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RESUMO 

 

A Inteligência como mecanismo da Estratégia busca trazer à tona a relação entre as 
teorias já existentes, consolidadas e difundidas da Ciência da Administração, frente à 
abordagem da Inteligência nas Organizações Privadas. 
Ao longo do seu histórico, a Atividade de Inteligência ressalta a utilização e a aplicação 
no campo militar, em períodos de Guerra e como defesa de Estado. Como atividade 
voltada às Organizações Privadas, o seu emprego ainda recente muitas vezes se 
confunde com outras abordagens.  
Com vistas a instigar o leitor sobre o uso do termo Inteligência nas Organizações, o 
presente estudo aborda as Teorias de Estratégias de autores renomados como Porter e 
Kloter, até os dias atuais. Através do debate entre os termos Estratégia e Inteligência, 
verifica-se a utilização do segundo, de forma implícita nas Organizações, mesmo que de 
modo não sistêmico. O que garante, na maior parte das vezes, o sucesso ou fracasso nas 
decisões. 
 
Palavras-Chave: Inteligência. Estratégia. Inteligência Competitiva. Contrainteligência. 
Atividade de Inteligência. 
 

 



  

 

ABSTRACT 

 

Intelligence as a mechanism of the Strategy seeks to bring up the relationship between 
existing theories, consolidated and disseminated the Science of Administration, facing 
the approach of Intelligence in Organizations Private. 
Throughout its history, the Intelligence Activity, emphasizes the use and application in 
the military in times of war and defense of state. As an activity directed at Private 
organizations, your job still fresh, is often confused with other approaches. 
In order to instigate the reader about the use of the term Intelligence in Organizations, 
this study discusses the theories Strategies renowned authors as Porter and Kloter until 
the present day. Through discussion between the term and Intelligence Strategy, there is 
the use of the second, implicitly in Organizations, even in a non-systemic. What ensures 
the most part, the success or failure in the decisions. 
 
Keywords: Intelligence. Counterintelligence. Intelligence Activity. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A pluralidade do termo Inteligência hoje divaga entre outros já conhecidos, 

e adjetivos são inseridos com o propósito de criar uma nova roupagem e modernizar o 

termo. Várias teorias e doutrinas são criadas tentando explicar o que é a Inteligência e o 

que ela faz, tanto no cenário Internacional quanto no Nacional, enquanto diversos 

autores vivem a perscrutar a melhor teoria e denominação para essa atividade-produto.  

O propósito desse estudo é analisar as várias vertentes sobre as visões do 

que vem a ser a Inteligência, com o foco no segmento privado. Após identificar a linha 

do tempo da Atividade de Inteligência no Brasil até os dias atuais, serão comentados os 

diversos conceitos atribuídos à palavra Inteligência, além de traçar um paralelo entre as 

suas diversas facetas.  

As frações que compõem um Sistema de Inteligência serão abordadas e 

compreendidas no tocante à sua aplicabilidade na Atividade de Inteligência, alguns 

destaques: segurança, marketing, construção de cenários, monitoramento de 

concorrentes, gestão do conhecimento, estratégia e inovação. Por isso, recorremos ao 

estudo de Porter e Kotler para compreender como o funciona o mundo das 

Organizações.  

Sabe-se que o diferencial da Atividade de Inteligência, em seu termo lato, é 

o dado negado, que é o de real valor para a Organização. Trabalhando em conjunto com 

os processos organizacionais, os métodos aplicados na Atividade de Inteligência tornam 

possível mensurar riscos, incertezas e antecipar ações da concorrência, gerando cenários 

prospectivos de pequeno, médio e longo prazo.  

Através de uma análise bruta de como as Organizações privadas atualmente 

trabalham, tanto na metodologia, quanto na prática, o proposto trabalho visa, sobretudo, 

discutir e enfatizar que a Inteligência, ora substituída por outras denominações, é 

largamente aplicada nas Organizações, senão como Atividade sistemática, no mínimo 

como parte de um processo que busca elevar a acertabilidade do decisor. 
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1.1- Objetivos 

Comprovar a importância da Atividade de Inteligência nas estratégias 

organizacionais, demonstrando que o seu uso, mesmo que não sistêmico, gera 

resultados significativos para as Organizações. 

Diagnosticar as vantagens estratégicas que a Inteligência proporciona frente 

aos concorrentes.  

 

1.2- Tema 

A Inteligência como fator preponderante para auxiliar a Estratégia, e 

proporcionar vantagem competitiva para a Organização, fator decisivo de sucesso ou 

fracasso em situações críticas e de risco. 

 

1.3- Delimitação do Tema 

O trabalho propõe-se a diagnosticar as diversas estratégias defendidas por 

autores renomados e comprovar que a Atividade de Inteligência é aplicada para produzir 

vantagem competitiva para as Organizações, gerando resultados significativos. 

 

1.4- Justificativa 

“Em estratégia o pior erro é competir com os 
concorrentes nas mesmas dimensões”  

Michael Porter 
 

As Organizações vivem cenários constantes de mudanças (mercados, 

regulamentações, crises, novos entrantes), tornando-se crucial para a sua sobrevivência 

desenvolver vantagens estratégicas competitivas, e é isso o que a Inteligência nas 

Organizações se propõe a fazer.  

É inerente à Atividade de Inteligência a sua própria proteção, ou seja, a 

Contrainteligência, constituída do processo de segurança integrada, proteção do 
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conhecimento em toda esfera organizacional, guerra psicológica, publicidade e 

propaganda. A Contrainteligência é a matriz definidora entre o sucesso e fracasso da 

organização, e que não pode nunca falhar.  

