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Resumo 

 

 Esta dissertação teve por objetivo a caracterização Inteligência Competitiva (IC) 

enquanto potencial fonte de vantagem competitiva, por si só e à luz da Visão Baseada em 

Recursos, ou Resource Based View (RBV). Para tanto, foram revisados os construtos de 

administração estratégica, recursos estratégicos, fundamentação da RBV, vantagem 

competitiva, características dos recursos estratégicos e inteligência competitiva. O método de 

pesquisa adotado foi qualitativo exploratório descritivo, com entrevistas em profundidade 

orientadas por um roteiro semi estruturado. Foram entrevistados seis executivos diretamente 

responsáveis pelas funções de IC nas empresas. Há de se ressaltar que nenhuma das empresas 

pesquisadas possuía competição direta ou indireta entre si, de tal forma que houvesse 

tranquilidade com relação ao sigilo dos dados obtidos. Para realizar a análise dos dados 

obtidos, optou-se pela utilização da análise de conteúdo (BARDIN, 2006).  

 Como resultado, foi observado que a IC não pode ser considerada como fonte de 

vantagem competitiva, por si só e à luz da RBV. A principal justificativa para isso é que a IC 

não atende simultaneamente a todas as dimensões do modelo VRIO (Valor, Raridade, 

Imitabilidade, Organização), de Barney e Hesterly (2007), utilizado como base para a 

avaliação da IC enquanto recurso estratégico. No entanto, foram identificados indícios que 

apontam para a IC como um recurso raro, difícil de imitar e dependente das condições 

organizacionais para utilização total de seu potencial. Não obstante, nesta pesquisa não foram 

observados indícios de que a IC possa vir a ser um recurso gerador de valor, em especial para 

o cliente. Esse aspecto está intrinsecamente conectado com o conceito de vantagem 

competitiva aqui adotado e é fundamental para a resposta ao problema de pesquisa desse 

estudo.  

 

Palavras-chaves: Inteligência Competitiva, Recursos Estratégicos, Vantagem Competitiva. 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to investigate the Competitive Intelligence (CI) by 

itself as a potential source of competitive advantage, based upon the Resource Based View 

(RBV) framework. Therefore, the main concepts of the available literature were organized in 

the following sequence in order to support the research: strategic management, strategic 

resources, RBV main concepts,   competitive advantage, strategic resources main 

characteristics and competitive intelligence.  The research method employed in this study was 

exploratory qualitative descriptive, making use of deep interviews guided by a semi structured 

script. In total, six executives in charge of CI functions from different companies were 

interviewed. It is relevant to highlight that none of these companies were competitors 

whatsoever, in order to keep the proper protection and privacy of their competitive 

information. Content analysis method was selected to analyze the obtained data (BARDIN, 

2006).  

 The main result identified was the impossibility of considering CI by itself as a source 

of competitive advantage from the RBV perspective. The main explanation  is that CI does 

not fit into all of the Barney and Hesterly (2007) VRIO (Value, Rarity, Imitability, 

Organization) aspects at the same time and conditions – such model has served as a basis to 

evaluate CI as a possible strategic resource. However, there were indications that CI could be 

considered rare, difficult to imitate, and dependent on organizational conditions to maximize 

its potential.  Notwithstanding, there were no indications that CI could generate value, 

especially to the customer. This aspect is tightly connected to the competitive advantage 

concept herein adopted and it is vital in fulfilling this research main goal.  

 

Keywords: Competitive Intelligence, Strategic Resources, Competitive Advantage. 
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1 Introdução 
 

Este estudo trata da Inteligência Competitiva (IC), por si só, como uma potencial fonte 

de vantagem competitiva, cujas justificativas estão apresentadas nos próximos parágrafos.  

A enciclopédia Larousse (1998) define inteligência como a faculdade de conhecer, 

compreender, aprender, entre outros. Em resumo, a inteligência humana é a capacidade de 

obter conhecimento e utilizá-lo emfavor da resolução de problemas. Embora uma definição 

desse tipo não possa ser aplicada a uma organização, ela pode ser aplicada aos indivíduos que 

a constituem. Com o passar dos anos e com a intensificação da competição, esses indivíduos 

perceberam que era necessário conhecer cada vez melhor a situação de sua organização em 

relação ao seu ambiente para então agir com mais convicção e eficiência (TYSON, 1998). 

Entretanto, executivos vem sofrendo, muitas vezes, com sobrecarga de informação e outros 

fatores que dificultam seu entendimento rápido do ambiente de suas organizações (SHARP, 

2009). Por conta disso, surgiram funções dentro das organizações para buscar uma maneira de 

suprir essa necessidade de informação (SHARP, 2009). Uma delas é a IC. 

Define-se aqui a IC como uma função de suporte à administração estratégica da 

organização que atua com o objetivo de compreender, por intermédio de um processo 

analítico, informações a respeito de elementos do ambiente externo no qual esta organização 

se insere, de forma a antecipar oportunidades e ameaças (RODRIGUES; RICCARDI, 2007) 

(FLEISHER; BENSOUSSAN, 2007) (SHARP, 2009). É importante destacar que, 

diferentemente de como o termo “competitiva” pode levar a crer, a IC pode ter seus esforços 

direcionados a compreender qualquer elemento do ambiente externo, e não somente 

competidores (SHARP, 2009). Em outras palavras, a IC pode ser utilizada para acompanhar 

mudanças tecnológicas, mudanças nos desejos do consumidor, movimentações de 

competidores, entre outros. Com a IC, espera-se que a organização encontre um menor 

número de surpresas (TYSON, 1998) (FLEISHER; BENSOUSSAN, 2007) (BOSE, 2008) 

(DISHMAN; CALOF, 2008) (SHARP, 2009), e esteja mais bem preparada para administrar 

seus recursos de forma a buscar a vantagem competitiva. Ainda segundo Sharp (2009), a 

função de IC pode apoiar diversos tipos de decisões como, por exemplo, lançamento de um 

produto novo, aquisição de um novo negócio, aumento de capital ou alguma outra em que não 

haja informação suficiente para uma que uma decisão seja tomada.  

Para alguns autores, a definição de IC passa também por definir o que ela não é, 

conforme Sharp (2009) o faz. De acordo com Bose (2008), a diferença básica entre 

informação e IC é a análise envolvida no processo dessa última. Sharp (2009) distingue a IC 
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de business intelligence, inteligência de mercado, open source intelligence, pesquisa de 

mercado, gestão do conhecimento e monitoramento ambiental, por conta de seu processo 

analítico, suas fontes de informação e seu foco em decisões estratégicas. Isso, entretanto, não 

significa que não haja sobreposição de atividades entre a IC e as funções acima citadas.  

Para Tyson (1998), o produto do processo de IC é o conhecimento, qualificado por ele 

como estratégico que, em seu objetivo primário, busca prover maior competitividade à 

organização. Além desse autor, Fleisher e Bensoussan (2003) também mencionam o 

conhecimento como resultado final do processo analítico da IC. Dessa forma, é possível 

localizar a IC como o recurso responsável por gerar conhecimento a partir de uma certa 

quantidade de informações disponíveis (FLEISHER; BENSOUSSAN, 2003). Em uma outra 

perspectiva, informações sem interpretação não são relevantes para a organização, pois o 

excesso de informação pode levar a uma maior incerteza sobre a real situação da organização 

(CASTRO; ABREU, 2007). A importância do conhecimento para a competitividade da 

organização cresce quando esse passa a ser entendido como uma possível fonte de vantagem 

competitiva (BOLLINGER; SMITH, 2001). Portanto, a IC pode ter um papel importante para 

a competitividade da organização, do ponto de vista da geração de conhecimento a respeito do 

ambiente externo, por intermédio da redução de incertezas a respeito desse ambiente e 

consequente suporte às ações que a organização deve empreender em suas estratégias. 

Segundo o que Dishman e Calof (2008) estudaram nas práticas de diversas 

organizações, o processo de IC está organizado de forma a manter sempre seu alinhamento 

com as necessidades estratégicas da organização. Isso se traduz, em outras palavras, em uma 

proximidade com as decisões tomadas pela organização, suprindo-as com as informações e 

conhecimento adequados.  Esses autores também identificaram um foco expressivo na coleta 

das informações necessárias para realizar as análises. Outra maneira de ver a IC na 

organização é observá-la como facilitadora do processo de formulação da estratégia (TYSON, 

1998). Isso implica em não somente prover os decisores com resultados de análises 

complexas, mas também com ideias, noções e orientações para a melhor construção da 

estratégia (FLEISHER, 2008). 

Segundo Prescott (1999) a origem da IC pode ser relacionada à origem da atividade de 

inteligência militar. Essa, por sua vez, tem como marco inicial os ensaios de Sun Tzu, escritos 

por volta de quinhentos anos antes de Cristo (PRESCOTT, 1999). Em um passado mais 

recente, após a segunda guerra mundial, nos EUA desenvolveu-se uma forte atividade de 

inteligência com o intuito de apoiar a segurança nacional. Finalmente, desde o início da 

década de 80 (PORTER, 1986) (PRESCOTT, 1999) a Inteligência Competitiva vem 
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ganhando evidência no âmbito dos negócios empresariais, embora alguns dos seus conceitos e 

nomes sejam anteriores a essa data (CALOF; WRIGHT, 2008) (SAAYMAN et al., 2008). 

