que foram as etapas de análise das
informações e disseminação das informações e uma com 2,6 que é a etapa de
coleta das informações. Estes valores indicam um ponto intermediário entre a
discordância e a neutralidade na escala de Likert. A média geral de todas as etapas
das MPME foi de 2,9.

Para efeito de comparação, o mesmo agrupamento foi feito para os resultados das
empresas de grande porte que, representado pela Figura 19:
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Figura 19 - Média por etapa do ciclo de IC (Empresas de Grande porte)
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa

Neste agrupamento nota-se que todas as médias apuradas em cada etapa do ciclo
de IC se apresentam superiores àquelas apuradas nas MPME, porém com um perfil
semelhante entre as avaliações das etapas. A etapa de maior média, neste caso, é
da avaliação das informações. Para o caso das menores médias, estas coincidem
com as MPME, que são as etapas de coleta, análise e disseminação das
informações. Entretanto, nas empresas de grande porte, os valores apurados se
apresentam superior ao das MPME. A média geral das empresas de grande porte
foi de 3,2.

Em sequência às análises para conhecimento da percepção relativas às práticas de
IC nas empresas estudadas, apresentam-se os resultados apurados por estatística
descritiva das 43 MPME, e faz-se considerações em maiores detalhes por cada
etapa do ciclo de IC do modelo adotado para este estudo. A Tabela 11 expõe as
médias por questão colocada no primeiro bloco de afirmações do questionário
referente às necessidades de informação:
Tabela 11 – Etapa 1: Necessidades de informação
Questões
Q1. Na minha empresa existe um processo estruturado de identificação e
mapeamento das necessidades informacionais!
Q2. Na minha empresa existe um processo estruturado para monitorar o
ambiente competitivo!
Q3. Na minha empresa os temas e atores a serem monitorados são bem
definidos!
Q4. Na minha empresa é clara a definição dos tópicos-chave sobre o
ambiente competitivo a ser monitorado!
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Média apurada
3,1
2,9
3,0
3,2
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Percebe-se que todos os respondentes afirmaram não discordar e nem concordar
com as questões colocadas, ou seja, neutralidade ou indecisão das repostas. É esta
etapa que Mafra Pereira, Carvalho, & Jordão (2016) afirmam corresponder à
identificação e mapeamento das necessidades informacionais ou de inteligência,
gerando os KIT e KIQ (Almeida & Hirata, 2014). Estas médias demonstram que as
MPME têm algum tipo de identificação e definição do que vai ser monitorado no seu
ambiente, mas que não fazem estas atividades de maneira estruturada. Contribui
para esta análise o fato de as médias se posicionarem em 3 e levemente acima de
3 e por, exatamente, a questão relacionada à estruturação do processo se
apresentar abaixo desta média.

A segunda etapa do ciclo de IC é a do planejamento das informações cujas questões
e suas respectivas médias são demonstradas na Tabela 12:
Tabela 12 – Etapa 2: Planejamento das informações
Questões
Q5. Na minha empresa há um planejamento estruturado sobre a forma
como as informações serão coletadas!
Q6. Na minha empresa há uma clara definição das fontes de informações
a serem consultadas!
Q7. Na minha empresa há um planejamento dos recursos a serem
utilizados na busca e tratamento das informações!
Q8. Na minha empresa há uma equipe dedicada para a busca e tratamento
das informações!
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Média apurada
3,0
3,4
3,0
2,7

Semelhante à primeira etapa do ciclo de IC, nesta etapa os resultados também se
apresentaram em neutralidade. Conforme a literatura pertinente, nesta etapa é
definida e organizada a forma como o trabalho será desenvolvido, a previsão de
atividades, a definição das fontes de informação necessárias a serem utilizadas na
etapa de Coleta, 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 (Mafra Pereira, Carvalho, & Jordão, 2016). Nesta
etapa do planejamento, os resultados revelam que o ponto mais aderente às
atividades previstas nesta etapa do ciclo é relacionado à definição das fontes de
informação a serem consultadas, ou seja, das questões colocadas para avaliar esta
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etapa esta é a questão de maior concordância. Por outro lado, discordam haver
equipe dedicada para o planejamento das informações.

Em sequência, a etapa de coleta das informações é apresentada na Tabela 13:
Tabela 13 – Etapa 3: Coleta de informações
Questões
Q9. Na minha empresa há um processo sistematizado de coletas de
informações no ambiente competitivo!
Q11. Na minha empresa a coleta de informações tem a participação de
pessoas externas!
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Média apurada
2,7
2,5

Conforme se nota nos resultados apurados pelas médias das questões colocadas
nesta etapa, relacionadas à sistematização da coleta de informações e à
participação de pessoas externas, há uma discordância nas proposições de modo
geral. Esta discordância refletiu então para que a média desta etapa ficasse abaixo
do ponto de neutralidade, ou seja, à discordância. Para Mafra Pereira, Carvalho, &
Jordão (2016), a definição e o acesso às fontes de informação mais relevantes e
confiáveis são fundamentais nessa etapa.

A quarta etapa do ciclo de IC estudado corresponde à análise das informações,
apurada com média geral de 2,5. A Tabela 14 detalha as médias por questão:
Tabela 14 – Etapa 4: Análise das informações
Questões
Q12. Na minha empresa há um processo estruturado de análise das
informações coletadas no ambiente competitivo!
Q14. Na minha empresa, as análises têm a participação de pessoas
externas à organização!
Q15. A minha empresa utiliza modelos (metodologias) de análises das
informações coletadas!
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Média apurada
2,8
2,4
2,3

Nesta etapa, as questões apresentam discordância ao proposto para estruturação
da IC, segundo a média dos respondentes. Nesta etapa de análise das informações
é necessário fazer uma análise de todos os dados coletados, para que eles possam
ser transformados em inteligência. Consiste em atribuir valor a alguma coisa, sendo
necessário definir o ponto de vista pelo qual ela será feita, para que se chegue ao
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resultado esperado, sendo nesta etapa que a utilização de técnicas de análise dos
sistemas baseados em conhecimento irá contribuir para a transformação de dados
em informações úteis (Baierle, Frozza, Nara & Kipper; 2011). Relevante ressaltar
dentro da discordância apresentada que a média mais baixa é relacionada à
ausência de modelos ou metodologias para análise das informações pelas MPME.
A segunda questão que também apresenta maior discordância é relacionada ao uso
de equipe externa para a análise dos dados coletados nos ambientes internos e
externos. Como a média relacionada à questão do uso de equipe externa na fase
da coleta também se apresentou baixa, como mencionado anteriormente, esta não
demonstra ser prática nas MPME envolvidas neste estudo.

Em seguida procede-se à identificação das médias relacionadas à etapa de
disseminação das informações, apresentadas na Tabela 15:
Tabela 15 – Etapa 5: Disseminação das informações
Questões

Média apurada

Q16. Na minha empresa há uma divulgação permanente das análises do
ambiente competitivo!
Q17. Na minha empresa existem diferentes tipos de relatórios para os
temas definidos!
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

2,3
2,7

A média geral nesta etapa foi de 2,5 e, considera-se relevante frisar que as etapas
de análise e a de disseminação das informações são as que apresentam média
geral mais baixa nesta pesquisa. Nota-se que das duas questões formuladas
apresentam

discordância

na

média

de

entendimento

dos

respondentes.