 

1.5- Método 

Trata-se de uma monografia cujo objetivo é descrever a Atividade de 

Inteligência atual, traçar um paralelo com a Estratégia, e mostrar que a Inteligência é um 

mecanismo para se alcançar a melhor Estratégia. No tocante à pesquisa, a mesma é 

exploratória de documentação indireta. 
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2- A EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA  

 

[...] somente o soberano inteligente e o 
comandante sábio usam a mais alta forma de 
serviço de inteligência do exército para a 
espionagem e, em conseqüência disso, 
conseguem grandes resultados. Na guerra, 
espiões é a parte mais importante do elemento 
água, porque é deles que depende a habilidade 
do exército para se mover. 

Sun Tzu (p.70) 
 

Atribuído ao general chinês Sun Tzu, no século 4 a.C., o livro A Arte da 

Guerra identifica, em um de seus capítulos, os tipos de espiões e táticas utilizadas pelos 

estrategistas da época. Utilizado hoje como referência nas Escolas de Administração, 

tornou-se o ícone da Estratégia aplicada às Organizações. 

Vários são os exemplos de estrategistas, desde os tempos mais remotos. Na 

Antiguidade, Alexandre o Grande, antes de invadir a Pérsia, interrogava os viajantes 

que vinham de terras estrangeiras para saber detalhes a respeito de outros territórios. 

Estas informações foram fundamentais na invasão daquele Império.  

Ainda na Antiguidade, de acordo com a Bíblia, Moisés foi orientado por Deus a enviar 

12 homens para espionar seus inimigos em Canaã, a terra prometida aos judeus.  

Consta ter sido no século XV o surgimento da profissionalização da 

Atividade de Inteligência, como a conhecemos hoje, quando vários reinos europeus 

formaram organizações para obterem informações no exterior e começaram a infiltrar-se 

em grupos dissidentes, visando protegerem os segredos nacionais.  

Já no século XX, durante a Segunda Grande Guerra, as Forças Armadas dos 

países envolvidos criaram complicados códigos para transmitirem suas mensagens, a 

fim de que os inimigos não descobrissem seus segredos. 

A habilidade para se movimentar nos bastidores da diplomacia também se 

reflete no clima de sigilo, o qual muitas vezes reinou em Roma. A tendência de proteção 

e segurança de segredos sempre foi, para a Igreja católica, uma questão primordial, 

tanto que o Vaticano criou seu próprio serviço secreto durante o pontificado de Pio V 
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em 1566. Segundo FRATTINI (2009), o serviço secreto do Vaticano foi criado com o 

objetivo de assassinar a rainha Isabel da Inglaterra, que era protestante, para restaurar o 

catolicismo no país. Seus objetivos e métodos podem ser resumidos na fala de um de 

seus mais célebres Chefes, o Cardeal italiano Paluzzo Paluzzi: “se o papa ordena 

liquidar alguém na defesa da fé, faz-se isso sem questionamentos. Ele é a voz de Deus e 

nós somos a mão executora”. Em 1913, o papa Pio X criou o serviço de 

Contrainteligência, denominado Sodalitium Pianum, funcionou até 1918 e foi recriado 

em 1939. 

Fundado em outubro de 1909, a seção principal do Departamento de 

Serviço Secreto do Reino Unido foi estabelecida para controlar as operações secretas 

internas e ultramar, particularmente contra o Império Alemão. Em 1914, com o início da 

I Guerra Mundial, tornou-se a seção do Diretório de Operações Militares (MO5) e em 

setembro de 1916 foi denominada Militar Intelligence  (MI5), cuja atuação é 

direcionada ao foco interno. Também foi criada a seção número 6, denominada MI6, 

com o propósito de conduzir as Atividades de Inteligência no exterior, atualmente 

designado SIS (Secret Intelligence Service). Recentemente a denominação do MI5 foi 

alterada para Security Service (SS) 

Nos Estados Unidos a primeira agência de inteligência foi a OSS (sigla em 

inglês para Escritório de Serviços Estratégicos – Office Strategic Services), criada 

durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1947, após o fim da guerra, a OSS foi 

reestruturada e criou-se naquele País a CIA (Agência Central de Inteligência – 

Central Intelligence Agency), o qual dividiu com a soviética KGB (Comitê de 

Segurança do Estado – Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti) a responsabilidade 

pelos principais casos de espionagem durante a Guerra Fria. 

OLIVEIRA (2008), ressalta que a história do serviço brasileiro de 

Inteligência inicia-se em 1927 com o Governo de Washington Luis, que criou o 

Conselho de Defesa Nacional (CDN). Em 1958, no Governo de Juscelino Kubitschek, 

foi criada a Junta Coordenadora de Informações (JCI).  

Em sequência ao histórico do desenvolvimento da Atividade de Inteligência 

no Brasil, DOLABELLA (2009) retrata a criação, em 1946 através do Decreto Lei nº. 

9775. A/1946 do SFICI (Serviço Federal de Informação e Contra Informação), 
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subordinado ao Conselho de Segurança Nacional. Entretanto, o SFICI só foi realmente 

ativado em 1956, no governo de Juscelino Kubitschek. 

Segundo SILVA (1958), em conferência no Rio de Janeiro em 1958, na 

Escola Superior de Guerra (ESG), desde aquela época já se estudava a criação do 

Serviço Nacional de Informações, dizendo ser necessário para o Segurança Nacional: 

“Não tenho dúvida em que dentro de alguns 
anos, quando o Curso de Informações estiver 
em plena evolução, quando estiver 
funcionando o Serviço Nacional de 
Informações, quando a nação estiver tirando 
proveito real da Informação, então se dirá que 
nenhum país poderá viver sem esse 
monumento que é a Informação”(grifo do 
autor). 

João Mendes da Silva (1958) 
 
Aos 13 de junho de 1964, através da Lei nº. 4341/64, foi criado o SNI 

(Serviço Nacional de Informações): 

 “Art. 3º. – Ao Serviço Nacional de Informações incumbe, especialmente: 

Assessorar o Presidente da República na orientação e coordenação das 

atividades de Informação e Contra Informação afetas aos Ministérios, serviços estatais, 

autônomos e entidades paraestatais. 