A relevância dessa função pode ser constatada pelas ações da Academy of Competitive 

Intelligence, uma instituição norte americana de treinamento em IC (ACADEMY, 2010), que 

tem realizado treinamentos para funcionários de empresas do porte de ALCOA, American 

Express, AT&T, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, DuPont Pharmaceuticals, Ford, Hewlett-

Packard, IBM, Motorola, Petrobras, Reebok, SAP America e Shell. Além dela, a consultoria 

Global Intelligence Alliance disponibiliza, em seu site, diversos casos de organizações que 

utilizam a IC com diferentes objetivos, seja para definir argumentos de venda na Tetra Pak, 

acompanhar aspectos técnicos dos produtos concorrentes na Pirelli ou estudar cenários futuros 

na Shell (GLOBAL, 2010), evidenciando uma diversidade na sua utilização. Essa consultoria 

constatou, por meio de uma pesquisa de âmbito internacional com organizações de diversos 

tamanhos, que a recessão na economia só fez valorizar a atividade de IC (GLOBAL, 2009).  

A IC tem sido o centro das atenções da Strategic and Competitive Intelligence 

Professionals (SCIP), associação de especialistas no assunto, fundada em 1986 nos EUA. 

Essa associação, hoje, possui diversas filiais e coassociadas ao redor do mundo. No Brasil, 

participam dela a Petrobrás, Banco do Brasil, Embraer, Sebrae/MG, Vallé, Aché, TIM, entre 

outras. Anualmente, a SCIP promove uma conferência que reúne milhares de profissionais de 

IC do mundo todo nos Estados Unidos. A IC movimenta não somente os profissionais 

praticantes, mas também uma rede que inclui empresas de softwares, veículos de 

comunicação, consultorias especializadas, atividades acadêmicas, entre outros.  

Segundo Gomes e Braga (2006), a IC vem ganhando cada vez mais corpo nos últimos 

anos no país. Um fato que corrobora essa afirmação é a terceira edição da conferência SCIP 

Latin America Summit, realizada em outubro de 2011 em São Paulo, com a presença de mais 

de cem profissionais da área. No meio acadêmico brasileiro, este debate está ainda incipiente, 

quando comparado ao que ocorre no âmbito das empresas. Fato que confirma essa observação 

é a realização de conferências anuais de IC há 11 anos no Brasil, sendo a última com 

participantes de diversas empresas, como o Banco do Brasil, Basf, Roche, Samarco, entre 

outras (CONFERÊNCIA, 2010) apresentando seus casos. 

Os vários conceitos e visões sobre a IC apresentados acima abrem a perspectiva de que 

esta possa ser vista como um possível recurso e competência participante da administração 

estratégica da empresa, e como tal, abordada por meio da Visão Baseada em Recursos – 

Resource Based View (RBV). 
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A administração estratégica, segundo Johnson, Scholes e Whittington (2007), engloba 

a organização como um todo, geralmente, se atendo a decisões de longo prazo e cobrindo uma 

complexa relação entre recursos. Esses autores consideram que existem três elementos que a 

compõem: 1) posição estratégica, 2) escolhas estratégicas e 3) transformação da estratégia em 

ação. Dentre esses três elementos, a IC pode ser melhor observada no aspecto de posição 

estratégica por ser uma função orientada à obtenção de informações e geração de 

conhecimento a respeito do ambiente externo. Essa localização se deve à característica do 

elemento de posição estratégica de compreender uma análise da situação da organização em 

relação ao seu ambiente para somente depois elaborar estratégias (BARNEY; HESTERLY, 

2007). Além disso, a análise da posição estratégica da organização compreende a análise das 

forças e fraquezas da organização, ou seja, seus recursos e capacidades administráveis. As 

organizações, então, buscam gerir os seus recursos e capacidade de acordo com a análise que 

fazem de sua situação perante o ambiente e de forma a atingir os objetivos estabelecidos. 

Barney e Hesterly (2007), assim como Harrison (2005), concordam com essa visão afirmando 

que o processo da administração estratégica começa com a definição dos objetivos 

estratégicos e missão da organização. 

Tanto Harrison (2005), como Johnson, Scholes e Whittington (2007), e, ainda, Barney 

e Hesterly (2007), concordam que é imprescindível que as organizações analisem seu 

ambiente externo e busquem adaptar suas estratégias a ele. Mas não somente isso. Na visão 

destes autores, é também relevante para a organização administrar seus recursos e capacidades 

de forma a lograr vantagem competitiva, do que simplesmente buscar a adaptação ao 

ambiente externo. Ou seja, a fonte de vantagem competitiva está na organização e não no 

ambiente simplesmente porque a organização é mais controlável do que o ambiente. 

Entretanto, a análise do ambiente é fundamental para entender o valor e a força que os 

recursos e capacidades possuem.  

Barney e Hesterly (2007) conceituam essa visão como a Visão Baseada em Recursos 

(VBR) ou Resource Based View (RBV), que tem foco nos recursos e capacidades controlados 

pelas organizações capazes de gerar uma vantagem competitiva. Esses autores definem 

recursos como ativos tangíveis e intangíveis que podem ser manipulados estrategicamente 

para esse resultado. Essa visão tem suas origens no entendimento da empresa como um 

conjunto de recursos administráveis, iniciada por Penrose (1959). Adotando essa visão a 

respeito das organizações é possível observar, mais diretamente, os fatores que as fazem ser 

competitivas e diferentes umas das outras (BARNEY, 2002). Em se tratando de vantagem 

competitiva, Barney e Hesterly (2007) a definiram como a diferença entre o valor econômico 
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gerado por uma organização em comparação a suas competidoras. Essa visão de vantagem 

competitiva é corroborada na noção de ganhos superiores com base em recursos, conforme 

elaborado por Peteraf e Barney (2003). A bem da verdade, a adoção dessa perspectiva da 

vantagem competitiva permite, segundo os autores referenciados, observar melhor o impacto 

dos recursos na geração de valor econômico.  

Não obstante a discussão a respeito da RBV, Makadok e Barney (2001) entendem que 

a administração eficiente de recursos passa, entre outros, por analisar o ambiente externo da 

organização. Ou seja, parte da administração estratégica, conforme descrito anteriormente. 

Nesse processo de análise, há sempre uma lacuna de informação a respeito do ambiente na 

fase de análise da situação (HARRISON, 2005) (MAKADOK; BARNEY, 2001) 

(RAJANIEMI, 2007). Além do processo de análise, existe sempre uma decisão a ser tomada 

sobre em quais recursos investir (MAKADOK; BARNEY, 2001). Essas decisões, conforme 

defende Choo (2003), demandam conhecimento resultante do processo analítico para fazer a 

escolha, de fato, diante das opções que se apresentem.  

Então, é nessa necessidade de aquisição de informação que a IC pode ser 

compreendida como uma possível fonte para a redução de incertezas com relação à situação 

em que os recursos e capacidades da organização se encontram frente ao ambiente 

competitivo (TYSON, 1998). Mais do que prover informação, por compreender um processo 

analítico e gerar conhecimento, a IC pode ter a capacidade de fortalecer o processo de 

administração estratégica. Considerando o aumento no dinamismo dos mercados globalizados 

e o bombardeio de informações (SHARP, 2009), pode ser valioso ter um recurso dessa 

natureza de forma a lidar melhor com questões de incerteza, alta complexidade, riscos e 

dificuldades.  

Com base nas justificativas sobre a definição de IC e os conceitos da abordagem 

teórica adotada neste estudo, definiu-se como problema de pesquisa e objetivos o que segue: 

 

1.1 Problema de pesquisa 

A inteligência competitiva pode se constituir, por si só, em uma fonte de vantagem 

competitiva? 

 

1.2 Objetivo geral 

Identificar as condições nas quais a IC, enquanto recurso, poderia constituir uma fonte 

de vantagem competitiva. 
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1.3 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos foram estabelecidos os que seguem: 

• Caracterizar a inserção da IC na Administração Estratégica da empresa; 

• Identificar os atributos envolvidos na IC que poderiam caracterizá-la como um 

recurso estratégico. 

  

Deste ponto em diante, o estudo apresentará uma revisão da literatura que forneceu as 

a descrição dos procedimentos metodológicos que orientaram a coleta e análise dos dados, a 

análise dos resultados obtidos nas entrevistas, as considerações finais a respeito do que foi 

identificado com essa pesquisa, as limitações do estudo e, por fim, as recomendações para 

futuras pesquisas.  

O referencial teórico está organizado de maneira a manter uma linha de raciocínio que 

parte da contextualização da administração estratégica, explora alguns construtos de vantagem 

competitiva e da RBV, e culmina com a conceituação de IC para este estudo. 