Principalmente no que tange à divulgação permanente, os resultados demonstram
não haver esta prática nas MPME estudadas. Neste ponto é importante ressaltar
que a etapa de disseminação das informações apresenta-se de considerável
relevância no processo de IC por ser a etapa de comunicação das informações
provenientes das análises com as partes interessadas e tomadores de decisão.
Starec (2012) afirma que a transmissão da informação se dá por meio verbal ou
formal, mas é importante que essas informações sejam distribuídas e fiquem
disponíveis para todos os níveis e/ou setores da organização.
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Por fim, a última etapa do ciclo de IC do modelo de Amaral (2008) é apresentada a
seguir com suas respectivas médias por questão na Tabela 16:
Tabela 16 – Etapa 6: Avaliação das informações
Questões
Q18. Na minha empresa há um processo estruturado de comparação dos
resultados das entregas com o planejamento!
Q19. Na minha empresa há um processo estruturado de avaliação da
contribuição das informações para a tomadas de decisão!
Q20. Na minha empresa há um processo estruturado de reconhecimento
e validação das pessoas envolvidas com a coleta, análise e entrega das
informações do ambiente competitivo!
Q21. Na minha empresa as informações disponibilizadas são utilizadas
nas tomadas de decisão!
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Média apurada
2,7
2,9
2,7
3,7

Como já mencionado anteriormente, esta etapa da avaliação das informações foi a
que apresentou média mais representativa na aplicação dos questionários em
comparação às demais etapas. Nota-se que a questão “Na minha empresa as
informações disponibilizadas são utilizadas nas tomadas de decisão” apresenta
concordância para os respondentes. As demais figuram no campo da neutralidade.
Nesta etapa avalia-se se o plano de inteligência criado foi eficiente, sob o ponto de
vista das informações criadas, ou seja, se ele foi importante para o estrategista ou
tomador de decisões da empresa. Baierle, Frozza, Nara & Kipper (2011) afirmam
que essas avaliações são imprescindíveis tanto para o constante desenvolvimento
e aprimoramento do plano, bem como para a própria sobrevivência dele, uma vez
que o plano de IC só se consolida como uma inteligência quando seus resultados
são utilizados para a tomada de decisões. A partir da análise desta etapa e
considerando os resultados das etapas anteriores, pode-se inferir que a questão de
concordância que é o suporte das informações para tomada de decisão não parte
de um processo formal de IC.

Portanto, respondendo a este objetivo específico, que é de conhecer o uso das
práticas de Inteligência Competitiva pelas MPME da ACITA na cidade de Itabira/MG
por uma avaliação quantitativa, constata-se que as empresas afirmam ter, de modo
geral, inciativas e práticas que as posicionam na transição entre discordância parcial
e concordância com as atividades relacionadas ao processo de IC. As etapas de
médias mais baixas e abaixo do ponto central da escala de likert de cinco pontos,
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adotada no questionário, foram as de coleta, análise e disseminação das
informações. No ponto central desta escala (média 3) ficaram as etapas de
necessidades, planejamento e avaliação das informações. Não foi registrada
nenhuma média superior a 3,1 nas etapas.

5.4 Componentes estruturantes / dimensões dos estágios de maturidade de
um processo de IC nas MPME da ACITA

Ao final do questionário elaborado com objetivo de conhecer a percepção das
empresas relativa à estruturação do processo e IC em seus negócios, foram
acrescentadas mais seis questões complementares. Estas questões foram
precedidas de uma breve definição do que é a IC.

A Tabela 17 detalha as médias apuradas nestas questões complementares:
Tabela 17 – Questões complementares
Questões
Q22. Minha empresa possui tecnologia da informação dedicada para a
atividade de Inteligência Competitiva!
Q23. Minha empresa é experiente no processo de Inteligência Competitiva!
Q24. A Inteligência Competitiva ajuda a minha empresa a ser mais
inovadora!
Q25. Na minha empresa a Inteligência Competitiva está integrada com
todos os setores estratégicos!
Q26. A Inteligência Competitiva ajuda na formulação das estratégias da
minha empresa!
Q27. A Inteligência Competitiva ajuda na tomada de decisão estratégica
da minha empresa!
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Média apurada
2,4
2,3
3,4
2,6
3,4
3,5

Pode-se notar que há uma discordância nas questões um e dois que são
relacionadas à infraestrutura para a IC. A Q22 aborda sobre a tecnologia da
informação dedicada ao processo de IC e a Q23 coloca uma afirmativa sobre a
experiência da empresa em IC. Em seguida, com média 3 a questão que aborda
sobre a integração da IC com todos os setores estratégicos demonstra neutralidade
de discordância ou concordância. Nas demais questões, houve concordância com
média 4 ao serem colocadas as ideias de que a IC ajuda a empresa a ser mais
inovadora, contribui na formulação das estratégias e também na tomada de decisão
estratégica das empresas.
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De forma geral, os resultados encontrados vão de encontro ao que afirmam
Rodrigues, Sierra, & Rechziegel (2013) que, de uma forma ou de outra, as empresas
acompanham diariamente a atuação dos seus concorrentes, seja de maneira
informal, ou através de um sistema organizado. Como se percebe, a discordância à
formalização de um processo de IC nas respondentes indica que não há uma
estruturação da IC e que esta não funciona como um processo formal. Porém
concordam de que um processo de IC contribui para a inovação, para a estratégia
e para a tomada de decisão das empresas.

Considera-se relevante, ainda, analisar em comparativo das médias obtidas pelas
empresas agrupadas por porte. Isto é mostrado pela Figura 20:

Figura 20 - Comparativo das médias por porte das empresas
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Constata-se que em todas as etapas do ciclo de IC, as médias que representam as
empresas de grande porte se mostram acima das MPME. As etapas em que
ocorreram as duas maiores lacunas foram nas de disseminação e análise das
informações, com gaps médios de 0,5 ponto percentual em ambas a maior para
empresas de grande porte. Das 19 questões propostas, foi observado que em
somente duas as médias das MPME se apresentaram maiores do que as médias
das de grande porte, a saber: na etapa das necessidades de informações
relacionado à questão da definição dos tópicos-chave sobre o ambiente competitivo
a ser monitorado e na etapa de análise das informações, quanto à questão de
existência de um processo estruturado de análise das informações coletadas no
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ambiente competitivo. A diferença percentual destas questões foi de 0,2 em favor
das MPME. Excetuando, portanto, as duas questões mencionadas, nas demais
houve média geral de 0,4 percentual superior por parte das empresas de grande
porte.

Para o bloco das questões complementares, que continha seis questões, também
se observou que as médias das empresas de grande porte se mantiveram
superiores às MPME, com exceção de uma questão. No detalhamento das questões
complementares da comparação quanto aos portes das empresas, faz-se oportuno
destacar dois gaps mais acentuados: o primeiro relacionado à tecnologia de
informação dedicada à IC, com o qual as empresas de grande porte concordam e
as MPME discordam e o segundo gap relacionado à questão “Na minha empresa a
Inteligência Competitiva está integrada com todos os setores estratégicos” que
também há o mesmo comportamento de resultados, ou seja, leve concordância das
de grande porte e discordância das MPME. A única questão que se revelou superior
para as MPME foi se a Inteligência Competitiva ajuda a empresa a ser mais
inovadora, com um gap de 0,2 ponto percentual. Ressalta-se, porém, que ambas
concordam com a afirmação.

Tabela 18 - Comparativo das questões complementares por porte de empresas
Questões complementares
Q20. Minha empresa possui tecnologia da informação
dedicada para a atividade de Inteligência Competitiva!
Q21. Minha empresa é experiente no processo de
Inteligência Competitiva!
Q22. A Inteligência Competitiva ajuda a minha empresa a
ser mais inovadora!
Q23. Na minha empresa a Inteligência Competitiva está
integrada com todos os setores estratégicos!
Q24. A Inteligência Competitiva ajuda na formulação das
estratégias da minha empresa!
Q25. A Inteligência Competitiva ajuda na tomada de decisão
estratégica da minha empresa!
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Média (empresas
de grande porte)

Média
(MPME)

3,7

2,4

2,8

2,3

3,2

3,4

3,1

2,6

3,8

3,4

3,8

3,5

Em análise às médias das respostas deste bloco, torna-se relevante registrar que,
ao serem questionadas sobre tecnologia dedicada, experiência no processo de IC
e integração com demais setores, as médias registradas de respostas das MPME
são de discordância com 2,4 de média entre as três. Por outro lado, questionadas
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então se a IC ajuda a ser inovadora, na formulação das estratégias e na tomada de
decisão estratégica esta média fica entre 3,4 entre as três. Analisando esta
informação com o resultado como um todo, pode-se inferir duas suposições: a
primeira é de que respondentes possam ter entendido as questões Q22, Q24 e Q25
no sentido de como o processo de IC poderia contribuir, caso estas o praticassem
de fato, mas que não necessariamente praticam; e uma segunda suposição é de
que os respondentes afirmam não utilizar a IC de forma estruturada em suas
organizações, porém concordam que com o que praticam obtém ganhos na
inovação, na estratégia e na tomada de decisão. Estas suposições são admitidas,
visto que a média destas três questões se apresenta superior a todas as demais
médias das atividades do ciclo de IC respondidas anteriormente.

