
Inteligência Competitiva: ferramenta que gera conhecimento 
 

Estamos vivendo uma era de concorrência acirrada comparada a um campo de 
batalha onde sobreviverá aquela que melhor se adaptar a este ambiente hostil. 
As empresas que negligenciarem a análise estratégica das informações e a 
utilização do conhecimento gerado como subsídio na tomada de decisões 
estratégicas estão fadadas ao fracasso. 
 
Na era do conhecimento o trabalho físico já não é tão importante quanto nos 
tempos mecanicistas de Taylor e Ford, ou seja, na sociedade da informação o 
conhecimento é a commodity que, ao ser utilizada estrategicamente, 
proporciona vantagem competitiva às empresas. 
 
Deste modo, se faz necessário entender como as empresas produzem o 
conhecimento e quais fontes de conhecimento estão disponíveis.  
 
A inteligência competitiva configura-se como um processo de coleta, 
tratamento e disseminação de informações que objetiva a geração de 
conhecimento o qual subsidiará a tomada de decisões estratégicas nas 
empresas. No ambiente corporativo atual, a sobrevivência de uma empresa 
depende cada vez mais de sua capacidade de se antecipar às ameaças e 
oportunidades que surgem no mercado, na constante busca por um maior 
market share. 
 
A atividade de Inteligência Competitiva está pautada sempre na ética e 
aplicação de meios lícitos para a obtenção de informações estratégicas. Muitas 
pessoas por mero desconhecimento confundem a atividade de inteligência com 
espionagem industrial. 
 
A obtenção de informações estratégicas se dá através de um trabalho de coleta 
de dados que pode ser desenvolvido acessando fontes tanto internas, quanto 
externas.  
 
No Brasil esta prática ainda é incipiente quando se considera o grande número 
de empresas e as perspectivas de crescimento da economia nacional em nível 
global. Entretanto, alguns setores como o bancário, educacional, tecnológico, 
farmacêutico e metal mecânico já aplicam técnicas de Inteligência Competitiva 
para monitorar os movimentos da concorrência. 
 
A busca por novas oportunidades de mercado tem sido incentivada por órgãos 
como a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX Brasil, 
através do projeto Brazilian Furniture. Ainda há a prospecção de novas 
oportunidades por conta de Associações de fabricantes como a ABIMÓVEL por 
intermédio de feiras nacionais internacionais e rodadas de negócios, por 
exemplo.  
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