Já os procedimentos metodológicos apresentam explicações para a escolha do método 

qualitativo e da análise de conteúdo, bem como da conduta adotada pelo pesquisador. Em 

seguida, a análise dos resultados explica cada uma das categorias identificadas, separando-as 

de acordo com os respectivos objetivos específicos. 

As considerações finais trazem uma reflexão maior a respeito dos resultados obtidos, 

em conexão com teoria levantada inicialmente. Encerrando o estudo, as limitações apresentam 

as principais restrições contidas nele e as recomendações para estudos futuros indicam 

possíveis áreas de aprofundamento no escopo aqui abordado.  
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2 Referencial teórico 
 

Este capítulo apresenta os principais conceitos, identificados na literatura, 

relacionados com o problema de pesquisa e objetivos do estudo. Está dividido em duas partes 

de forma a manter o alinhamento com os objetivos específicos.  

 

2.1 Administração estratégica  

A administração estratégica, conforme definido por Johnson, Scholes e Whittington 

(2007), é uma maneira de entender a posição em que uma organização se encontra em relação 

a fatores internos e externos para tomar decisões a respeito do futuro da organização. Já Hitt, 

Ireland e Hoskisson (2008) entendem que a administração estratégica é um conjunto de ações 

e compromissos pensados com o intuito de obter vantagem competitiva e retornos acima da 

média. Para Harrison (2005), a administração estratégica envolve os processos pelos quais as 

organizações definem seus objetivos e ações para atingir esses objetivos, com base no 

conhecimento de seus ambientes internos e externos. Por fim, Barney e Hesterly (2007) 

defendem que a administração estratégica é uma sequência de análises e escolhas que 

objetivam levar a organização à condição de vantagem competitiva. Portanto, nessas 

definições exploradas, é possível observar que a questão da vantagem competitiva não está, 

necessariamente, sempre presente nas definições de administração estratégica. No entanto, 

todas as definições apresentadas envolvem a questão do sucesso da organização, seja 

mediante obtenção de vantagem competitiva, seja mediante atingimento dos objetivos 

traçados. Em outras palavras, a administração estratégica existe para fortalecer as ações de 

uma organização de tal forma que essa seja conscientemente bem sucedida em suas escolhas 

e, por consequência, em suas ações.  

Assim, para ser bem sucedida, a empresa precisa administrar seus recursos e 

capacidades de forma a alcançar a vantagem competitiva, começando por definir a missão da 

organização (BARNEY; HESTERLY, 2007), ou seja, um grande objetivo que orientará os 

movimentos da organização. Entretanto, para que consiga definir seus objetivos, é necessário 

que a organização conheça a sua situação (HARRISON, 2005). Para Johnson, Scholes e 

Whittington (2007) a organização tem que conhecer sua posição estratégica, bem como os 

recursos internos dos quais dispõe para empreender suas ações. Essa noção de posição 

estratégica, de acordo com Barney e Hesterly (2007), passa por compreender as ameaças e 

oportunidades existentes no ambiente externo diante das forças e fraquezas da organização. 
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Em outras palavras, é possível afirmar que o diagnóstico envolve a compreensão dos 

ambientes externo e interno. Nessa mesma linha, Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) entendem 

que o processo de administração estratégica se inicia na análise do ambiente externo e interno 

da organização. Entretanto, conforme ressaltado por Johnson, Scholes e Whittington (2007), 

esse processo de análise não é tão linear e estanque como alguns autores o colocam. Na 

verdade, ele pode não ter, necessariamente, um começo, meio e fim programados, como um 

fluxograma. Nas organizações, a estratégia pode acontecer de uma maneira interativa entre a 

análise de ambientes, escolhas estratégicas e implantação de ações. Nesse sentido, Harrison 

(2005) afirma que um planejamento estratégico rígido não é positivo. Para esse autor, é 

importante que exista espaço para flexibilidade dentro das ações da organização.  

Essa perspectiva dinâmica e interativa da estratégia da organização será especialmente 

útil para se discutir o mecanismo da IC, mais adiante, por conta do papel desta na análise da 

situação da organização. 

Para aprofundar a discussão a respeito da IC na administração estratégica, é relevante 

considerar o processo inerente a esta última. A dificuldade, para tanto, está na inexistência de 

um processo uniforme,  embora essa falta de unanimidade no processo de administração 

estratégica possa ser observada nos autores que tratam do processo de administração 

estratégica, em sequência.  

As divergências quanto ao processo tem levado alguns autores a defender estruturas 

mais hierarquizadas, em fases (BARNEY; HESTERLY, 2007) (HARRISON, 2005) (HITT; 

IRELAND; HOSKISSON, 2008). Já outros (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 

2007) argumentam em favor de uma estrutura mais interativa entre grandes esferas de 

atividades. Apesar disso, constata-se que os autores (HARRISON, 2005) (JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2007) (BARNEY; HESTERLY, 2007) (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008) concordam com a existência de uma orientação geral, chamada de 

missão, conhecimento da organização a respeito de si própria e do ambiente no qual esta se 

insere, escolhas dentre diversas opções, aplicação e revisão dessas escolhas. O conteúdo 

específico de cada um desses elementos é que varia de acordo com cada autor.  

Para efeito desse estudo, não serão abordados detalhes do processo completo da 

administração estratégica, concentrando-se nas questões do conhecimento interno da 

organização e do ambiente externo em que ela se insere, de maneira a localizar melhor o papel 

da IC administração estratégica. Dessa forma, no tocante à administração estratégica, esse 

estudo se limita à análise do ambiente externo, papel preponderante da IC, e à administração 

estratégica de recursos. 
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Nesse sentido, destacando-se a atividade chamada de análise da situação, integrante do 

processo da administração estratégica (HARRISON, 2005), esta divide-se em duas ações: 

análise do ambiente externo e análise do ambiente interno. Em outras palavras, em um 

momento, há o olhar para dentro da organização e, em outro, o olhar para fora dela. O 

ambiente externo é relevante para a administração estratégica por ser fonte de oportunidades e 

ameaças (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007) (BARNEY; HESTERLY, 2007). 

Consequentemente, também podem conter incertezas, derivadas da interpretação feita dessas 

oportunidades e ameaças, e suas mudanças tem impacto direto na eficiência das ações 

empreendidas pela organização, ao mesmo tempo em que são fontes de informações para 

alimentar as decisões estratégicas (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). No entanto, não 

basta apenas “reconhecer que é importante entender as ameaças e as oportunidades no 

ambiente competitivo de uma empresa. É necessário também um conjunto de ferramentas que 

os gerentes possam aplicar para concluir sistematicamente essa parte de análise externa” 

(BARNEY; HESTERLY, 2007, p.28). De acordo com esses autores, o ambiente geral é 

composto por variáveis amplas e interrelacionadas que possuem algum efeito nas ações da 

organização. O objetivo do entendimento de cada uma dessas variáveis, suas características, 

interrelações, importância e impacto para as movimentações da organização é extrair 

oportunidades e ameaças para a organização. As variáveis a que esses autores se referem 

como ambiente geral são: “mudanças tecnológicas, tendências demográficas, tendências 

culturais, clima econômico, condições legais e políticas, acontecimentos internacionais 

específicos” (BARNEY; HESTERLY, 2007, p. 28). 

Já no ambiente da indústria (ou setor), a análise é orientada pela proposta de cinco 

forças (PORTER, 1986), na qual se observam a influência de fornecedores, novos entrantes, 

substitutos e clientes sobre a competição entre as organizações que são similares entre si. Essa 

visão permite identificar os elementos que possuem alguma interferência na competição entre 

as organizações, tais como barreiras de entrada, nível de rivalidade entre organizações 

concorrentes, entre outros (HARRISON, 2005).  Em maiores detalhes, essa estrutura se baseia 

no modelo E-C-D (Estrutura – Conduta – Desempenho) que, por sua vez, se preocupa em 

identificar as condições de competição, bem como sua intensidade, entre organizações de um 

mesmo setor (BARNEY; HESTERLY, 2007). Portanto, utilizando a estrutura das cinco 

forças, a organização pode ser capaz de avaliar o potencial de lucratividade de um setor, bem 

como suas nuances e explicações (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007).  

O uso do conceito de ambiente geral e de análise de setor para conhecer o ambiente 

externo tem algum consenso entre diversos autores (HARRISON, 2005) (JOHNSON; 
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SCHOLES; WHITTINGTON, 2007) (BARNEY; HESTERLY, 2007) (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008) apesar da abordagem de Porter (1986) ser alvo de críticas, como por 

exemplo, quanto à falta de discussão sobre seu embasamento nas teorias econômicas 

(AKTOUF, 2002). Outras limitações do modelo de cinco forças podem ser a dificuldade em 

definir precisamente o setor de organizações com atividades muito distintas umas das outras, 

a interrelação simultânea entre as forças e com o ambiente geral (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2007). Mesmo com essas limitações, essa estrutura deve ser entendida 

como um ponto de partida para a organização orientar suas atividades (JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). Não obstante, o modelo de cinco forças é apenas uma 

forma de organizar a visão a respeito do ambiente externo.  