Após a mensuração da percepção das empresas associadas à ACITA relacionada
à estruturação de um processo de IC em seus negócios, julga-se relevante
identificar, qualitativamente e com maior profundidade, o conhecimento dos
gestores sobre as práticas de IC e seus processos. Esta análise é o objetivo da
próxima seção.

5.5 Análise qualitativa dos gestores das MPME da ACITA sobre os resultados
obtidos na pesquisa quantitativa acerca da estruturação do ciclo de IC

Para esta etapa de análise, foram realizadas oito entrevistas com algumas das
empresas participantes da pesquisa quantitativa, mapeadas conforme critério do
efetivo SEBRAE (2014), sendo quatro MPME dos setores de comércio e serviços;
e quatro empresas de grande porte dos setores de comércio, serviços e indústria. A
escolha seguiu o critério de amostragem não probabilística por acessibilidade, onde
os gestores avaliaram os resultados e expressaram sobre o seu conhecimento
sobre o tema, sobre os aspectos positivos, negativos, potencializadores ou
limitadores.

Com relação à 1ª etapa do ciclo de IC, pôde-se perceber que, de forma geral, os
entrevistados concordaram que a média 3,1 foi apurada em função da falta de
estruturação e formalização que prevê a literatura, porém com iniciativas
características desta etapa. Seguem alguns depoimentos:
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Aqui por exemplo nós contratamos um trabalho de consultoria. A empresa
trouxe para a gente pesquisa das empresas mais lembradas, ou seja, quais
são, e o nosso público. Mas tudo bem pontual (Entrevistado MPME1).
Sempre estamos buscando informação só que não é estruturado não é um
processo definido (Entrevistado MPME2).
Eu acho que está dentro de uma coerência porque na minha empresa, o
processo existe, só eu não posso dizer que está estruturado. A palavra
“estruturação” aqui é que nós precisamos melhorar, mas a busca dessa
informação existe (Entrevistado MPME3).
Elas não têm esse processo formal, é de um jeito muito informal. Você contrata
uma pessoa para fazer uma pesquisa de mercado para você quando precisa
(Entrevistado EPG2).
Informação é fundamental para qualquer tipo de negócio, mas a questão de ser
estruturada é uma coisa nova, aqui nós temos de forma empírica, a gente
sempre conversa, discute o que que está acontecendo, o que que é previsão
e o que vem para o futuro mas não como o processo estruturado (Entrevistado
EPG2).
Os entrevistados, de maneira geral, atribuíram ao fato das empresas não se
considerarem nota máxima neste bloco das necessidades de informações a questão
da não estruturação e formalização desta etapa. Houve afirmações indicando que
esta busca acontece principalmente em momentos de dificuldades e, neste caso,
costuma-se utilizar de consultorias para busca dessas informações.

A etapa seguinte do ciclo de IC se refere ao planejamento das atividades de IC. De
forma geral os entrevistados afirmaram que, como a etapa anterior não ocorre de
forma estruturada ou formal, esta também tende a não ser totalmente estruturada.

Não temos isso estruturado para bater o martelo, essa questão aqui é o cara
me mostrar realmente a informação confiável, não ficar só no achismo, me dar
uma coisa estruturada. Realmente isso a gente não tem (Entrevistado
MPME2).
Eu acho que essas notas poderiam ser até menores porque eu acho que está
muito perto de 5. Eu acho que se você tivesse isso bem estruturado a Média
seria maior (Entrevistado MPME3).
O planejamento das informações, antes de tudo, precisa que as informações
sejam bem colhidas e a coisa mais difícil é o diagnóstico da informação. O
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sujeito às vezes vê o problema, mas não enxerga o problema e aí ele não vai
me informar corretamente. A empresa aqui precisa de um foco muito forte
desse exemplo que você está me pedindo aqui com relação às informações e
ao planejamento (Entrevistado EGP1).
É uma ferramenta muito boa para redução de custos, mas em primeiro
momento ela gera custo. Algumas atividades aqui foram cortadas na raiz nesse
momento. A necessidade de informação é premente, ela existe mesmo! Para
você planejar é um dispêndio, você gasta alguma coisa, ou seja, é o momento
que a gente está passando, a crise e precisa às vezes dar alguns passos para
trás nesse sentido (Entrevistado EGP3).
Nota-se que os entrevistados concordam que não há um processo estruturado de
planejamento em função da não estruturação da etapa de identificação das
necessidades e consideram ser mais um custo que pode ser evitado em detrimento
a outros (principalmente em momentos de crise). Houve afirmativas também de que
a média deste bloco ficou relativamente alta em função do que se percebe nas
empresas da região.

Prosseguiu-se então com a análise da etapa seguinte, da coleta das informações.
Neste bloco a pergunta de menor média foi relacionada à utilização de equipe
externa para coleta de dados. Neste ponto percebeu-se que houve uma associação
com os trabalhos de consultorias.

Acho que esse é por essa questão de confiança e os dados terem que ficar
realmente restritos, você tem que ter confiabilidade (Entrevistado MPME2).
Tem muita situação de empresas dependentes do mercado externo. Tem uma
carência, não consegue gerir sozinho e busca a “bengala”. Eu acho que o
caminho é buscar fortalecer pessoal interno, ser autossuficiente para entender
o cenário, fazer a leitura e buscar alternativas. Outro ponto é que você tem uma
dificuldade exclusiva que é sistematizar essa coleta de informação, você pode
ter um monte de dados, mas não informação.... É semelhante à hierarquia de
TI: você precisa “minerar” e só com dados você não toma decisão (Entrevistado
MPME4).
Eu acho que a contratação do serviço externo é menor, eu acho que isso é
muito raro dentro das empresas porque ela aproveita seus funcionários. Eu
vejo que dentro de Itabira isso é muito novo! Agora é que as empresas estão
buscando essas empresas especializadas, não era cultura nossa fazer isso.
Hoje eu vejo que as empresas estão buscando mais treinamentos, a gente vê
isso dentro da própria ACITA, são as mesmas empresas que fazem os
treinamentos oferecidos, raramente empresa externa. Eu acho que a
mentalidade do empreendedor está mudando nesse sentido e é às vezes por
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falta de conhecimento e achar que a pessoa interna tem capacidade de fazer
isso (Entrevistado EGP2).
De modo geral as empresas não têm essa prática de coleta. Normalmente a
gente procura terceirizar. Esta questão de ir a campo para ver se tem um
mercado novo, por exemplo, a gente tem, mas é uma coisa corriqueira. Mas
acho que bate com a realidade das empresas que responderam (Entrevistado
EGP2).
Nota-se que as empresas afirmam haver uma falta de estruturação também neste
processo de coleta. Houve menção à falta de tratamento dos dados, ou seja, massa
de dados sem tratamento não serve para tomada de decisão. Baierle, Frozza, Nara
& Kipper (2011) afirmam que todos os dados que são levantados nesta etapa são
considerados inteligência bruta e precisam ser trabalhados na etapa de análise para
que possam ser utilizados na formulação das estratégias e na tomada de decisão.

Após a etapa de coleta de dados e informações, o ciclo de IC de Amaral (2008)
prevê a análise dos mesmos. Nesta etapa, trata-se as informações transformandoas em inteligência para a tomada de decisões no negócio, via diversas técnicas de
análise. Foi percebido, de forma geral, que as empresas não aplicam metodologias
para análise de informações estratégicas, e afirmam que, quando feito, é via
sensibilidade de cada gestor.