Estabelecer e assegurar, tendo em vista a complementação do Sistema 

Nacional de Informações, os necessários entendimentos e ligações com os Governos 

dos Estados, com entidades privadas e, quando for o caso, com as administrações 

municipais.....”  

Segundo DOLABELLA (2009), as duas primeiras alíneas já continham a 

previsão do papel do SNI como órgão central do Sistema Nacional de Informações 

(SISNI), coordenador e centralizador de todas as Atividades de Informações, quer no 

âmbito federal, quer nos estaduais. Na esfera federal a atividade era levada a efeito pelas 

2as. Seções dos Estados Maiores dos Comandos Militares (E2), em todos os níveis, 

conforme relacionados abaixo: 
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• Agência Central do SNI - Agências Regionais 

• Centros de Informações dos Ministérios Militares 

• CIE – Centro de Informações do Exercito 

• CENIMAR – Centro de Informações da Marinha 

• CISA – Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica 

• 2as. Seções dos Estados Maiores – Marinha, Exército e Aeronáutica 

• 2as. Seções dos Comandos Militares 

• CIEx – Centro de Informações do Exterior - Itamaraty 

• DSIs - Divisões de Segurança e Informações dos Ministérios Civis  

• ASIs – Assessorias de Segurança e Informações das empresas 

estatais 

• AESI – Assessoria Especial de Segurança e Informações 

• Setor de Informações do Departamento de Polícia Federal 

• Sistemas de Informações Estaduais – PMs, Polícia Judiciária 

 
Em 1970 foi criado o 1° Plano Nacional de Informações (PNI), através do 

SISNI.  

DOLABELLA (2009.), ressalta que em 1990 ocorreu a extinção do SNI, 

sendo o 1° ato oficial do Presidente eleito Fernando Collor de Melo, havendo em 

seguida a criação do DI (Departamento de Inteligência) subordinada à SAE 

(Secretaria de Assuntos Estratégicos). Em 19 de novembro de 1992, no Governo 

Itamar Franco, editou-se a Lei 9490/92, extinguindo o DI/SAE e criando-se, em seu 

lugar, a Subsecretaria de Inteligência da SAE (SSI/SAE). Já em janeiro de 1995, 

Medida Provisória assinada pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

autorizou a criação da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), e, em 1999, a 

Subsecretaria de Inteligência foi elevada a SI (Secretaria de Inteligência), sendo a 
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Casa Militar da Presidência da República transformada em Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da Republica (GSI/PR). 

Somente em 7 de dezembro de 1999 foi criada a Lei n°. 9.883, a qual, em 

seu artigo 1º, instituiu o SISBIN e, no artigo 3º, criou a ABIN, com o intuito de afirmar 

a superior importância do Sistema. 

LEI Nº 9.883, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999. 

Art. 1° § 2º Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se como 

inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de 

conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata 

ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a 

salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado. 

 Artt. 1° § 3º Entende-se como contra-inteligência a atividade que objetiva 

neutralizar a inteligência adversa. 

Art. 4º À ABIN, além do que lhe prescreve o artigo anterior, compete: I - 

planejar e executar ações, inclusive sigilosas, relativas à obtenção e análise de dados 

para a produção de conhecimentos destinados a assessorar o Presidente da República; 

II - planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis, relativos aos interesses 

e à segurança do Estado e da sociedade; III - avaliar as ameaças, internas e externas, 

à ordem constitucional; IV - promover o desenvolvimento de recursos humanos e da 

doutrina de inteligência, e realizar estudos e pesquisas para o exercício e 

aprimoramento da atividade de inteligência. Parágrafo único. Os órgãos componentes 

do Sistema Brasileiro de Inteligência fornecerão à ABIN, nos termos e condições a 

serem aprovados mediante ato presidencial, para fins de integração, dados e 

conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses 

nacionais. (grifo do autor) 

Ao final da década de 1980, com o fim das tensões entre as duas 

superpotências (Estados Unidos x União Soviética), muitos agentes passaram a 

trabalhar nos bastidores de grandes operações industriais e comerciais, dando início à 

denominada Inteligência Competitiva (Competitive Intelligence - IC).  
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Existe uma corrente de pesquisadores e estudiosos brasileiros a qual admite 

o uso do termo Inteligência somente na esfera do Estado. Segundo CEPIK (2003), os 

serviços de Inteligência são organizações governamentais especializadas na coleta, 

análise e disseminação de informações sobre problemas e alvos relevantes para a 

política externa, para a política de defesa nacional e a para a segurança pública de um 

país, formando, juntamente com as Forças Armadas e as polícias, o núcleo coercitivo do 

Estado contemporâneo. 

Este estudo abre o debate sobre o uso do termo Inteligência, dentre a sua 

singularidade ou pluralidade de adjetivos como, Inteligência Governamental, 

Inteligência Competitiva, Inteligência de Mercado, Inteligência Estratégica, Inteligência 

Antecipativa e demais outros, e reforça a dúvida: se, de acordo com aqueles estudiosos, 

somente o Estado pode fazer uso do termo Inteligência, como ficaria a sua aplicação no 

segmento privado? 

 

 

2.1 - O que é Inteligência 

 

Segundo OLIVEIRA (2008), apesar de inúmeros conceitos para a palavra 

Inteligência, de origem latina, verifica-se que, na sua gênese, trata-se das questões 

afetas ao cognitivo, à percepção, à psicologia, deveras importante para a compreensão 

do aprendizado humano. No Brasil, a partir do Governo Collor, em 1990, a expressão 

começou a ser utilizada para designar oficialmente a Atividade, e ações do Serviço 

Secreto Brasileiro, denominados como Serviços de Inteligência.  

O termo Inteligência, utilizado em nossa língua como Atividade de 

Inteligência, pretende ser a tradução da palavra inglesa Intelligence, cuja origem vêem 

do verbo em Latim “intelligere”, o qual significa “entender”, “escolher entre”. 