Retomando o processo de administração estratégica, a etapa de análise da situação 

(especialmente a parte de conhecimento do ambiente externo) é caracterizada pelo esforço de 

obter-se conhecimento para definição de opções estratégicas e escolhas (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008). Esse conhecimento, por consequência, fornece as bases para que se leve 

adiante o processo de administração estratégica explicado até aqui, conforme ilustrado na 

figura 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1 – O encadeamento de fases do processo de administração estratégica. 
Fonte: adaptado de Barney e Hesterly (2007). 
 

O uso do termo “conhecimento” não é leviano e será mais explorado na sequência. 
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podem ser tomadas mediante apropriação de conhecimento (CHOO, 2003). O processo de 

administração estratégica, todavia, não aborda a questão da geração desse conhecimento, o 

que deixa espaço para diversas propostas. Esse é o espaço no qual a IC, enquanto recurso 

gerador de conhecimento a respeito do ambiente externo (MAKADOK; BARNEY, 2001), 

pode ser inserida no processo de administração estratégica aqui descrito, conforme destacado 

na figura 2.1.1. De maneira mais explícita, a IC foi observada, neste estudo, como recurso 

gerador de conhecimento a respeito do ambiente externo. Apesar de existirem mecanismos 

como o scanning que determinam em que situação a organização deve buscar conhecimento a 

respeito do ambiente externo, existem outros, como a IC, que endereçam a questão de como 

fazê-lo (MAKADOK; BARNEY, 2001). Em outras palavras, a IC é mais uma alternativa à 

forma de análise realizada a respeito do ambiente externo à organização. Esse conhecimento, 

por sua vez, pode ser tratado como fonte de vantagem competitiva (BOLLINGER; SMITH, 

2001). Então, considerando que as organizações buscam vantagem competitiva (BARNEY; 

HESTERLY, 2007), o conhecimento sobre as opções de direções a tomar passa a ser uma 

fonte de vantagem competitiva, para esse estudo. 

Assim, tendo em vista o que foi exposto acima, adotou-se no estudo a definição de 

administração estratégica como um sendo um processo dinâmico e interativo, entre 

organização e ambiente competitivo, cujo propósito é administrar os recursos da organização 

definindo, entre outros, os objetivos e ações da organização para atingi-los, sempre tendo em 

vista a obtenção de vantagem competitiva. Esse processo envolve, em seu início, um conjunto 

de análises da organização em relação a seus ambientes interno e externo. Tais análises 

demandam conhecimento estratégico, provido por mecanismos como scanning e IC, entre 

outros, que possibilite a identificação de oportunidades, ameaças e possíveis escolhas a 

respeito dos elementos do ambiente externo.  

 

2.2 Conceituando recursos e capacidades estratégicos 

 

O objetivo desta seção é caracterizar os tipos de recursos com base na Resource Based 

View, de maneira a definir critérios para a avaliação da IC como uma possível fonte de 

vantagem competitiva por si só. 

 

2.2.1 Fundamentação da RBV  
A RBV tem suas fundações na teoria da firma de Penrose (1959), que defende que as 

organizações podem ser vistas como um conjunto de recursos produtivos administráveis. Essa 
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teoria faz contraponto a outras estabelecidas com base na economia industrial por considerar 

que os elementos que diferenciam as organizações umas das outras e que as fazem crescer 

estão dentro delas. Além dessa sua contribuição, Penrose (1959) também trouxe os conceitos 

de heterogeneidade e recursos tangíveis e humanos. Para a autora, recursos tangíveis são 

constituídos de objetos concretos, como máquinas, prédios ou localização do ponto de venda. 

Já os recursos humanos estão mais relacionados com as pessoas que fazem parte da 

organização. Para Wernerfelt (1984) recursos podem ser considerados aqueles ativos, 

tangíveis e intangíveis, que estão ligados de maneira não definitiva a uma empresa. Exemplos 

desses seriam máquinas, equipamentos, capital, marca, conhecimento tecnológico, pessoas 

capacitadas, relações comerciais, eficiência operacional, etc.  

Peteraf e Barney (2003), com base em Wernerfelt (1984), definem recursos 

estratégicos como atributos organizacionais (físicos, humanos, financeiros ou 

organizacionais) que ajudam a organização a conceber e implementar suas estratégias. 

É necessário ressaltar que o recurso em si, na visão de Penrose (1959), é incapaz de 

produzir algo se não for administrado para uma finalidade. Por fim, a heterogeneidade é o que 

diferencia as organizações umas das outras. Em outras palavras, cada organização possui uma 

configuração única de recursos que a diferencia das demais, constituindo as suas vantagens 

comparativas. 

Buscando analisar as fontes de vantagem competitiva sustentável, uma evolução no 

conceito de recursos e vantagens comparativas de Penrose (1959), Barney (1991) argumentou 

que, para um recurso ser considerado gerador de retornos superiores, é necessário que seja: 1- 

capaz de permitir à organização aproveitar-se de oportunidades ou proteger-se de ameaças; 2- 

raro em comparação com a competição; 3- difícil de ser imitado por outras organizações; 4- 

impossível de ser substituído por outro recurso similar. Essa análise, contudo, está 

fundamentada em dois pressupostos básicos: 1- as empresas de um setor econômico são 

heterogêneas quanto aos recursos que detêm, e 2- que esses recursos são imperfeitamente 

transferíveis dentro deste setor.  

Seguindo na linha de analisar os recursos geradores de vantagem competitiva, Peteraf 

(1993) defendeu que a heterogeneidade dos recursos é um dos principais pilares da vantagem 

competitiva, complementando a argumentação de Penrose (1959). 

Vale ressaltar que a argumentação de Barney (1991) está centrada em criar uma 

maneira de analisar o ambiente interno da organização em busca de estratégias geradoras de 

valor, já que para o ambiente externo haviam as ferramentas desenvolvidas por Porter (1986). 

Complementarmente, a RBV focaria a questão das forças e fraquezas no âmbito interno. Em 
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texto mais recente, Barney e Hesterly (2007) aperfeiçoaram o modelo para avaliar o alcance 

estratégico dos recursos na organização de maneira a alcançar a vantagem competitiva. Esse 

modelo será explorado mais adiante nesta seção. 

Um aspecto conceitual da RBV, relacionado diretamente com a heterogeneidade e 

relevante para este estudo, é o path dependence (BARNEY, 1991). Esse conceito se refere à 

condição de um recurso valioso, raro, difícil de substituir e imitar ser desenvolvido ou obtido 

em condições históricas e únicas para a organização. Em outras palavras, o desenvolvimento 

de tal recurso dependeu das condições históricas ao longo do tempo no qual ele evoluiu 

(BARNEY, 1991). Assim, o path dependence pode ser um dos meios para explicar a 

heterogeneidade, no sentido de que essa última resulta dos diferentes caminhos que as 

empresas trilharam para atingir suas posições num determinado ponto no tempo (PETERAF; 

BARNEY, 2003). Dado que cada organização possui uma estrutura específica e que, portanto, 

assume características únicas, é razoável afirmar que a diversidade de recursos desenvolvidos 

ao longo de um período de tempo é grande.  

 

2.2.2 Vantagem competitiva 
O conceito de vantagem competitiva para uma organização, segundo Barney e 

Hesterly (2007, p. 10) diz respeito à “diferença entre o valor econômico que ela consegue 

criar e o valor econômico que suas rivais conseguem criar”. O valor econômico é constituído 

pela diferença entre o custo econômico total do produto ou serviço oferecido pela organização 

e a percepção do benefício ganho pelo cliente sobre este (BARNEY; HESTERLY, 2007). 

Marcas consideradas como diferenciadas ou rapidez logística, por exemplo, podem ser 

exemplos de recursos que permitem à organização ser capaz de obter maiores ganhos porque 

seus clientes estão dispostos a dispender maiores quantias de dinheiro. Por outro lado, a 

questão do custo econômico também é importante, uma vez que o conceito de vantagem 

competitiva aqui utilizado se sustenta na obtenção de ganhos superiores (PETERAF; 

BARNEY, 2003). Tomando o setor de commodities, no qual os produtos são equivalentes em 

características e benefícios aos clientes, a questão do controle de custos se torna relevante 

para a obtenção de ganhos superiores e, portanto, vantagem competitiva. Em outras palavras, 

como em uma situação desse tipo não é possível aumentar os ganhos por intermédio do 

incremento na percepção de benefício dos clientes, parte-se para uma administração orientada 

à redução máxima dos custos de operação. Não obstante, é possível que uma organização 

trabalhe simultaneamente esses dois elementos (custos e percepção de benefício dos clientes) 

de forma a obter retornos superiores. 
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Essa definição de vantagem competitiva contempla três características fundamentais 

da RBV: o foco em eficiência organizacional, o nível de análise na organização e a unidade de 

análise no recurso (PETERAF; BARNEY, 2003). A perspectiva de valor econômico também 

retira a atenção exclusivamente da vantagem financeira, já que inclui o valor percebido, sendo 

abrangente o suficiente para cobrir a visão de retornos acima da média (PETERAF; 

BARNEY, 2003). Outro aspecto dessa perspectiva de vantagem competitiva é o fato de 

facilitar a identificação de um recurso como fonte de vantagem competitiva por ajudar a isolar 

seu papel na análise da organização (PETERAF; BARNEY, 2003). Uma perspectiva 

complementar pontual é oferecida por Johnson, Scholes e Whittington (2007), pontualmente, 

quando tratam da vantagem competitiva como um movimento pioneiro da organização. Dessa 

forma, a empresa passa a ter uma vantagem, muitas vezes de tempo, até as outras 

organizações equipararem-se à pioneira. 