Às vezes, essa metodologia por exemplo, muitos não acreditam também né?
É coisa muito teórica.... Preferem acreditar na sensibilidade mesmo
(Entrevistado MPME1).
No geral, as empresas ainda veem isso como um gasto, uma perda de tempo
ainda. Então não se analisa tanto, ainda mais nas pequenas e médias
empresas que estão mais preocupadas com o vender do que coletar os dados
(Entrevistado MPME2).
Às vezes o gestor quer ver essa pratica mas acaba indo para o empírico, ele
quer a coisa, mas ele não sabe. Há uma distância muito grande entre como
fazer com aquela informação (Entrevistado MPME4).
Você não consegue quando tem coisas de massa muito grande, se você não
tiver estruturado organizado, ela vai ruir mais rápido do que fosse pequeno
(Entrevistado EPG1).
Realmente é tudo empírico, é sentar no bate-papo, nada estruturado para você
tomar uma decisão. Baseado em alguma coisa, não com metodologia definida
(Entrevistado EPG3).
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Percebe-se pela maioria das afirmações dos entrevistados que o processo
estruturado de análise das informações coletadas também não ocorre na realidade
das empresas pesquisadas, pois afirmam que esta análise se dá de forma empírica
ou mesmo pelo feeling de cada gestor. Estas colocações confirmam as baixas
médias identificadas nas análises quantitativas relacionadas a esta etapa, como
mencionado nas considerações do objetivo anterior. É esta etapa que Mafra Pereira,
Carvalho, & Jordão (2016) consideram ser o “coração” da atividade de Inteligência,
pois é aqui que as informações coletadas são, de fato, transformadas em avaliações
significativas por parte do analista de IC.

Em seguida foram apresentadas as médias da etapa de disseminação das
informações, tangibilizada na entrega dos Produtos de IC. Essa etapa envolve a
definição das estratégias de comunicação e disponibilização da inteligência aos
usuários da IC, conforme seus perfis e preferências.

Aqui na nossa empresa, pelo menos, existe sim. A gente divulga sim né? Pelo
menos uma vez no mês a gente reúne para poder trocar alguma novidade,
alguma coisa do mercado mesmo e ver algum investimento (Entrevistado
MPME1).
Hoje eu vejo necessidade de uma pessoa para isso, para manter a
continuidade e ir disseminando. Temos muita informação mas acaba que o
mesmo não é disseminada, por exemplo todo ano tem uma pesquisa para
saber como é o funcionamento da gente, em qual bairro que a gente tem que
melhorar. Eu sei, mas isso não é disseminado ou passado para geral
(Entrevistado MPME2).

Eu acho que a nossa disseminação de informação está ocorrendo. Talvez seria
a única nota mais alta. Não que esteja sistematizado, mas está no processo de
existência. Eu acho que é o mais importante, e as pessoas já estão
multiplicando o mais difícil para mim era isso aqui apesar da informação está
mal conectada, mas a informação que eu tinha que conseguir passar ela
chegou e está conseguindo passar para frente (Entrevistado EPG1).
Falaram que você utiliza metodologias com a média 2 e a empresa tem média
3 nos relatórios! Eu pergunto: em quais modelos a empresa está criando esse
relatório? Está criando em cima de que? Talvez as pessoas estejam
respondendo até mesmo sem saber o que estão respondendo. A minha
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sensação é se você utiliza métodos com média 2, como você aplica diferentes
relatórios para os termos definidos? Baseado em quê? (Entrevistado EPG2).
Apesar da falta de estruturação nas etapas anteriores, alguns entrevistados afirmam
haver a disseminação de suas informações, ou seja, as informações chegam aos
decisores mesmo sem uma estruturação do processo de IC. Neste aspecto, o
entrevistado da EPG2 questiona se as pessoas entenderam mesmo que a
disseminação deve ser realizada de forma estruturada e com algum método
especificado. Houve também a afirmação de que as informações costumam não
chegar a todos os interessados, ficando às vezes restritas à gestão. Relacionado a
isso, Starec (2012) esclarece que a transmissão da informação se dá por meio
verbal ou formal, mas é importante que essas informações sejam distribuídas e
fiquem disponíveis para todos os níveis e/ou setores da organização. Nesta etapa
ocorre também a apresentação das alternativas de ações disponíveis para a
organização e de suas relações custos versus benefícios, considerando-se: as
limitações da organização em executá-las e a reação mais provável do ambiente a
cada uma delas.

A sexta e última etapa do ciclo de IC corresponde à avaliação do processo de IC,
ou seja, é a avaliação do usuário final acerca da inteligência recebida para a tomada
de decisões no negócio.

A informação não é estruturada realmente! Exemplo: para ampliar a loja, sabia
que precisava, mas não tinha nada estruturado! Sentimento! Eu sabia que ia
ser complicado mas fizemos. É no feeling mesmo! (Entrevistado MPME2).
Quando não tem processo estruturado, isso dificulta. Vem só de cima! Eu acho
que essa nota foi ousada, eu passaria o terceiro para 2 e o quarto para o 3
(Entrevistado MPME4).
Eu daria aqui uma nota boa. Você pode até achar que eu estou sendo
incoerente, mas não é isso. Apesar de eu não ter estruturado, mas as poucas
informações eu já estou conseguindo fazê-la funcionar.... Isso é resultado e
para eu ter este resultado parte daquele trabalho das informações, mas
também eu tenho que reconhecer que a minha base ainda não está boa, eu
posso melhorar ela ainda mais na medida em que eu melhorar aquela base
que você me mostrou aqui que é de necessidades de informação,
planejamento, coleta da informação. Então eu vou melhorar análise da
informação, vou melhorar a disseminação da informação e vou melhorar a
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avaliação. Mas eu sempre acho que é uma tendência latina abandonar a base
de tudo (Entrevistado EPG1).
Eu acredito que sempre tem o que melhorar, às vezes, a gente realmente não
consegue apenas com aquelas informações que foram levados para tomar
decisões, mas claro, sempre utilizamos para alguma tomada de decisão.
Poderia ser estruturado. Podem vir informações incoerentes ou quadradas,
nesse sentido, então poderia vir melhor estruturado (Entrevistado EPG4).
A maioria dos entrevistados afirma tomar decisões em seus negócios baseada em
alguma informação, seja na experiência do negócio ou por alguma informação
coletada, mesmo que não sido de forma estruturada. Mafra Pereira, Carvalho, &
Jordão (2016) advertem que 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, 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.

Buscando sintetizar as percepções pelos depoimentos dos entrevistados acerca das
cinco etapas do ciclo de IC e à luz dos resultados do questionário utilizado, nota-se
que, na etapa da necessidade de informações, os depoimentos de modo geral foram
associados à existência baseada no empirismo, de maneira informal e não
estruturada. Houve também associações com contratações de consultorias e
pesquisas de mercado de maneira pontual, o que caracteriza ainda mais esta não
estruturação.

Na etapa do planejamento das informações registrou-se em mais de um depoimento
a questão da confiabilidade das informações, também colocado de forma não
estruturada e que reconhecem que precisam melhorar o foco neste aspecto. Além
de uma ponderação sobre o que esta etapa pode significar de dispêndio frente ao
mercado desafiador do momento, houve também registro de que de forma geral, as
médias foram ousadas na opinião de um entrevistado.

Na etapa de coleta, aspectos como necessidade de fortalecer pessoal interno e não
externo, ou seja, ser autossuficiente na coleta das informações, reconhecimento
também de que as atividades desta etapa não ocorrem de forma sistematizada e
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que, às vezes, nem há a prática de coletar informações no ambiente interno e
externo.

Para a análise, houve ponderações no sentido de que muitos não acreditam em
metodologias, preferindo adotar a sensibilidade na condução de suas análises.
Houve também colocações no sentido de que muitas vezes os tomadores de
decisão não sabem o que fazer com as informações, e assim, adotam a gestão
empírica.

Sobre a disseminação falou-se sobre a necessidade de continuidade e de pessoa
exclusiva para isso. Também se ressaltou a existência, porém não sistematizada. E
por último, na avaliação, foi consenso não haver também forma estruturada e na
opinião de alguns, a média dos resultados se mostraram até ousados.

Portanto,

baseado

no

entendimento

das

percepções

registradas

pelos

entrevistados, entende-se que, de forma geral, as atividades típicas de um processo
de IC explicitadas na literatura estudada são realizadas informalmente e de maneira
não estruturada. Em alguns pontos afirmam haver iniciativas típicas do ciclo, mas
utilizando-se em muitos casos ainda de empirismo. Também percebem a
importância desta estruturação e da necessidade de se ter maior foco para estas
questões.