 Destaque-se que em outros países o termo não recebeu tradução, ficando a 

palavra original Intelligence como termo utilizado para designar a Atividade de 

Inteligência. 
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Se para os estudiosos e para a ABIN a Inteligência está indubitavelmente 

definida na Lei n°. 9.883, de 7 de dezembro de 1999, que diz ser “A atividade que 

objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do 

território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o 

processo decisório e ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da 

sociedade e do Estado”, outros advogam que o termo Inteligência pode receber 

adjetivos, sendo que, para a ABRAIC (Associação Brasileira de Inteligência 

Competitiva), a denominação básica da “Inteligência Competitiva” é a seguinte: 

“É um 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.” (grifo 

nosso) 

Neste mesmo contexto, BESSA (2002) classifica a Inteligência em três 

categorias: 

• A Inteligência Estratégica, com o objetivo de produzir 

conhecimentos sobre ameaças e oportunidades de outras nações 

estrangeiras.  

• A Inteligência Tática, necessária a todos os comandantes em um 

teatro de operações. 

• A Contrainteligência, que tem como missão a proteção da própria 

Inteligência. 

Segundo a ABRAIC, o processo de Inteligência Competitiva tem sua 

origem nos métodos utilizados pelos órgãos de Inteligência Governamentais, os quais 

visavam basicamente identificar e avaliar informações ligadas à Defesa Nacional. Essa 

Atividade, oriunda das necessidades de informações privilegiadas pelo Estado, bem 

como de sua proteção, é atualmente de grande utilidade para o setor privado em relação 

às suas próprias necessidades de obtenção, tratamento e proteção de conhecimentos 

sensíveis, gerando um novo nicho de atuação para a Atividade de Inteligência. 
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Incorporado a esse processo informacional, as técnicas utilizadas pelas Escolas de 

Ciência da Informação, Tecnologia da Informação e Administração. Vide figura 1. 

A nova ordem mundial surgiu no período da II Guerra Mundial, e foi 

utilizada comumente no período da Guerra Fria para caracterizar o novo arranjo sócio-

econômico-político do mundo pós-guerra. Atualmente associado ao conceito de 

governança global, despertou nas Organizações a motivação e a necessidade de 

utilização das práticas da Atividade de Inteligência.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema da Inteligência Competitiva segundo ABRAIC 

Já segundo Kahaner (1996), citado por MILLER (2002), Inteligência 

Competitiva “é um imperativo devido a fatores como a velocidade dos processos de 

negócios, a sobrecarga de informações, o crescimento global do processo competitivo 

com o surgimento de novos participantes, a concorrência cada vez mais agressiva, as 

rápidas mudanças tecnológicas e as transformações acarretadas pela entrada em cena 

global de entidades como a União Européia (UE) e o Acordo de Livre Comércio da 

América do Norte (Nafta).” 

Segundo MILLER (2002), há diversas vertentes da Inteligência: 

A Inteligência Estratégica, por exemplo, põe em relevo seu 

relacionamento com a tomada de decisões estratégicas e com a comercialização e ou 

desenvolvimento dos produtos. 
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A Inteligência do Mundo dos Negócios incorpora a monitoração de uma 

ampla gama de fatos novos ao longo do ambiente ou mercados externos de uma 

organização e seus negócios. 

A Inteligência Competitiva 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. 

A Inteligência Concorrente serve para desenhar o perfil de uma 

organização específica. Qualquer que seja o seu foco, o processo de Inteligência passa 

por fases como:  

• Identificar os responsáveis pelas principais decisões e suas 

necessidades em matéria de Inteligência; 

• Coletar informações; 

• Analisar a informação e sua transformação em inteligência; 

• Disseminar a inteligência entre os responsáveis pelas decisões. 

Entende-se por processo da Atividade de Inteligência o mecanismo 

interdependente de etapas até atingir o resultado do produto da Inteligência. Várias são 

as representações gráficas adotadas no mundo para a Inteligência, e especificamente 

para a Inteligência Competitiva, porém, a unanimidade é que a grande parte utiliza os 

elementos: planejar, coletar, processar e disseminar. 
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Figura 2: The U.S. Department of Defense - Military Doctrine 

 

Figura 3: Process Intelligence CIA 
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Figura 4: Rattner DM & Associados trabalha com clientes a aplicação da lei para 

compreender e integrar o uso do ciclo de inteligência em suas operações. 
 
 

 
Figura 5: GCC Consulting atua na área de Inteligência Competitiva 
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Figura 6: SAMMON (1984) 

 
 

2.2 – Inteligência Competitiva (IC) 

O princípio básico da IC é que ela não pode violar as normas legais do país 

onde atua, diferindo-se do processo de espionagem o qual permeou a Atividade de 

Inteligência durante o período da II Guerra Mundial e da Guerra Fria. Portanto, a IC é 

definida segundo a ABRAIC como “um 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. Esse processo informacional é composto pelas etapas de coleta e 

busca ética de dados, informes e informações formais e informais (tanto do 

macroambiente como do ambiente competitivo e interno da empresa), análise de forma 

filtrada e integrada e respectiva disseminação.” 

Segundo NATSUI (2002) existem diferenças claras entre o que é 

Inteligência Competitiva e o que não é, descritas na tabela abaixo. 



21 

 

  

O que é IC O que não é IC 
Informação que foi analisada a ponto de 
permitir a tomada de decisão 

Espionagem. Espionagem implica 
atividades ilegais ou antiéticas. 

Ferramenta para alertar antecipadamente 
os executivos sobre oportunidades e 
ameaças 

Bola de cristal. Não existe uma verdadeira 
ferramenta de previsão. IC fornece às 
empresas boas aproximações da realidade, 
no curto e no longo prazo – não prevê o 
futuro. 

Um meio de se alcançar avaliações 
razoáveis. A IC oferece aproximações e 
melhores visões do mercado e dos 
concorrentes; não é uma espiadela nos 
livros contábeis do rival. 