 Para efeito deste estudo, a vantagem competitiva foi definida como os retornos 

superiores, decorrentes do maior valor econômico que uma organização consegue gerar em 

comparação a seus concorrentes. Para isso, deve estar apoiada em recursos heterogêneos, 

difíceis de serem transferidos. 

 

2.2.3 Tipos de recursos 

Conforme visto no subitem anterior, Wernerfelt (1984) distingue os recursos, 

basicamente, entre tangíveis e intangíveis. Barney e Hesterly (2007) entendem que recursos 

tangíveis englobam todos os ativos concretos da organização, como fábricas, prédios, 

máquinas, produtos, localização, entre outros.  Quanto aos os intangíveis, estes não podem ser 

vistos de forma concreta e estão mais relacionados a elementos como conhecimento, interação 

entre equipes, reputação corporativa, entre outros (BARNEY; HESTERLY, 2007). Hitt, 

Ireland e Hoskisson (2008) complementam essa definição afirmando que recursos tangíveis 

são ativos visíveis e quantificáveis, enquanto que os intangíveis estão enraizados no histórico 

da empresa e foram acumulados ao longo do tempo. Esses últimos autores vão além e 

destacam que o ganho propiciado pelos recursos intangíveis é difícil de ser obtido 

rapidamente por conta dos processos que os administram – ou seja, as capacidades1, conforme 

conceituadas por Barney e Hesterly (2007). Essa definição é consistente com a questão de 

inelasticidade de recursos levantada por Peteraf (1993).  

                                                 
1 O conceito de capacidades utilizado aqui refere-se ao que Barney e Hesterly (2007, 64) consideram como 
“ativos tangíveis e intangíveis, que permitem à empresa aproveitar por completo outros recursos que controla”. É 
importante ressaltar que esse conceito de capacidades não foi, nesse estudo, relacionado aos conceitos de 
dynamic capabilities de Teece, Pisano e Schuen (1997). 
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Os recursos intangíveis, para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), são fontes de maiores 

ganhos, quando comparados aos tangíveis, pela condição de inimitabilidade e 

substituibilidade que envolvem esses recursos. Ou seja, quanto mais difícil de observar, medir 

e comparar, mais difícil é de se imitar ou substituir um recurso e, portanto, maior a vantagem 

competitiva que pode ser extraída desses recursos. Embora Day (1994) utilize o termo 

capabilities, sua definição de algo que não pode ser medido e que não é visível está em 

consonância com a definição de recursos intangíveis de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008). Day 

(1994) também faz a dicotomia entre recursos tangíveis e intangíveis. A convergência e 

diferença entre esses conceitos pode ser explicada pelo fato de que recursos intangíveis estão 

sujeitos a serem interpretados de diversas maneiras, devido à maior dificuldade para 

caracterizá-los (KRISTANDL; BONTIS, 2007). 

Com essa definição genérica de recursos intangíveis, e tendo a IC como objeto de 

estudo, é importante entrar em mais detalhes a respeito dos recursos intangíveis, levando em 

conta que existe uma enorme gama de definições destes (KRISTANDL; BONTIS, 2007). 

Ademais, pelas definições apresentadas aqui, a IC se encaixaria mais na categoria de recursos 

intangíveis do que de tangíveis, por ser essencialmente um processo com inúmeras atividades. 

Hall (1992) entende que recursos intangíveis podem ser observados também como habilidades 

e ativos e também podem ser vistos como geradores de ganhos. A abordagem de Hall (1992) é 

corroborada pela de Kayo et al. (2006), que consideram ativos intangíveis como capazes de 

auferir vantagem à organização por serem singulares e difíceis de imitar. Se esses recursos 

intangíveis não forem capazes de gerar vantagem competitiva à organização, então não são 

relevantes (KRISTANDL; BONTIS, 2007). 

 Recursos intangíveis podem ser encontrados de diversas formas nas organizações. 

Kristandl e Bontis (2007) os observam em áreas relacionadas ao capital intelectual, como a 

área jurídica, gerencial, processual, entre outros. Já Hall (1992) faz uma diferenciação entre 

recursos intangíveis que são ativos ou habilidades. Para ele, recursos intangíveis que podem 

ser vistos como ativos são marcas, patentes, direitos autorais, identidades visuais registradas, 

contratos, segredos industriais, reputação e redes de relacionamento. Já os recursos 

intangíveis que são habilidades, para Hall (1992), se resumem a know-how e cultura.  

Por fim, Barney (2002) propõe que existem, genericamente, quatro categorias de 

recursos (tangíveis e intangíveis): financeiros, humanos, físicos e organizacionais. O capital 

financeiro está ligado, por exemplo, não somente à questão de caixa, mas também à questão 

de acesso a crédito, ou seja, a quantia que a empresa consegue levantar por diversos meios. Já 

capital humano está ligado, por exemplo, às pessoas e seus conhecimentos individuais 
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(especialistas técnicos ou a intuição de um CEO). Capital físico se refere, por exemplo, às 

instalações, localização e bens que a empresa possui sob seu controle. O capital 

organizacional diz respeito ao conhecimento coletivo gerado pelas interações entre recursos 

organizacionais e recursos físicos. Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), divergem de Barney 

(2002), definindo que essas categorias de recursos se referem apenas aos recursos tangíveis. 

Os intangíveis se concentram em recursos humanos (por exemplo, conhecimento e 

capacidades gerenciais), recursos de inovações (por exemplo, ideias e capacidade de inovar) e 

recursos relacionados à reputação (por exemplo, marca e reputação da organização). 

 Levando em consideração o exposto anteriormente, recursos intangíveis se 

caracterizam por não serem concretos, estarem enraizados no histórico da empresa e serem 

acumulados ao longo do o tempo. Podem ser fontes de vantagem competitiva por conta das 

condições de inimitabilidade e substituibilidade que os envolvem. Recursos intangíveis 

podem ser categorizados em recursos financeiros, humanos e organizacionais. Nas empresas, 

podem ser encontrados relacionados às áreas de capital intelectual, jurídica, gerencial e 

processual, bem como, habilidades, patentes, contratos, redes de relacionamento, interação 

entre equipes, know-how, cultura, conhecimento, ideias e capacidade de inovar. Além desses, 

podem existir outras formas não citadas aqui. 

 

2.2.4 Características dos recursos estratégicos  

 O objetivo desta seção é de explicar as características dos recursos intangíveis que 

possam ser úteis na identificação da IC enquanto recurso estratégico.  

  

2.2.4.1 VRIO 

De acordo com Barney e Hesterly (2007), há quatro critérios básicos para determinar 

se um recurso possui as características necessárias para ser uma fonte de vantagem 

competitiva. Para um recurso cumprir esse papel, basicamente, é necessário que 1- seja capaz 

de gerar valor para a organização, 2- seja raro, 3- seja difícil de imitar e 4- disponha de uma 

organização favorável ao seu aproveitamento. Esses critérios compõem o modelo VRIO 

(Valor, Raridade, Imitabilidade, Organização).  

Para esse estudo, o modelo VRIO foi utilizado como base para avaliação da IC 

enquanto fonte de vantagem competitiva. Esse modelo foi complementado, conforme 

definição ao final da seção 2.2.5 com as características de ambiguidade causal, deseconomias 

de compressão de tempo, histórico de desenvolvimento (path dependence), complexidade 

social, aplicação pioneira do recurso, durabilidade, capacidade de combinação com outros 
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recursos, aderência às necessidades do cliente e estruturas formais e informais de reporte. 

Esse tipo de abordagem com relação a recursos estratégicos já foi utilizada em outros estudos 

recentes como o de Campanhã (2010). É importante ressaltar que o modelo VRIO foi 

concebido por Barney e Hesterly (2007) objetivando caracterizar recursos que venham a ser 

fonte de vantagem competitiva sustentada. No entanto, Foss e Knundsen (2003) , em resumo, 

questionaram a dificuldade em caracterizar a sustentabilidade da vantagem competitiva, com 

base nos argumentos de Barney (1991), como não sendo a única forma de caracterizar um 

recurso capaz de prover tal vantagem. Isso se deve principalmente devido à falta de clareza 

sobre como os critérios de Barney (1991) se conectam com aspectos fundamentais da RBV 

como heterogeneidade e mobilidade imperfeita de recursos. Não obstante, as características 

que serão exploradas no modelo VRIO adiante precisam estar presentes de forma simultânea 

para caracterizar a vantagem competitiva sustentada (BARNEY; HESTERLY, 2007). Embora 

este último autor tenha proposto uma evolução no modelo de caracterização de um recurso 

estratégico (BARNEY; HESTERLY, 2007) em relação a Barney (1991), este estudo procurou 

tratar apenas da questão da vantagem competitiva face às críticas de Foss e Knundsen (2003). 