Ao final, os gestores também avaliaram os resultados obtidos nas questões
complementares, aplicadas no questionário quantitativo.

As notas mostram que a inteligência competitiva é importante! Mas se são
feitas da forma adequada, não são! (Entrevistado MPME3).
Eu acho que as notas estão coerentes, agora a três: “se ela contribui”, deveria
ser 5! Não é mais ou menos. Contribui e muito! (Entrevistado MPME4)
As empresas não têm e também não são experientes no processo de
inteligência competitiva. Eu tenho absoluta certeza de que ajuda a empresa a
ser mais competitiva. Eu não tenho dúvida nenhuma dessas informações
complementares. Este é o nosso foco! Seu trabalho está muito bem colocado
e vai servir de orientação e principalmente para quem de fato quer usar isso.
Ou seja, quer mudar. Você só acha o que procura e só encontra o que conhece.
A verdade é essa, porque se eu estou aqui e não procurar o caminho... porque
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tenho que lidar com todas essas diferenças: o lado político, o lado humano, o
lado social, tem várias vertentes. (Entrevistado EGP1).
Num primeiro momento eu achava que não cabia para a minha empresa
porque era tudo “não”. Então quando no final você vê e a questão está ligada
a inteligência é lógico que é bem-vindo! A empresa que trabalha com isso, claro
que está na frente. O que eu acho que tem que fazer, na minha opinião, é pegar
um pouquinho dessa inteligência e dentro das suas condições, aplicar! Eu
acho que isso é o caminho.... Eu acho que esses números foram muito
coerentes. Sabe o que eu gostei? As pessoas perceberam a importância da
inteligência competitiva dentro da empresa, quando ele coloca “quatro” lá que
vai ajudar na tomada de decisão, ele está mostrando que ele dá valor a isso!
Ele não tem estruturado e ele no futuro possa vir a ter porque ele acredita que
isso vai ser um diferencial para sua empresa. (Entrevistado EGP2).
De forma geral, percebe-se que todos os entrevistados concordam com os
resultados apurados das questões complementares e, especificamente, com
relação à contribuição das atividades de IC para as empresas. Alguns até opinam
que as médias poderiam ter sido mais altas. Percebe-se também que após a
conceituação sobre o tema, os respondentes entendem melhor e percebem a IC
como um processo agregador no sentido de direcionar as empresas para a tomada
de decisão estratégica. Alguns comentam ainda sobre a importância deste estudo
para aqueles que querem conhecer melhor sobre este tema e na aplicação do
roteiro foi percebido considerável interesse em saber mais sobre as atividades de
IC e uma possível aplicação em seus negócios, mesmo que de forma não totalmente
estruturada como sugerido pelo modelo de Amaral (2008). Portanto, nota-se que as
considerações dos entrevistados relacionadas aos resultados das questões
complementares corroboram com as suposições ao final da análise do primeiro
objetivo desta pesquisa, ou seja: de forma geral, as MPME consideram que as
atividades de IC tem valor estratégico na tomada de decisão, mas não as praticam
de forma estruturada e ainda, que o entendimento relacionado as questões
associadas a ganhos em inovação, na estratégia e na tomada de decisão pode ter
sido relacionado ao caso de as empresas virem a implementar este processo.

Por último, foi apresentado aos entrevistados um gráfico comparativo das médias
das respostas de cada bloco de perguntas relacionadas às etapas de IC e das
questões complementares, das MPME e as EGP.
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Para mim também reflete a realidade. A empresa grande tem que estruturar
senão ela se perde e a pequena eu acho que talvez não só de recursos, mas
de visão também! (Entrevistado MPME3).
Eu acho que é verdade! Nem sempre tem empresas de pequeno porte que
estão bem estruturadas, mas o mais esperado é isso mesmo, que empresas
de grande porte normalmente tem um planejamento melhor. A gente vê por nós
mesmo, se a gente não começar a se estruturar, quando vai crescendo se
atropela.... Acredito na visão como apresentada aqui, mas acredito também
que as pequenas empresas estão chegando bem próximas. (Entrevistado
EGP4).
Nota-se que, de forma geral, as opiniões dos entrevistados foram unânimes em
concordar com os resultados apurados. Estas constatações foram relacionadas à
estrutura das empresas de grande porte e sua necessidade de processos mais
formalizados e maior planejamento, ao número de pessoas nas organizações que
demanda maior organização e à visão das MPME da necessidade desta
estruturação. Percebe-se também algumas observações de que as médias não se
mostraram tão distantes nesta comparação quanto aos portes das empresas.

Por fim, buscando responder ao segundo objetivo, de forma geral, constata-se uma
validação dos entrevistados aos resultados obtidos pelo questionário. Os
representantes das empresas confirmaram não haver um processo estruturado e
formalizado de IC, bem como de equipe dedicada a estas atividades. Relataram
também que a necessidade de informações ocorre de forma pontual, a partir de
percepção de algum ponto de melhoria, associaram esta etapa à serviços de
consultorias para resolução de problemas, que não há metodologia para análise e
tratamento das informações. Ponderam ainda sobre a questão dos custos de se
manter um processo dedicado, principalmente no atual cenário econômico. Ficou
claro também não haver uma sistemática para a disseminação das informações
analisadas e que, na maior parte das vezes, as tomadas de decisão são realizadas
de forma empírica. Por fim, percebeu-se que todos acreditam nos ganhos que
podem trazer um processo estruturado e sistemático de IC nas empresas.

Após analisadas as principais considerações dos representantes das empresas
amostradas relacionadas aos resultados quantitativos e da sua percepção quanto
ao processo de IC, a próxima seção tem por objetivo enumerar alguns subsídios
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para a proposição de um modelo de avaliação do grau de maturidade em IC voltado
especificamente para MPME.

5.6 Subsídios para a proposição de modelo de avaliação do grau de
maturidade em IC para MPME

O último objetivo específico deste estudo é propor subsídios para um modelo de
avaliação do grau de maturidade em IC em MPME, baseado nos modelos já
existentes e referenciados neste estudo, bem como nos resultados obtidos através
das pesquisas quantitativa e qualitativa realizadas.

É importante ressaltar que os modelos de maturidade referenciados têm em comum
a característica de que cada nível de maturidade tem um conceito chave especifico
e somente se avança entre os níveis se todas as características de determinado
nível estiverem implementadas em sua totalidade.

Assim, baseado nos modelos apresentados na teoria e também nos instrumentos
de coleta utilizados neste trabalho (questionário quantitativo e roteiro qualitativo),
bem como nos resultados obtidos, propõe-se alguns subsídios para avaliação e
determinação do grau de maturidade em IC nas MPME. Esta proposta de modelo
está representada na Tabela 19:
Tabela 19 – Subsídios para proposição de modelo de avaliação do grau de
maturidade em IC para MPME
Dimensões
Níveis
1

Processo de Inteligência Competitiva (Ciclo /
Estrutura)
2
Tecnologia orientada à Inteligência
Competitiva
3
Experiência no processo de Inteligência
Competitiva
4
Integração da Inteligência Competitiva com
setores estratégicos da empresa
5
Suporte da Inteligência Competitiva à
inovação
6
Suporte da Inteligência Competitiva na
formulação das estratégias
7
Suporte da Inteligência Competitiva na tomada
de decisão
Fonte: Elaborado pelo autor.

1
2
3
4

Notas de 1 a 2 –
Informal (Ad hoc)
Notas de 2 a 3 –
Básico (Iniciante)
Notas de 3 a 4 –
Intermediário (Estruturado)
Notas de 4 a 5 –
Avançado (Otimizado)
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Para a proposta deste modelo de maturidade em IC foram consideradas sete
dimensões. A primeira dimensão se refere a estruturação de um processo de IC nas
empresas, constituído basicamente pelas etapas do ciclo de IC adotadas neste
estudo, conforme Amaral (2008), e que são: i) Necessidades de informações; ii)
Planejamento das informações, iii) Coleta das informações; iv) Análise das
informações; v) Disseminação das informações, e; vi) Avaliação das informações.