Procura em banco de dados. Bancos de 
dados oferecem apenas isso – dados. É 
claro que é ótimo ter essas ferramentas, 
mas bancos de dados não realizam 
análises. Eles certamente não substituem 
os humanos, que precisam tomar decisões, 
analisando dados e aplicando bom senso, 
experiência, ferramentas analíticas e 
intuição. 

Um meio para as empresas aumentarem 
seus lucros.  

Papel é a morte da boa IC. Prefira uma 
conversa cara-a-cara ou um rápido 
telefonema a uma entrega de papel 

Um modo de vida para todos da 
Organização, um processo, por meio do 
quais informações cruciais estão 
disponíveis para qualquer um que precise 
delas.  

Um trabalho para uma pessoa. Uma 
pessoa pode ser nomeada para 
supervisionar o processo de IC, mas não 
pode fazer tudo sozinha 

Parte de todas as companhias de alta 
qualidade. 

Uma invenção do século XX. A IC existe 
há tanto tempo quanto os próprios 
negócios. Pode ter operado sob outro 
nome, ou sob nome nenhum, mas sempre 
esteve presente.  

Dirigida da sala do executivo-chefe. Os 
melhores esforços de Inteligência recebem 
diretrizes e apoio do diretor da 
Organização. 

Software por si só não produz 
Inteligência. Ele faz coletas e 
comparações, mas não análises. A 
verdadeira análise é um processo onde as 
pessoas revêem e dão sentido às 
informações. 

Olhar para fora. Organizações que 
aplicam IC com sucesso ganham 
habilidade para olhar para fora dos seus 
limites.  

Uma história do noticiário. A mídia nem 
sempre é ágil ou específica o suficiente 
para ajudar em decisões críticas de 
negócio 

De longo e curto prazo. Uma empresa 
pode usar IC para muitas decisões 
imediatas, a médio e longo prazo. 

Uma planilha. Inteligência vem em várias 
formas, e a planilha com resultados 
quantificados é apenas uma delas 
Pensando gerencial, estratégia de 
marketing e habilidade para inovar é 
apenas três entre vários assuntos que se 
baseiam em um amplo espectro de 
inteligência subjetiva, não numérica. 

Fonte: Fuld & Companny. What Competitive Intelligence is And Is Not. http://www.fuld.com 

http://www.fuld.com/
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3- ESTRATÉGIA 

 

Não repita a tática que lhe deu uma vitória; 
deixe que seus métodos sejam regulados pela 
variedade infinita das circunstâncias. 

Sun Tzu (p.33) 

 

A Estratégia sempre foi utilizada ao longo da história da humanidade como 

diferencial de combate; Reinos foram perdidos ou adquiridos devido a estratégias de 

guerra. Clausewitz, um dos estrategistas de destaque do século XIX, deixou para o 

futuro rei da Prússia em 1812, Frederico Guilherme IV (1840-1858), o livro 

denominado Os Princípios da Arte da Guerra mais Importantes para concluir meu 

Curso de Instrução da Alteza Real o Príncipe da Coroa, servindo de fonte hoje em dia 

para os estrategistas organizacionais. O livro baseia-se quase totalmente na experiência 

de Frederico o Grande e nas guerras com a França revolucionária e Napoleão, antes de 

1812. 

Um dos consultores estrategistas da atualidade, Michael Porter, referência 

no que tange a estratégia empresarial eficiente, desenvolveu em 1979 um modelo 

denominado “As Cinco Forças de Porter”. Refere-se às forças como microambiente e à 

habilidade de utilizá-las na Organização, pressupondo a obtenção de lucros. 

 

3.1 - Modelo das Cinco Forças de Porter 

Porter avalia que a estratégia competitiva de uma empresa deve aparecer a 

partir da abrangência das regras da concorrência que definem a atratividade de uma 

Organização. Segundo PORTER (1991), o modelo das Cinco Forças identifica e analisa 

as forças competitivas dos concorrentes: 
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Figura 7: Modelo das Cinco Forças de Porter 

 

1- Rivalidade entre Concorrentes 

Caracterizado como principal fator determinante da competitividade de 

mercado. A competição é muitas vezes agressiva, não só em relação ao preço 

do produto, como também na inovação, marketing e estratégia de vendas 

2- Poder de Barganha dos Clientes 

Os clientes exigem mais qualidade por um menor preço de bens e serviços, 

favorecendo a concorrência e consequentemente diminuindo os preços. 

 Também descrito como o mercado de realizações, relaciona-se com a 

capacidade dos clientes de colocar a empresa sob pressão, e também de afetar os 

clientes com a sensibilidade à evolução dos preços. 

3- Poder de Barganha dos Fornecedores 

Também conhecido como mercado de insumos, fornecedores de matérias-

primas, componentes e serviços para a empresa, pode ser uma fonte de poder caso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fornecedor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
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fornecedores recusem-se a trabalhar com a empresa, ou, por exemplo, cobrem preços 

excessivamente elevados para recursos únicos. Por isso, ter somente um fornecedor para 

a empresa pode ser um ponto fraco, caso o fornecedor venha a falir ou mesmo a elevar 

os preços de matérias-primas a Organização terá enormes perdas. 

2- Ameaça de Novos Entrantes (Concorrentes) 

Muitas empresas entram no mercado com o desejo de conseguir uma fatia 

(parcela) de um setor e frequentemente se estabelecerem no segmento. Caso haja 

barreiras de entradas que possam dificultar a sua inserção, ficará mais difícil a sua 

fixação no mercado, tornado-se pequena a ameaça de entrada. 

Caso o concorrente consiga se estabelecer pode haver perda de rentabilidade 

por parte da Organização. Com a ajuda de barreiras (patentes, direitos autorais, 

diferenciação do produto, políticas governamentais, marcas, etc.) ficará muito difícil 

para o concorrente "roubar" os melhores clientes, e sendo assim, caso o concorrente se 

estabeleça no mercado, ele eventualmente ficará com os piores clientes. 