Além disso, a questão de sustentabilidade da vantagem competitiva, fortemente baseada em 

imitabilidade e substituibilidade (FOSS; KNUNDSEN, 2003), não poderia ser 

apropriadamente caracterizada neste estudo, considerando seu escopo e tempo de execução. 

 

2.2.4.1.1 Valor 

A questão do valor está relacionada com a visão de vantagem competitiva (PETERAF; 

BARNEY, 2003). Ou seja, o critério de valor diz respeito à capacidade de geração de valor 

econômico, seja para os clientes ou na redução dos custos econômicos,  de forma a obter a 

condição de vantagem competitiva, conforme descrito anteriormente na seção 2.2.2. 

Retomando um exemplo citado anteriormente: uma boa reputação (marca, por exemplo) pode 

ser o recurso intangível decisivo para que o cliente aceite dispender mais pelos produtos ou 

serviços de uma determinada organização. Por outro lado, uma boa capacidade de negociação 

com fornecedores pode permitir a uma organização manter seus custos mais baixos do que os 

de seus competidores e, dessa forma, obter retornos superiores. Assim, a geração de valor 

aqui compreendida está ligada tanto à percepção do cliente quanto ao controle de custos, ou 

ambos simultaneamente. 

Em uma outra perspectiva, Collis e Montgomery (1995) destacam que o valor de um 

recurso deve ser obtido também por intermédio de sua comparação com os concorrentes. Em 

outras palavras, uma organização só saberá se seus recursos são valiosos se os comparar com 
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outra organização concorrente. Ainda, esses autores sugerem dois critérios diferentes daqueles 

mencionados anteriormente, para avaliar se um recurso pode ser considerado como 

estratégico: durabilidade e superioridade dos recursos. O conceito de durabilidade defende 

que quanto mais um recurso durar, mais valor terá – obviamente, considerando que esse é um 

recurso que aufere vantagem competitiva. Ou seja, quanto mais um recurso durar, mais valor 

acumulado trará à organização. Utilizando o mesmo exemplo do início dessa seção, se a forte 

reputação de uma organização A durar um período de cinco anos, poderá trazer ganhos 

superiores aos de uma organização competidora B que tenha uma forte reputação durante três 

anos – assumindo margens de retornos e volumes de circulação similares. Já a superioridade 

dos recursos está relacionada com a questão de comparação externa mencionada. Ou seja, um 

recurso só é superior se permitir à organização gerar mais valor do que seus competidores, em 

linha com o conceito de vantagem competitiva aqui utilizado. Desse conceito de 

superioridade, surge o termo competência distintiva, que diz respeito a atividades que a 

organização desempenha melhor que seus competidores (COLLIS; MONTGOMERY, 1995).  

Já Grant (1991) destaca que existem outros dois fatores principais para a avaliação do 

potencial de retorno que um recurso pode auferir: sustentabilidade da vantagem competitiva e 

a habilidade da organização em administrar esse recurso apropriadamente. Essa 

sustentabilidade pode ser comparada à questão de durabilidade enunciada por Collis e 

Montgomery (1995). No entanto, a questão de sustentabilidade da vantagem competitiva não 

será explorada neste estudo por conta da dificuldade de sua identificação no período de tempo 

em que essa pesquisa foi realizada, além das considerações já exploradas das críticas feitas 

por Foss e Knundsen (2003) à questão da sustentabilidade da vantagem competitiva com base 

em recursos estratégicos.  

 

2.2.4.1.2 Raridade 

A raridade está ligada à heterogeneidade defendida por Peteraf (1993), já que, em 

meio à diversidade de recursos das organizações, são escassos aqueles que são capazes de 

prover vantagem competitiva. Barney e Hesterly (2007) definem um recurso raro como aquele 

que é controlado por poucas organizações de um mesmo setor. Um exemplo que pode ser 

utilizado para ilustrar melhor esse conceito é o de tecnologia. Se uma determinada 

organização A domina a patente e aplicação de uma determinada tecnologia X, que seja capaz 

de gerar retornos superiores à organização, é possível que essa organização sustente sua 

vantagem competitiva nessa tecnologia X. Para que isso aconteça, é necessário que nenhuma 

outra organização competidora da organização A domine a tecnologia X. 
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A visão de heterogeneidade de Peteraf (1993) possui sinergia com o conceito de 

raridade de Barney (1991), já que uma pluralidade de recursos disponíveis no mercado pode 

resultar em uma raridade de um recurso que possa trazer ganhos acima da média (PETERAF, 

1993). Nessa linha, Peteraf (1993) desenvolveu os conceitos de mobilidade imperfeita e 

limites à competição ex-ante e ex-post. A mobilidade imperfeita aproxima-se dos conceitos de 

imitabilidade e insubstituibilidade de Dierickx e Cool (1989), mencionados adiante. Já os 

limites à competição de Peteraf (1993) complementam a visão de heterogeneidade e 

imobilidade de recursos. Os limites ex-ante dizem respeito a recursos ainda disponíveis a 

todos no mercado. Desse modo, os participantes de um determinado mercado podem adquirir 

esse recurso e, por conta disso, encontrar-se numa situação de vantagem competitiva, nas 

condições de heterogeneidade e raridade deste recurso. Em outras palavras, aquela 

organização que conseguir adquirir e fazer melhor uso do recurso, pioneiramente, tende a 

impor barreiras (limites) para seus concorrentes. Já os limites ex-post (PETERAF, 1993) estão 

mais relacionados com a questão de ambiguidade causal, substituibilidade e imitabilidade 

(DIERICKX; COOL, 1989) (BARNEY, 1991). Nessa condição, uma determinada 

organização possui um recurso que permite a ela manter vantagem competitiva porque 

nenhuma outra organização consegue desenvolver, rapidamente, um outro recurso que 

substitua, imite ou se equipare ao recurso que aufere vantagem competitiva, justamente por 

não conseguir identificar o recurso em questão. 

 

2.2.4.1.3 Imitabilidade 

A imitabilidade tem a ver com os custos associados à imitação ou substituição de um 

determinado recurso por uma outra organização (BARNEY; HESTERLY, 2007). Outro 

aspecto relacionado à imitabilidade diz respeito às condições em que o recurso é desenvolvido 

numa determinada organização, ou, nos termos de Barney (1991), o path dependence, 

conforme já mencionado no subitem anterior. Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) corroboram a 

questão do desenvolvimento histórico de um determinado recurso. Outros fatores relevantes 

relacionados à imitabilidade são a ambiguidade causal e a complexidade social envolvidas no 

desenvolvimento de recursos estratégicos (BARNEY; HESTERLY, 2007). A complexidade 

social, segundo os autores referidos, pode ser definida como o relacionamento interpessoal 

entre os indivíduos que constituem a organização ou entre esses indivíduos e atores externos 

relevantes, como fornecedores, por exemplo. Dessa forma, é possível resumir as bases da 

questão de imitabilidade em: 1) dificuldade de imitação mediante impossibilidade de 

reprodução de complexidade social da organização; 2) dificuldade ou impossibilidade de 
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imitação ou reprodução de condições históricas (path dependence) que permitiram a obtenção 

ou administração de recursos de forma única e; 3) dificuldade de identificação da real fonte de 

vantagem competitiva de uma organização (ambiguidade causal). 

Existem, ainda, outros conceitos com um enfoque mais operacional como ao que foi 

dado por Barney e Hesterly (2007). Um deles é o conceito de mobilidade imperfeita de 

recursos, que está diretamente relacionado com a questão de raridade, imitabilidade e 

substituibilidade de recursos (DIERICKX; COOL, 1989), baseado em Barney (1986). Esse 

conceito defende que existe um número limitado de recursos que podem ser adquiridos ou 

intercambiados entre organizações. Dessa forma, um mesmo recurso não pode ser 

infinitamente adquirido por todos os participantes de um mesmo mercado. Uma importante 

contribuição de Dierickx e Cool (1989), contudo, está relacionada à conceituação de erosão de 

bens e ambiguidade causal relevantes para este estudo. A erosão de bens alerta para o 

entendimento de que um recurso só continuará sendo forte o suficiente para ser uma fonte de 

vantagem competitiva se receber investimentos contínuos. A ambiguidade causal ocorre 

quando é muito difícil identificar as variáveis responsáveis pelo sucesso ou fracasso de uma 

estratégia que poderia ser imitada. Assim, uma organização A não consegue reproduzir as 

mesmas condições ou recursos que tornaram possível o posicionamento da organização B, 

porque simplesmente não consegue entender qual é a real fonte da vantagem do líder. Dessa 

maneira, Dierickx e Cool (1989) trabalham a questão da imitabilidade e substituibilidade, 

tendo em vista que uma organização poderia não saber exatamente qual recurso é responsável 

pela vantagem do concorrente.  