A segunda dimensão está relacionada à existência de tecnologia da informação
orientada e dedicada às atividades de IC na empresa. A terceira se refere à
experiência no processo de IC, ou seja, o quanto a empresa já se percebe
experiente em IC. A quarta dimensão está relacionada à integração das atividades
de IC com todos os setores estratégicos da empresa. A quinta dimensão está
relacionada à contribuição que o processo de IC tem dado para que a empresa seja
cada vez mais inovadora, seja em seus produtos, serviços e ou processos. A sexta
dimensão questiona a contribuição do processo de IC na formulação das estratégias
da empresa sejam de curto, médio ou longo prazo e para todos os níveis
hierárquicos. E, por fim, a sétima dimensão está relacionada à tomada de decisão,
ou seja, o quanto as atividades de IC auxiliam nas tomadas de decisões estratégicas
da empresa.

Em seguida, esta proposta atribui quatro níveis de maturidade a serem
considerados para avaliar a maturidade em IC. O primeiro nível é denominado de
'Informal': as empresas que se enquadram neste estágio estão no nível mais
incipiente de maturidade em IC. Neste nível, as atividades relacionadas à IC não
são formalizadas e não acontecem de forma estruturada e sistemática. As empresas
neste nível não contam também com tecnologia dedicada às atividades de IC.
Normalmente, as ações realizadas por empresas com este grau de maturidade se
relacionam ao atendimento de demandas ad hoc, e não são utilizadas metodologias
ou técnicas para tratativas das informações. Em termos de gradação numérica
(quantitativa), sugere-se que se enquadre neste nível de maturidade as empresas
cuja média geral das sete dimensões de análise fique entre 1 e 2, considerando a
escala do tipo likert utilizada no instrumento quantitativo de coleta de dados (de 1 a
5).
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O segundo nível é denominado de 'Básico' (ou 'Iniciante'). Neste há alguma
formalização relacionada às dimensões supracitadas, porém ainda com pouca
experiência nas atividades de IC e ainda não integrado aos demais setores
estratégicos da empresa. Na maioria das tratativas de análise das informações
coletadas, não são utilizadas metodologias ou técnicas específicas para tal. Porém,
a empresa já possui alguma experiência, ainda que iniciante, no processo de
tratamento de informações estratégicas para o negócio, tendo ações baseadas
muito mais no empirismo do que em processos estruturados de IC. Em termos de
gradação numérica (quantitativa), sugere-se que se enquadre neste nível de
maturidade as empresas cuja média geral das sete dimensões de análise fique entre
2 e 3, considerando a escala do tipo likert utilizada no instrumento quantitativo de
coleta de dados (de 1 a 5).

O terceiro nível é denominado de 'Intermediário' (ou 'Estruturado'), onde já se
percebe relativa experiência com as atividades relacionadas à IC, e relativa
integração deste processo aos setores estratégicos da empresa. Na maioria das
tratativas de análise das informações coletadas já são utilizadas metodologias ou
técnicas específicas para tal. A disseminação das informações neste nível ocorre
de forma sistemática e estas auxiliam nos processos de tomada de decisão da
empresa. Em termos de gradação numérica (quantitativa), sugere-se que se
enquadre neste nível de maturidade as empresas cuja média geral das sete
dimensões de análise fique entre 3 e 4, considerando a escala do tipo likert utilizada
no instrumento quantitativo de coleta de dados (de 1 a 5).

Por fim, o quarto e último nível é denominado de 'Avançado' (ou 'Otimizado'),
quando se verifica a existência de um processo de IC formalizado e sistemático,
integrado com todos os outros setores estratégicos da empresa. Existe equipe e
tecnologia dedicados às atividades relacionadas à IC, além de comprovada
contribuição à estratégia em seus diversos níveis e à inovação, contribuindo
efetivamente para a tomada de decisões estratégicas. Neste nível de maturidade
ocorre também sistematicamente uma validação e o reconhecimento das pessoas
com o processo de IC e seus resultados para a empresa. Em termos de gradação
numérica (quantitativa), sugere-se que se enquadre neste nível de maturidade as
empresas cuja média geral das sete dimensões de análise fique entre 4 e 5,
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considerando a escala do tipo likert utilizada no instrumento quantitativo de coleta
de dados (de 1 a 5).

Portanto, a proposta deste modelo é enumerar as dimensões e níveis em que se
poderia diagnosticar o grau de maturidade em IC de uma organização ou de um
conjunto de organizações (como é o caso de estudos em associações de empresas
ou segmentos, por exemplo), e a partir do detalhamento dos elementos
componentes de cada dimensão, atribuir suas respectivas notas relacionadas ao
seu nível de maturidade.

Cabe ressaltar que, sendo esta pesquisa direcionada às MPME, o intuito da
proposta deste modelo é verificar o grau de maturidade em empresas destes portes.
Entretanto, o modelo sugerido não se limita somente a estas empresas, podendo
também ser aplicado às empresas de grande porte, dadas as dimensões e
classificações de características generalizáveis. Assim, sugere-se novos estudos
para a aplicação e adaptação deste modelo para exclusivamente serem aplicados
às MPME.
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6 Considerações finais

Este estudo propôs, como objetivo geral, analisar como as micro, pequenas e
médias empresas (MPME) associadas à ACITA, em Itabira/MG, buscam, analisam
e utilizam as informações advindas do seu ambiente de negócios em suas
estratégias.

Para responder a este objetivo geral, um primeiro objetivo específico se propôs a
diagnosticar o uso das práticas de Inteligência Competitiva pelas MPME associadas
à ACITA. Os resultados apurados indicaram que as MPME estudadas têm práticas
relacionadas às atividades de IC pouco estruturadas e não formalizadas. Numa
escala de um a cinco, a média geral das empresas participantes ficou em 2,9. Das
seis etapas do ciclo de IC, propostas pelo modelo de Amaral (2008), as que tiveram
resultados mais baixos foram as etapas de coleta das informações (impactada pela
questão associada à baixa utilização de pessoas externas); de análise das
informações (impactada pela questão relacionada ao baixo uso de modelos ou
metodologias); e disseminação das informações (impactada pela deficiente
divulgação do ambiente competitivo). Já a etapa de maior média, com 3,1, foi a
etapa de necessidades de informações, onde a questão relacionada à clara
definição dos tópicos-chave sobre o ambiente competitivo a ser monitorado obteve
maior média.

Ainda referente ao primeiro objetivo específico, e relacionado às questões
complementares inseridas além das questões do ciclo de IC, apurou-se menores
médias relacionadas ao uso de tecnologia dedicada à IC e à experiência no
processo de IC. Observou-se médias altas relacionadas à contribuição da IC para
tornar a empresa mais inovadora, na formulação das estratégias e na tomada de
decisão estratégica. Avaliando o comportamento destes resultados com os
anteriormente mencionados, infere-se a possibilidade de os respondentes terem
associado estas questões à perspectiva de que a IC pode ajudar a empresa, caso
tenham um processo estruturado, e não necessariamente demonstrando a
realidade da mesma, dada a diferença entre os resultados deste bloco com os
resultados obtidos na avaliação do ciclo de IC. Portanto, considera-se que este
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objetivo específico foi devidamente cumprido, conforme os dados obtidos, tanto pela
pesquisa quantitativa, quanto pela qualitativa.

O segundo objetivo específico se propôs a identificar a existência (ou não) dos
componentes estruturantes / dimensões característicos dos estágios de maturidade
de um processo de Inteligência Competitiva nas MPME associadas à ACITA. Pela
análise dos resultados foi verificada uma discordância à formalização de um
processo de IC pelas empresas estudadas, o que indica a não existência de uma
estruturação adequada para este processo. As questões com avaliações mais
baixas foram relacionadas à tecnologia da informação dedicada ao processo de IC
e à experiência da empresa em IC. Os resultados mais elevados estão relacionados
às ideias (e por que não, das expectativas) de que a IC ajuda a empresa a ser mais
inovadora, contribui na formulação das estratégias e também na tomada de
decisões estratégicas.