3- Ameaça de produtos substitutos 

A existência de produtos (bens e serviços) substitutos no mercado, os quais, 

analisados, desempenham funções equivalentes ou parecidas, é uma condição básica de 

barganha que pode afetar a Organização. Assim os substitutos (bens ou serviços) podem 

limitar os lucros em tempos normais, e também podem reduzir as fontes de riqueza em 

tempos de prosperidade.  

 

3.2- Utilizando a Estratégia de Porter 

O modelo das Cinco Forças de Porter passou a ser uma das ferramentas 

mais usadas na estratégia de negócio, e, por ser uma ferramenta para avaliar o ambiente 

externo, quebrou o paradigma de que “não devemos olhar para fora de nossa 

Organização”.  

Nos últimos 15 a 20 anos, as economias de escala obtidas no lado da 

demanda se tornaram mais importantes que as obtidas no lado da oferta, o que fez 

PORTER (2010) revisar o seu modelo das Cinco Forças, sob o novo movimento da 
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estratégia em direção à sociedade e ao efeito de rede, o que ressalta que os clientes são 

uma poderosa vantagem competitiva para as empresas.  

Para PORTER (2010), o trabalho sobre Estratégia se enquadra em duas 

categorias. A primeira consiste em dar uma nova roupagem ao que já foi dito, e a 

segunda em selecionar uma tendência e transformá-la em uma teoria completa. Assim 

sendo, estratégias como “O Oceano Azul” de W. Chan Kim e Renée Mauborgne, é uma 

metáfora, a qual diz basicamente “Estabeleça-se onde seus concorrentes não estão”. O 

grande lema da Estratégia do Oceano Azul é “Não concorra com os rivais — torne-os 

irrelevantes”. 

Segundo PORTER (2010), é uma ilusão pensar que crescer em segmentos 

novos e não atendidos é lucrativo. Para crescer de maneira estratégica, as empresas 

devem: 

• Fortalecer características únicas, introduzindo novas tecnologias, 

recursos, produtos ou serviços que potencializem atividades da 

cadeia de valor. 

• Aprofundar a posição estratégica (em vez de ampliá-la) em relação 

aos clientes existentes. 

• Expandir geograficamente com o mesmo posicionamento, 

colocando, sem demora, as companhias adquiridas na direção 

estratégica da organização. (A globalização facilita a estratégia, 

porque a empresa pode atender a uma necessidade específica em 

regiões diversas do mundo.) 

• Ampliar o mercado em que a empresa é única, expandindo o 

conjunto de necessidades dos clientes aos quais pode atender de 

modo único. 

Para que o líder consiga sucesso nessa empreitada, fica um aviso de Porter: 

“A estratégia não e um processo democrático. Não se trata de fazer todo mundo feliz, de 

incorporar as ideias de todos. O CEO tem de fazer uma escolha clara e não pode tolerar 

pessoas que atrapalhem essa direção.” 
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3.3 - Modelo de Gestão do Caos 

Estamos na Era da Turbulência, na qual o risco e a oportunidade se 

manifestam e se entremeiam em todo o mundo, agravado pela crise financeira de 2008, 

as Organizações em todo o Mundo buscam soluções estratégicas para vencer o caos. 

Em seu livro Como Vencer no Caos, KOTLER (2009), apresenta o seu 

modelo de Gestão do Caos, e define estratégias de implantação para a gestão do caos, 

através de Sistema de Alarme Avançado e Cenários-Chave. 

Para KOTLER (2009), o tradicional plano estratégico de três anos é 

anacrônico e inútil. A abordagem tradicional à estratégia existe previsões exatas, as 

quais, em geral, levam os executivos a subestimar a incerteza e o caos resultante de 

turbulências imprevisíveis. Na Era da Turbulência, essa abordagem pode ser 

extremamente perigosa.  

A hipercompetição imposta por concorrentes cada vez mais agressivos 

geram o cenário de caos intercalado com períodos de normalidade, em que os novos 

gatilhos de turbulência começaram a acumular-se. Nessa Era, contudo, supõe-se as 

guinadas serão mais abruptas e erráticas, caracterizando por fases de nova 

“normalidade”, pontuada por surtos de prosperidade e de recessão. 
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Figura 8: KOTLER (2009, p. 73) – Contínuo da Gestão do Caos 

 
 

 A hipercompetição se configura quando as tecnologias ou as ofertas são tão 

novas que as regras e os padrões se encontram em estado de fluxo, ou seja, em constate 

mutação, gerando vantagens competitivas insustentáveis. Esse estágio caracteriza por 

manobras competitivas intensas e rápidas, em que os concorrentes devem movimentar-

se com rapidez para desenvolver novas vantagens competitivas e erodir as dos rivais, 

gerando com isso uma turbulência disruptiva. KOTLER (2009, p.31) 

De acordo com Christesen, KOTLER (2009), a “disrupção de um novo 

mercado”, ocorre quando um produto se encaixa em segmento de mercado novo ou 

emergente, que ainda não está sendo atendido pelas titulares do setor de atividade. 

Na Era da Turbulência, somente as empresas mais vigilantes, dotadas de 

sistemas de alarme avançados, detectarão a perturbação iminente. Essa turbulência pode 

ocorrer no nível macro (em âmbito global, regional ou nacional) ou no nível micro 

(dentro de um setor ou empresa). Segundo KOTLER (2009) não é possível prever a 

turbulência, pelo que a detecção dos sinais tão cedo quando possível transforma-se em 

fator crítico para o sucesso da empresa no futuro. 
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KOTLER (2009) propõe um sistema de gestão do caos, em uma abordagem 

sistemática para detectar, analisar e responder à turbulência e ao caos. O sistema de 

gestão do caos consiste em três componentes: 

• Detecção das fontes de turbulência, por meio do desenvolvimento de 

sistemas de alarme avançado. 

• Resposta ao caos, mediante a construção de cenários 

• Seleção da estratégia, com base na priorização de cenários e de 

atitudes perante o risco. 