 

2.2.4.1.4 Organização 

As condições existentes na organização para utilização eficiente do recurso, compõem 

um critério indispensável para a identificação e desenvolvimento do recurso visando à 

obtenção e manutenção da vantagem competitiva (BARNEY; HESTERLY, 2007). Essas 

condições organizacionais se referem a estruturas formais e informais de reporte, sistemas de 

controle gerencial e políticas de remuneração, enfim processos e políticas que suportam o 

funcionamento da organização. Em resumo, podem ser caracterizadas como recursos e 

capacidades complementares, que são próximos, em conceito, ao que se considera como 

competências (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007), conforme citado adiante. 

Entretanto, os recursos e capacidades complementares diferem de capacidades por possuírem 

possibilidades limitadas de gerar vantagem competitiva por si só. Em outras palavras, 
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precisam ser combinados com outros recursos para gerar a vantagem competitiva (BARNEY; 

HESTERLY, 2007).  

É importante ressaltar que esse atributo relacionado à organização interna representa 

uma evolução do pensamento de Barney (1991), quando os atributos foram apresentados 

como VRIN – Valor, Raridade, Imitabilidade, Insubstituibilidade (KRISTANDL; BONTIS, 

2007). Com isso, a substituibilidade passou a ser tratada de maneira associada à imitabilidade, 

dando lugar ao critério da organização, conforme descrito acima, no modelo VRIO. 

O atributo das condições organizacionais é relevante e não deve ser menosprezado 

segundo Hall (1993), Johnson, Scholes e Whittington (2007). Numa situação de aquisição, a 

organização compradora pode adquirir controle de alguns recursos intangíveis que não 

dependem de pessoas, como patentes, mas não tem garantia sobre outros que dependem de 

pessoas. Isso se deve, principalmente, à característica dos recursos intangíveis de dependerem 

de pessoas em muitos casos, justamente por estarem enraizados em elementos como 

conhecimento, know-how, competências e habilidades (HALL, 1992, 1993). Esse autor 

ressalta ainda que existem recursos intangíveis que estão mais relacionados com “ter” do que 

com “fazer”, conforme citado acima (HALL, 1993). Outras dicotomias incluem a 

dependência ou não de pessoas e recursos passíveis ou não de proteção legal. Aqueles 

recursos intangíveis que são dependentes de pessoas, estão mais relacionados a questões como 

conhecimento, reputação da organização, entre outros. Já os que não dependem de pessoas 

podem ser identificados como patentes, segredos industriais, bases de dados, entre outros. 

 

2.2.5 Capacidades e Competências estratégicas 

De acordo com Barney e Hesterly (2007), associadas a recursos estão as capacidades 

da organização na busca pela vantagem competitiva. Capacidades são definidas aqui, de 

acordo com Barney e Hesterly (2007), como um subconjunto de recursos, intermediárias na 

administração e aplicação dos recursos. Enquanto esses últimos estão mais ligados a 

elementos como produtos finais, as capacidades estão mais ligadas a questões de apoio à 

aplicação de recursos (BARNEY; HESTERLY, 2007). Segundo esses autores, as 

capacidades, por si só, não constituem fonte de vantagem competitiva, já que estão mais 

associadas à administração dos recursos. 

Johnson, Scholes e Whittington (2007), contudo, trazem uma perspectiva diferente na 

nomenclatura das capacidades, denominadas competências, não obstante a proximidade de 

suas descrições. Esses autores ressaltam que as competências devem ser importantes para 

atender às necessidades dos clientes da organização. Elas são atividades ou processos, que 
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estão, de alguma forma, relacionados com as necessidades de clientes ou importantes 

stakeholders (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). Se não, pelo menos 

indiretamente, ou interrelacionadas entre si e com outros recursos. Esse aspecto é importante 

quando se considera a implicação para a vantagem competitiva. A definição de competências 

desses autores, envolve atividades e processos que intermedeiam a aplicação de recursos. Os 

indicadores de robustez dessas competências são muito similares aos atributos contidos no 

modelo VRIO (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007), tais como, complexidade 

social, cultura e história da organização, ambiguidade causal e insubstituibilidade. Em adição 

às competências essências, existem ainda os recursos únicos, que são a sustentação efetiva e 

crítica da vantagem competitiva (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). 

Enquanto Barney e Hesterly (2007) consideram capacidades como um apoio à 

aplicação dos recursos, Johnson, Scholes e Whittington (2007) definem competências como 

associadas diretamente a clientes. Entretanto, as descrições desses autores caracterizam tanto 

competências quanto capacidades como processos e atividades. Mesmo assim, a associação 

direta de competências (processos) com o atendimento de necessidades de clientes, de 

Johnson, Scholes e Whittington (2007), pode posicionar as competências de maneira mais 

próximas à geração de vantagem competitiva, tornando sua identificação mais fácil, inclusive 

pelo modelo VRIO.  

Considerando os objetivos deste estudo, os critérios para considerar se um recurso 

pode ou não constituir uma fonte de vantagem de competitiva serão aqueles contidos 

basicamente no conceito de VRIO, ampliados com outros, tais como, ambiguidade causal, 

deseconomias de compressão de tempo, histórico de seu desenvolvimento (path dependence), 

complexidade social, aplicação pioneira do recurso, durabilidade, capacidade de combinação 

com outros recursos e aderência às necessidades do cliente. Adicionalmente, serão 

consideradas como auxiliares questões como estruturas formais e informais de reporte. 

 

2.3.1 Conceituando a Inteligência Competitiva (IC) 

O objetivo dessa seção é apresentar os principais conceitos de IC que serão utilizados 

mais adiante. Antes de iniciar a conceituação da IC é importante fazer uma ressalva com 

relação a essa nomenclatura. Como Abreu (2006) e Rodrigues e Riccardi (2007) observaram, 

é uma nomenclatura muito discutida e questionada. Ao comparar a definição de IC, com a 

descrição de uma rotina de criação de sentido a partir de informações (CHOO, 2003), por 

exemplo, é possível encontrar diversas similaridades. No entanto, como não é objetivo do 
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presente estudo debater essa questão, foi adotado o nome de inteligência competitiva por 

conta de sua adoção na literatura aqui exposta. 

A IC possui diversos aspectos enquanto função organizacional, tanto do ponto de vista 

in loco, ou seja, de processo, quanto do ponto de vista de seu posicionamento na organização. 

De qualquer forma, uma definição geral e ampla é a da IC como uma função de captura, 

interpretação e comunicação interna de informações de forma a auxiliar as pessoas da 

organização a compreenderem melhor as forças do ambiente externo que devem ser 

consideradas em suas decisões, antecipando eventos relevantes  (RODRIGUES; RICCARDI, 

2007) (DISHMAN; CALOF, 2008) (CALOF; WRIGHT, 2008) (SHARP, 2009). Os aspectos 

relativos ao processo da IC serão abordados mais adiante. Nesse ponto, também é interessante 

observar evolução da IC, de acordo com Prescott (1999). De acordo com o quadro 2.3.1.1 a 

IC tem se tornado cada vez mais integrada à organização, em especial ao processo decisório. 

 

Período de tempo Anterior a 1980 1980 a 1987 
1988 até 

atualmente 
Futuro 

Estágios de 
desenvolvimento 

Coleta de dados 
competitivos 

Análise da indústria 
e dos concorrentes 

Inteligência 
Competitiva 

Inteligência 
Competitiva como 

core capability 

Grau de 
formalização da 
IC 

Informal 
Surgimento de 

funções formais 
Função formal 

Combinação entre 
formal e informal 

Tipo de análise 
realizada 

Pouca ou nenhuma Apenas quantitativa 
Mistura entre 
quantitativa e 

qualitativa 

Qualitativa 
predominantemente 

Ligação com o 
processo decisório 

Pouca Fraca Forte Input direto 

Posição na 
estrutura 
organizacional 

Biblioteca / 
marketing 

Planejamento / 
marketing 

Marketing / 
planejamento / 
unidade de IC 

Unidades de IC / 
marketing / 

planejamento 
Quadro 2.3.1.1 – Evolução da Inteligência Competitiva. 
Fonte: Adaptado de Prescott (1999) 

 

Ainda, apenas com o objetivo de enriquecer a definição de IC, é oportuno observar 

que existem diferentes “escolas” que tratam de inteligência competitiva (RODRIGUES; 

RICCARDI, 2007). De forma resumida, as principais são a americana, oriunda da inteligência 

militar, e a francesa. A principal diferença entre as duas é que a abordagem francesa considera 

a IC muito mais orientada ao environmental scanning e uma visão adaptativa da organização 

do que a uma procura mais dirigida por propósitos específicos e postura pró ativa da 

organização perante o ambiente externo, como considera a abordagem americana. Outra 

maneira de abordar esse aspecto é considerar uma escola mais qualitativa e a outra mais 
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quantitativa. É relevante notar que o estudo realizado por Abreu (2006) abrange ambas as 

áreas como parte do conceito de IC. Ou seja, IC é tanto uma função orientada a varrer o 

ambiente de forma aleatória quanto dirigida. No entanto, neste estudo, tendeu-se mais ao viés 

americano (quantitativo) por conta de sua popularidade aparente. 