Com base nestes resultados, infere-se que as empresas possam ter respondido às
questões complementares considerando a possibilidade de virem a utilizar uma
estrutura de IC. Fez-se também uma análise comparativa das médias por porte das
empresas nas questões complementares e dois aspectos se destacaram: o primeiro
relacionado à tecnologia de informação dedicada à IC, no qual as empresas de
grande porte mais concordam, e as MPME mais discordam, e o segundo
relacionado à questão da IC estar integrada com todos os setores estratégicos, com
leve concordância por parte das empresas de grande porte e discordância pelas
MPME. A única questão que se revelou levemente superior em favor das MPME foi
sobre a Inteligência Competitiva ajudar a empresa a ser mais inovadora.

A

partir

das

entrevistas

qualitativas

semiestruturadas,

realizadas

com

representantes das empresas envolvidas na pesquisa, de modo geral houve
concordância com os resultados quantitativos apresentados a eles. Confirmaram
que as empresas não têm um processo formalizado e estruturado de IC
caracterizado pelo modelo apresentado neste estudo e que as iniciativas
relacionadas ao processo de IC são isoladas e não sistemáticas, na maioria das
vezes baseadas no empirismo. Nas questões complementares, foi notável a
percepção dos entrevistados corroborando os pressupostos de que as MPME
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consideram que as atividades de IC tem valor estratégico na tomada de decisão,
mas não as praticam de forma estruturada, e ainda, que o entendimento relacionado
às questões associadas a ganhos em inovação, na estratégia e na tomada de
decisão pode ter sido relacionado ao caso de as empresas virem a implementar este
processo, e não por possuírem o mesmo. De qualquer maneira, considera-se que o
segundo objetivo específico também foi alcançado pela pesquisa, com base nos
resultados obtidos.

O terceiro objetivo visava apontar subsídios para a proposição de um modelo de
avaliação do grau de maturidade em Inteligência Competitiva para MPME. Assim,
baseado nos modelos apresentados no referencial teórico deste estudo, bem como
nos instrumentos de coleta utilizados e nos resultados obtidos, chegou-se à
proposição de um modelo constituído de sete dimensões e quatro níveis de
maturidade. As dimensões supracitadas devem ser analisadas e avaliadas
conforme escala de 1 a 5. A partir das médias obtidas em cada dimensão, a proposta
é o cálculo da média geral do grau de maturidade, com base nas sete dimensões
consideradas, sendo o resultado obtido enquadrado em um dos quatro níveis
sugeridos. Vale ressaltar que a tentativa nesta proposição é quantificar, de fato, o
grau de maturidade em IC das empresas a serem pesquisadas, evitando que a
análise e a definição deste grau se situem apenas nas percepções qualitativas
sugeridas pelos modelos referenciados neste trabalho. Trata-se, portanto, de um
avanço em termos de melhor definição do grau de maturidade em IC das empresas
a serem pesquisadas.

Portanto, considera-se que, ao final, o objetivo geral desta dissertação foi cumprido.
Verificou-se que as MPME lidam com as informações nos seus negócios de forma
não sistemática ou estruturada, não utilizam equipe dedicada para uso estratégico
das informações, e tomam suas decisões de forma empírica. Porém, reconhecem a
contribuição de um processo formalizado e bem definido para ganhos em inovação,
suporte à tomada de decisão e à estratégia do negócio.

Pela característica do ambiente em que foi realizado este estudo, ou seja, empresas
pertencentes a uma associação comercial atuante e com diversos produtos
oferecidos, julga-se relevante ainda mencionar e, por que não, sugerir, a
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possibilidade de implantação de um processo de Inteligência Competitiva Coletiva
direcionada não somente à ACITA, mas em conseguinte, às empresas associadas.
Modelos de Inteligência Competitiva Coletiva já foram propostos em trabalhos como
os de Mafra Pereira, Borges e Jordão (2015) e Mafra Pereira, Jeunon, Barbosa e
Duarte (2016), e até implementados com sucesso, conforme relatado em Mafra
Pereira, Carvalho e Jordão (2016).

Cabe ressaltar o cuidado para a não generalização dos resultados obtidos,
entendendo que nem todas as MPME fazem a gestão dos seus negócios da forma
aqui colocada. Entretanto, os resultados colaboram na tentativa de generalização
teórica do tema, na medida em que o estudo se utilizou de métodos e princípios
científicos junto às empresas e suas realidades. Ressalta-se também o
reconhecimento da importância da Gestão da Informação e dos princípios da
Inteligência Competitiva de uma forma mais estratégica e estruturada, sobre o
ambiente de negócios de uma organização. Inclusive, este reconhecimento pôde
ser identificado pelas respostas apuradas e pelas manifestações de interesse no
tema da Inteligência Competitiva por parte das empresas participantes.

Por fim, acredita-se que os resultados obtidos por esta dissertação irão subsidiar
futuros trabalhos no campo da Inteligência Competitiva, no Núcleo de Gestão do
Conhecimento e Inovação do Mestrado Profissional em Administração da Fundação
Pedro Leopoldo (FPL Educacional), contribuindo também para a ampliação de
estudos sobre IC na instituição.

6.1 Limitações da pesquisa

Mesmo com todo o cuidado e esforço em buscar levantar as percepções de todas
as empresas associadas à ACITA (como descrito no item sobre os procedimentos
de coleta), conforme cadastro disponibilizado pela entidade, o número de
respondentes representou em torno de 25% do total potencial. Uma maior
participação das empresas constituintes do universo poderia ter enriquecido ainda
mais os resultados e conclusões deste estudo, o que acabou limitando as
conclusões a esta amostra.
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6.2 Sugestões para pesquisas futuras

Para próximos estudos, sugere-se a aplicação do modelo proposto no último
objetivo específico deste estudo, sob as sete dimensões listadas e os níveis de
maturidade sugeridos, de forma a validar seus subsídios e o próprio modelo em
micro, pequenas e médias empresas.

Sugere-se ainda aplicar este estudo em empresas de outras regiões e ou de
segmentos específicos a fim de avaliar a maturidade em IC correlacionando com as
características especificas, seja por região ou segmento pesquisado.
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Apêndices
Apêndice A – Carta de autorização da pesquisa
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Apêndice B – Questionário de diagnóstico do uso das práticas de Inteligência
Competitiva
Saudações,
este é um questionário de uma pesquisa de Mestrado Profissional que tem como interesse investigar como as empresas trabalham com as
informações para o seu negócio. As respostas para as afirmativas seguem o modelo de escala Likert variando de 1 a 5, sendo para 1: Discordo
totalmente e para 5: Concordo totalmente.
Ressaltamos que o objetivo da pesquisa é exclusivamente acadêmico, sem identificação individual das empresas e que os dados serão
tratados e analisados de forma coletiva.
Agradecemos a sua colaboração e contribuição para esta pesquisa.

Questionário de diagnóstico do uso das práticas de Inteligência Competitiva
CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
Número de funcionários da empresa (Incluíndo direção)
Setor de atuação
( ) Indústria ( ) Comércio ( ) Serviços ( ) Construção Civil ( ) Agropecuária
Tempo de atuação
( ) Menos de 1 ano ( ) De 1 a 3 anos ( ) De 3 a 5 anos ( ) Acima de 5 anos
Faturamento anual aproximado da empresa
( ) Até R$ 360.000,00 ( ) De R$ 360.000,00 a R$ 3.600.000,00 ( ) Acima de R$ 3.600.000,00
LEGENDA DE RESPOSTAS:
1. DISCORDO TOTALMENTE --------------------------------------------------- 5. CONCORDO TOTALMENTE

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Questionário de diagnóstico do uso das práticas de Inteligência Competitiva
NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO
Na minha empresa existe um processo estruturado de identificação e mapeamento das necessidades
informacionais
Na minha empresa existe um processo estruturado para monitorar o ambiente competitivo
Na minha empresa os temas e atores a serem monitorados são bem definidos