 

 

 

Foto 7: KLOTER (2009, p. 7 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: KOTLER (2009, p. 80) Sistema de Gestão do Caos 
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O SAA (Sistema de Alarme Avançado) deve ser acionado por uma 

turbulência detectável, ou seja, deve ser analisada para depois ser objeto de ação, 

visando identificar as oportunidades dos ambientes, a ser definidas e exploradas, e as 

vulnerabilidades da empresa, a ser minimizadas ou totalmente eliminadas. 

Após a efetiva detecção do Sistema de Alarme Avançado, o passo seguinte é 

a construção de cenários-chave. A construção de cenários é um método de planejamento 

estratégico adotado pelas organizações para flexibilizar os planos de longo prazo. É uma 

adaptação e generalização de métodos clássicos adotados pela inteligência militar, 

sendo conhecido como “jogos de guerra”.  

Buscando aprimorar as técnicas de construção de cenários utilizadas a partir 

da década de 1970, durante a crise do petróleo, e mais recentemente desenvolvida pela 

equipe da McKinsey, os quatro níveis de incerteza, KOTLER (2009), diz que em 

contextos de turbulência extrema não se aplica a gestão do Caos, e propõe uma 

abordagem para essa construção: 

1- Defina a questão-chave a ser respondida pela análise de cenários. 

2- Determine o escopo e o prazo da análise. 

3- Identifique as principais partes interessadas. 

4- Mapeie as tendências básicas, as turbulências e as consequentes forças 

caóticas. 

5- Identifique as principais incertezas que geram o caos. 

6- Defina os principais cenários: positivo e negativo. 

7- Avalie os cenários-chave. 

8- Concentre-se o foco em cenários de decisões. 

 

Após a construção dos cenários-chave, os líderes empresariais precisam 

selecionar os três mais prováveis e, para cada cenário escolhido, devem elaborar a 

resposta estratégica mais apropriada. Contudo, não é preciso escolher um cenário 
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específico, já que a seleção da estratégia corresponde a como reagiriam, com vistas às 

vulnerabilidades e oportunidades latentes. A proposta de KOTLER (2009) é que a 

Organização desenvolva sistemas de respostas para cada cenário, nos sucessíveis níveis 

e unidades organizacionais, que sejam extremamente rápidas. Ainda como orientação, 

KOTLER (2009) apresenta um processo de oito passos, os quais fornece diretivas para a 

implementação de um sistema de gestão do caos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: KOTLER (2009, p. 109) Ciclo de Implementação da Gestão do Caos 

 

O estudo do método de KOTLER de Gestão do Caos mostra que a estratégia 

aplicada às organizações utiliza, em grande parte da sua concepção sistemática, a 
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construção de cenários, o estudo das vulnerabilidades, ameaças e oportunidades são 

peças chave para o uso da Inteligência. Para KOTLER (2009), citando o estrategista 

Carl von Clausewitz, os três princípios básicos da execução da estratégia em meio aos 

caos, tanto nos negócios quanto nas guerras: (1) a desorientação e a confusão 

predominam; (2) a comunicação é fundamental. (3) o objetivo final norteia todas as 

ações.  
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4- INTELIGÊNCIA COMO MECANISMO DA ESTRATÉGIA 

 

Em terreno fechado por todos os lados, utilize 
estratégia. Em terreno desesperador, lute. 

Sun Tzu (p.56) 

 

Em um ambiente altamente competitivo, ou como diz Kotler, na Era das 

Turbulências, surgem a cada dia novas Estratégias, as quais buscam orientar as 

Organizações com vistas a minimizar impactos e buscar vantagens competitivas. Uma 

delas é a do Oceano Azul, de CHAM KIM (2005), a qual ressalta as oportunidades 

alternativas de mercado, nas quais as competências da Organização são úteis, a partir de 

um diferencial único para um determinado grupo de clientes. Os passos para a 

Estratégia do Oceano Azul não são novos, mas CHAM KIM (2005) deu uma nova 

roupagem ao comparar o Oceano Vermelho com o Azul. O primeiro é marcado pela 

competição a qualquer custo e o segundo baseado na criação de espaços inexplorados, a 

Estratégia do Oceano Azul, consiste em quatro pontos: 

• Analisar suas competências, suas qualidades positivas e negativas; 

• Descobrir como está sendo percebido no mercado; 

• Montar seu plano tático estratégico para a organização; 

• Comunicar este plano ao mercado. 

É notória que a Estratégia Organizacional não existe por si só sem uma 

excelente implementação, e de nada vale as teorias se na prática não funcionam. 

Algumas teorias abordadas nesse estudo, como a dos autores Porter e Kotler, são 

reconhecidas e utilizadas em todo o mundo, porém na realidade diária é necessário mais 

do que somete elas para que a Organização tenha sucesso e mantenha-se por durante um 

longo período de tempo.  

Através da abordagem da Inteligência é possível chegar à melhor Estratégia, 

talvez de forma inicialmente fragmentada ou incompleta, mas o essencial é que ao final 
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do processo, tem-se, como produto, o conhecimento fundamental a ser repassado para o 

decisor, o qual irá atuar conforme a suas premissas, valores e padrões. 

A Inteligência é parte do mecanismo para se fazer Estratégia, seja ela uma 

atividade e/ou produto, porém ela não é um fim em si mesma, e o uso do resultado 

obtido é de responsabilidade exclusiva de quem está à frente da Organização, ou seja, é 

o decisor que decide aplicar ou não o produto gerado pela Atividade de Inteligência. A 

Inteligência não produz políticas, não decide nem opina, apenas reúne conteúdo, 

processa, analisa e produz a verdade sobre tal fato ou situação. Por isso, ressalta-se 

neste trabalho que a Inteligência é um mecanismo fundamental para a Estratégia, e que 

a sua implementação pode gerar resultados significativos e únicos para a Organização. 

Em uma Organização onde os processos organizacionais estejam 

estruturados e funcionando corretamente, aliada a um planejamento estratégico atual, 

utilizando metodologias já existentes e adaptadas à realidade, é bem provável que cada 

um dos setores envolvidos na cadeia produtiva esteja produzindo fragmentos de 

Inteligência, o que mostra a importância de uma unidade específica na Organização para 

reuni-los e a outras informações relevantes visando obter e oferecer ao decisor a 

verdade sobre uma determinada situação, permitindo-lhe adotar a melhor postura 

estratégica visando o benefício da sua Organização frente àquele óbice. 

Como disse Vicente Falconi, as informações não têm valor em si, e 

tendemos a fazer mau uso delas. Para termos conhecimento e decisões acertadas, é 

preciso capacidade de análise. O líder atual necessita ter experiência e capacidade 

crítica para gerenciar as situações, o que é potencializado por um setor de Inteligência 

sistêmico. 

 

4.1 – Produzindo Vantagens Competitivas 

Produzir, adquirir e proteger Inteligência é um diferencial competitivo na 

Organização moderna. Em tempos de turbulência disruptiva a preocupação deve estar 

na proteção consensual de tudo que envolve a Organização, sejam eles ativos e/ou 

recursos. Neste ponto, o alinhamento estratégico da Organização deve estar em plena 
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atividade, ou seja, todos os setores como recursos humanos, marketing, vendas, 

tecnologia devem estar produzindo subsídios para a Inteligência. 

A criação de uma célula de Inteligência na Organização permite reunir 

várias “cabeças” de cada setor, visando extrair o diagnóstico atual da empresa, além de 

contar com meios de reunir dados relevantes que possam ser úteis para a produção do 

conhecimento a ser repassado para o decisor.  

Cabe à célula de Inteligência produzir material denominado conhecimento, 

visando auxiliar o processo decisório e protegê-lo por toda a Organização. A proteção, 

denominada Contrainteligência, acrescentará enorme vantagem competitiva, uma vez 

que os “segredos” internos à Organização serão revelados apenas nos momentos e da 

forma de seu melhor interesse.  

Essa é uma das grandes facetas da Atividade de Inteligência, a proteção 

ativa e permanente da Organização. Neste escopo, é possível lançar um produto novo, 

em um mercado inexplorado, e tornar-se uma nova onda de consumo. Inovar e antecipar 

ao adquirir um terreno onde daqui a algum tempo será construído um grande 

empreendimento, são exemplos da aplicação da Atividade de Inteligência, antecipando e 

gerando vantagens e resultados significativos. 

Os benefícios na utilização de uma célula de Inteligência na Organização 

vão além de ser uma vantagem competitiva: em tempos de turbulência e caos, torna-se 

muitas vezes um diferencial entre sobreviver e morrer, além de posicionar a marca no 

mercado e fidelizar a sua rede de clientes, o que Michael Porter cita hoje como uma 

vantagem que pode vir da rede de clientes. 
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5- CONCLUSÃO 

Portanto, o sábio soberano é prudente, o bom 
comandante, cheio de cautela. Essa é a 
maneira de manter um país em paz e seu 
exército intacto. 

Sun Tzu (p.66) 

 

Peter Drucker, considerado o Pai da Administração moderna, dizia que para 

se obter uma gestão eficaz é preciso liderança ética e responsabilidade social. Lançando 

as tendências do nosso tempo, Drucker afirmava que a empresa que conseguir vender o 

produto/serviço certo, para o cliente certo, com a distribuição adequada, por um preço 

adequado e no momento oportuno, verá seus esforços de venda reduzir-se a quase zero, 

ou seja, a venda tornar-se-á automática em função de a demanda ter sido corretamente 

equacionada e trabalhada. 

Utilizando a mesma abordagem de Drucker, com uma nova roupagem, 

surgem hoje teorias e Estratégias que buscam receitas para o sucesso da Organização. 

Embora tenhamos um cenário globalizado, com tendências entre turbulência e calmaria, 

é fato que a aplicação de teorias antigas e novas pelos estrategistas não garante o 

sucesso da empresa, sendo igualmente notório que a grande falha no processo da 

Estratégia nas Organizações está na sua implementação. Uma vez que se obtém sucesso 

no alinhamento dos setores, têm-se fragmentos de Inteligência. 

A Inteligência aplicada nas Organizações Privadas busca gerar vantagem 

competitiva, reduzindo riscos e incertezas, bem como salvaguardar todos os ativos e 

recursos da empresa. Por ser um termo relativamente novo adotado nas Organizações, a 

sua adoção ainda é lenta e na maioria dos casos fragmentada. Aplicado na busca pela 

Estratégia ideal, o termo Inteligência, utilizado, sobretudo na esfera militar, passou a ser 

também incorporado ao segmento privado após a II Guerra Mundial, infelizmente 

carregando consigo o estigma de espionagem e da ação antiética, sendo por isso 

subutilizada, ou com outra nomenclatura, que desvincule a atividade dessa visão 

distorcida. 
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Este estudo constata que não existe uma teoria sólida de utilização do 

processo de Inteligência voltado para o mercado privado, observando que existem 

adaptações da Inteligência aplicada ao Estado as quais, na sua maioria, se fundem com 

demais processos e teorias da Administração, adicionando-se o fato de que a Estratégia 

como proposta de desenvolvimento é algo concreto e já caracterizado como Ciência da 

Administração Organizacional, enquanto que a Inteligência ainda não está definida 

como Ciência, e, dessa forma, admite várias interpretações, vertentes, definições e 

nomenclaturas. 

De qualquer forma, a Inteligência aparece um mecanismo fundamental da 

Estratégia, especialmente quando implementada de forma correta, sistêmica e 

metodológica. A utilização de células de Inteligência nas Organizações de forma 

sistemática, aliada com a comunicação entre os setores da empresa e a Estratégia 

Organizacional, traz vantagens competitivas inigualáveis, sendo em muitos casos o 

diferencial entre o sucesso e o fracasso, principalmente em situações complexas e de 

risco elevado. 
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