Na minha empresa é clara a definição dos tópicos-chave sobre o ambiente competitivo a ser monitorado
PLANEJAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Na minha empresa há um planejamento estruturado sobre a forma como as informações serão coletadas
Na minha empresa há uma clara definição das fontes de informações a serem consultadas
Na minha empresa há um planejamento dos recursos a serem utilizados na busca e tratamento das
informações
Na minha empresa há uma equipe dedicada para a busca e tratamento das informações
COLETA DE INFORMAÇÕES
Na minha empresa há um processo sistematizado de coletas de informações no ambiente competitivo
Na minha empresa o processo de coleta das informações é realizada exclusivamente por equipe interna
Na minha empresa a coleta de informações tem a partipação de pessoas externas
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
Na minha empresa há um processo estruturado de análise das informações coletadas no ambiente competitivo
Na minha empresa as análises são realizadas exclusivamente pela equipe interna dedicada
Na minha empresa as análises tem a participação de pessoas externas à organização
A minha empresa utiliza modelos (metodologias) de análises das informações coletadas
DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Na minha empresa há uma divulgação permanente das análises do ambiente competitivo
Na minha empresa existe diferentes tipos de relatórios para os temas definidos
AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Na minha empresa há um processo estruturado de comparação dos resultados das entregas com o
planejamento
Na minha empresa há um processo estruturado de avaliação da contribuição das informações para a tomadas
de decisão
Na minha empresa há um processo estruturado de reconhecimento e validação das pessoas envolvidas com a
coleta, análise e entrega das informações do ambiente competitivo
Na minha empresa as informações disponibilizadas são utilizadas nas tomadas de decisão
Uma breve definição do que é Inteligência Competitiva

1

RESPOSTAS
2 3 4 5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

REJEITADA

1

2

3

4

5

REJEITADA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

5

Ter Inteligência Competitiva significa possuir um processo estruturado e sistemático de coleta, análise e disseminação de
informações sobre o ambiente competitivo e de negócios, com o objetivo de subsidiar o processo decisório.
22
23
24
25
26
27

QUESTÕES COMPLEMENTARES
Minha empresa possui tecnologia da informação dedicada para a atividade de Inteligência Competitiva
Minha empresa é experiente no processo de Inteligência Competitiva
A Inteligência Competitiva ajuda a minha empresa a ser mais inovadora
Na minha empresa a Inteligência Competitiva está integrada com todos os setores estratégicos
A Inteligência Competitiva ajuda na formulação das estratégias da minha empresa
A Inteligência Competitiva ajuda na tomada de decisão estratégica da minha empresa

1

2

3
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Apêndice C – Roteiro para pesquisa qualitativa
OBS.: Apresentar os dados consolidados da pesquisa quantitativa, e discuti-los com
os entrevistados, conforme perguntas abaixo, identificando e explorando aspectos
positivos e negativos, potencializadores ou limitadores:
1. A 1ª etapa do Ciclo de Inteligência Competitiva (IC) corresponde à Identificação das
Necessidades Informacionais que os tomadores de decisão precisam conhecer
para definir as ações estratégicas para o negócio. A que critérios ou motivos você
atribui as notas médias identificadas nas questões sobre esta 1ª etapa do Ciclo de
IC?
Etapa 1: Necessidades de informação
Questões
1. Na minha empresa existe um processo estruturado de identificação e mapeamento
das necessidades informacionais!
2. Na minha empresa existe um processo estruturado para monitorar o ambiente
competitivo!
3. Na minha empresa os temas e atores a serem monitorados são bem definidos!
4. Na minha empresa é clara a definição dos tópicos-chave sobre o ambiente
competitivo a ser monitorado!

Média apurada
3,1
2,9
3,0
3,2

2. A 2ª etapa do Ciclo de IC corresponde ao Planejamento da atividade de IC, com
definição da equipe, dos recursos necessários e das fontes de informação a serem
utilizadas para busca dos dados e informações definidos na 1ª etapa. A que critérios
ou motivos você atribui as notas médias identificadas nas questões sobre esta 2ª
etapa do Ciclo de IC?
Etapa 2: Planejamento das informações
Questões
1. Na minha empresa há um planejamento estruturado sobre a forma como as
informações serão coletadas!
2. Na minha empresa há uma clara definição das fontes de informações a serem
consultadas!
3. Na minha empresa há um planejamento dos recursos a serem utilizados na busca
e tratamento das informações!
4. Na minha empresa há uma equipe dedicada para a busca e tratamento das
informações!

Média apurada
3,0
3,4
3,0
2,7

3. A 3ª etapa do Ciclo de IC corresponde à Coleta de Informações, incluindo sua
busca, adequação e processamento. A que critérios ou motivos você atribui as
notas médias identificadas nas questões sobre esta 3ª etapa do Ciclo de IC?
Etapa 3: Coleta de informações
Questões
1. Na minha empresa a coleta de informações tem a participação de pessoas
externas!
2. Na minha empresa há um processo sistematizado de coletas de informações no
ambiente competitivo!

Média apurada
2,5
2,7
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4. A 4ª etapa do Ciclo de IC corresponde à Análise das Informações coletadas,
transformando-as em inteligência para a tomada de decisões no negócios. São
utlizadas nesta etapa diversas técnicas de análise. A que critérios ou motivos você
atribui as notas médias identificadas nas questões sobre esta 4ª etapa do Ciclo de
IC?
Etapa 4: Análise das informações
Questões
1. Na minha empresa há um processo estruturado de análise das informações
coletadas no ambiente competitivo!
2. Na minha empresa, as análises têm a participação de pessoas externas à
organização!
3. A minha empresa utiliza modelos (metodologias) de análises das informações
coletadas!

Média apurada
2,8
2,4
2,3

5. A 5ª etapa do Ciclo de IC corresponde à Disseminação da Inteligência, tangibilizada
na entrega dos Produtos de IC (relatórios de inteligência). Essa etapa envolve a
definição das estratégias de comunicação e disponibilização da inteligência aos
usuários da IC, conforme seus perfis e preferências. A que critérios ou motivos você
atribui as notas médias identificadas nas questões sobre esta 5ª etapa do Ciclo de
IC?
Etapa 5: Disseminação das informações
Questões
1. Na minha empresa há uma divulgação permanente das análises do ambiente
competitivo!
2. Na minha empresa existe diferentes tipos de relatórios para os temas definidos!

Média apurada
2,3
2,7

6. A 6ª etapa do Ciclo de IC corresponde à Avaliação do Processo de IC, ou seja, é a
avaliação do usuário final acerca da inteligência recebida para a tomada de
decisões no negócio. A que critérios ou motivos você atribui as notas médias
identificadas nas questões sobre esta 6ª etapa do Ciclo de IC?
Etapa 6: Avaliação das informações
Questões
1. Na minha empresa há um processo estruturado de comparação dos resultados
das entregas com o planejamento!
2. Na minha empresa há um processo estruturado de avaliação da contribuição das
informações para a tomadas de decisão!
3. Na minha empresa há um processo estruturado de reconhecimento e validação
das pessoas envolvidas com a coleta, análise e entrega das informações do
ambiente competitivo!
4. Na minha empresa as informações disponibilizadas são utilizadas nas tomadas de
decisão!

Média apurada
2,7
2,9
2,7
3,7

7. Ao final do questionário aplicado aos gestores de empresas associadas à ACITA,
foram perguntadas questões complementares, tendo os gestores acesso ao
conceito adequado do que seja a IC para os negócios. A que critérios ou motivos
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você atribui as notas médias identificadas nas questões complementares à
atividade de IC?
Questões complementares
Questões
1. Minha empresa possui tecnologia da informação dedicada para a atividade de
Inteligência Competitiva!
2. Minha empresa é experiente no processo de Inteligência Competitiva!
3. A Inteligência Competitiva ajuda a minha empresa a ser mais inovadora!
4. Na minha empresa a Inteligência Competitiva está integrada com todos os setores
estratégicos!
5. A Inteligência Competitiva ajuda na formulação das estratégias da minha empresa!
6. A Inteligência Competitiva ajuda na tomada de decisão estratégica da minha
empresa!

Média apurada
2,4
2,3
3,4
2,6
3,4
3,5

8. Considerando as médias comparativas entre as empresas de pequeno e as de
grande porte associadas à ACITA, a que critérios ou motivos você atribui as
diferenças identificadas?

9. Você gostaria de tecer mais algum comentário a respeito desta pesquisa, dos
resultados alcançados, enfim, sobre o tema de IC?