Não obstante, alguns elementos presentes na definição do início desta seção carecem 

de maior atenção. Com relação às informações que a IC captura do ambiente externo, 

considera-se este em uma definição ampla, dada por Sharp (2009) na figura 2.3.1.1. 

 

 

Figura 2.3.1.1 – Elementos do ambiente externo. 
Fonte: Sharp (2009) 

 

Dessa forma, é possível compreender o conceito da IC como aplicável ao 

acompanhamento de diversos elementos do ambiente externo, não necessariamente de 

maneira simultânea, mas sim de maneira a suprir as necessidades de informação da 

organização (RODRIGUES; RICCARDI, 2007). Em outras palavras, a função de IC é 

passível de ter seu foco direcionado para diferentes elementos do ambiente externo (CALOF; 

WRIGHT, 2008), de forma a fornecer informações e conhecimento apropriados às decisões 

que são apoiadas pela função de IC em questão (TYSON, 1998).  

Detalhando, agora, a questão da interpretação de informações, Bose (2008) identificou 

em seu estudo que um dos aspectos relacionados à IC nas organizações é a análise das 

informações. Segundo o autor, esse é um dos aspectos que a diferencia de outras funções. Já 

Tyson (1998), por sua vez, considera que a análise de informações é a característica que 

confere valor à função de IC. Embora com maiores detalhes adiante, análise de informações 

se refere a uma interpretação, de maneira geral. Ao se referir a essa interpretação de 
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informações, é possível traçar um paralelo com um aspecto da criação de significado 

explorada por Choo (2003). Segundo esse autor, de maneira reduzida, as organizações 

utilizam as informações capturadas a respeito do ambiente para criar sentido sobre esse último 

e, consequentemente, tomar decisões com base no resultado dessa criação de sentido. As 

definições para análise, de Tyson (1998), Fleisher e Bensoussan (2007) e Dishman e Calof 

(2008), estão em relativa consonância com a visão de Choo (2003), apesar de haver 

divergências. Para a conceituação de IC neste estudo, foi utilizado o aspecto de seleção, 

tratamento e interpretação de informações, comum aos autores mencionados. O aspecto de 

seleção de informações é um complemento fornecido por Rodrigues e Riccardi (2007) e que 

corrobora o enunciado de Choo (2003) a respeito da criação de conhecimento nas empresas. 

Segundo Rodrigues e Riccardi (2007) o ato de selecionar as informações já é, em si, possível 

de ser considerado como análise. Além disso, para que um indivíduo possa ser capaz de 

considerar uma determinada informação como relevante para uma decisão é necessário que 

esse já possua um nível prévio de conhecimento que o capacite a executar essa tarefa. Dessa 

forma, com o objetivo de facilitar a nomenclatura é possível afirmar que seleção e 

interpretação de informações fazem parte da interpretação(DISHMAN; CALOF, 2008) 

mencionado na definição ao início dessa seção. 

Por fim, com relação à comunicação interna e característica analítica da IC, é possível 

compreende-la por meio da observação de sua relação com as competências da organização. 

De acordo com Prahalad e Hamel (1990) as competências centrais de uma organização (core 

competencies) são as capacidades de converter tecnologias e habilidades em produtos e 

estratégias. Adicionalmente, as competências centrais de uma organização, de acordo com os 

autores citados, podem ser a fonte de competitividade de uma organização em longo prazo por 

permitir que esta explore diferentes mercados e sobreviva. Ou seja, podem ser a base, por 

exemplo, para a diversificação da organização. Não obstante os questionamentos feitos por 

Collis (1994) com relação à sustentabilidade da vantagem competitiva por intermédio de 

competências e dynamic capabilities, o debate proposto por Rodrigues e Riccardi (2007) a 

respeito da interação entre IC e as competências da organização se faz relevante para o 

presente estudo. De acordo com esses últimos autores, um dos aspectos importantes no 

processo da IC é a capacidade que as pessoas precisam ter de selecionar as informações – o 

que acontece nas fases de coleta e análise no processo de IC. Ainda na visão desses autores, 

essa capacidade estaria relacionada com as competências centrais, alimentando-as com essas 

informações por ambas estarem vinculadas à competitividade da organização. Em outras 

palavras, as informações obtidas pela IC e a capacidade de seleção de informações por ela 



38 
 

construída podem ajudar a reforçar uma competência da organização ou atuar como suporte 

para seu funcionamento. Essa interação pode acontecer por intermédio do suporte da IC às 

decisões em diferentes níveis (FLEISHER; BENSOUSSAN, 2007), por exemplo. Outras 

maneiras dessa interação ocorrer são a coleta interna de informações primárias, detalhada 

mais adiante, e a comunicação do resultado do processo de IC. Por conta dessa característica 

enunciada por Rodrigues e Riccardi (2007), a IC pode ser entendida como uma função de 

integração organizacional, justificando-se pelo conhecimento gerado no processo de IC. 

Assim, é possível tratá-la como uma função integradora, de diversas partes da organização, 

que gera conhecimento para alimentar as competências centrais da organização. Esse aspecto 

de integração pode ser identificado nas características de obtenção e comunicação interna de 

informações por parte da IC, considerando a definição dada ao início desta seção. 

Embora Sharp (2009) argumente que a IC só deve ter conexão com níveis de discussão 

essencialmente estratégicos, ou seja, entre os líderes da organização, Fleisher e Bensoussan 

(2007) apontam que pode haver conexões com níveis táticos e operacionais também. A IC, 

em nível estratégico, está mais ligada a questões de longo prazo (FLEISHER; 

BENSOUSSAN, 2007), sendo um recurso de suporte à decisão (BAARS; KEMPER, 2008). 

Portanto, as discussões sobre a IC em nível estratégico, normalmente, envolvem questões de 

longo prazo, difíceis de serem revertidas e decisores de alto nível hierárquico dentro da 

organização. Em nível tático, as questões que envolvam políticas de áreas funcionais da 

organização. Por fim, em nível operacional, envolvem questões de curto prazo e do dia a dia 

das organizações. Dessa forma, em linha com a conexão entre a IC e as competências da 

organização, é possível observar que a IC está conectada a diferentes partes da organização, o 

que reforça o seu papel de integradora organizacional (RODRIGUES; RICCARDI, 2007). 

Ao se considerar a IC como parte do processo de administração estratégica, o uso do 

conhecimento estratégico antecipado compilado por ela (TYSON, 1998), a respeito de 

oportunidades e ameaças (BOSE, 2008) advindas de todos os elementos do ambiente externo 

(SHARP, 2009) pode ser usado para auxiliar a organização a determinar quais são suas 

escolhas (CHOO, 2003). Em outras palavras, as organizações precisam desse conhecimento 

para racionalizar suas ações (DISHMAN; CALOF, 2008), conforme mencionado 

anteriormente. A quantidade de informação transformada em conhecimento, por sua vez, é 

moderada pelo nível de incerteza da organização a respeito de seu ambiente (DAFT; 

SORMUNEN; PARKS, 1988). A questão da incerteza está ligada às raízes teóricas da IC por 

intermédio das decisões estratégicas, do environmental scanning e da interpretação de 

informações (DISHMAN; CALOF, 2008). Mais precisamente, quanto maior a incerteza da 
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organização a respeito de seu ambiente externo, mais informação ela irá buscar e mais 

informação será processada para suprir o processo de administração estratégica (DISHMAN; 

CALOF, 2008). A IC não está ligada somente a esse conceito, mas também a outros como 

business intelligence, inteligência estratégica, competitor analysis, competitive technical 

intelligence e inteligência de mercado (DISHMAN; CALOF, 2008).  

Existem outros autores que diferenciam a IC de alguns desses conceitos, não os 

excluindo totalmente. Primeiramente, Sharp (2009) faz uma menção às diferenças ente a IC e 

pesquisa de mercado, business intelligence, inteligência de mercado, open source intelligence 

e gestão do conhecimento. Seu principal argumento é que, embora esses conceitos sejam 

similares à IC, nem todos os aspectos são comuns. Por exemplo, embora a IC produza 

conhecimento estratégico, ela não tem o mesmo objetivo, enquanto mecanismo, da gestão do 

conhecimento. Outros autores, Calof e Wright (2008), ampliam o foco da IC para além dos 

competidores, como roga o conceito de competitor analysis. Em resumo, a IC não pode se 

confundir com nenhum desses conceitos mencionados, e vice-versa, principalmente por conta 

de seu processo analítico de informações (DISHMAN; CALOF, 2008).  

O quadro 2.3.1.2 sumariza a diferenciação feita por Sharp (2009) entre a IC e assuntos 

correlatos que são costumeiramente confundidos com IC. 
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Nomes confundidos com IC Diferenciação em relação à IC 

Business intelligence Esse termo se refere principalmente à 
atividade de coletar e estruturar grandes 
quantidades de dados. Geralmente, é 
utilizado no âmbito de tecnologia da 
informação. 

Inteligência de mercado Apesar de ser frequentemente tomado como 
sinônimo de IC, se refere mais à prática de 
analisar exclusivamente a variável 
“mercado” do ambiente externo, enquanto IC 
pode ser aplicada a tecnologia, 
consumidores, fornecedores, entre outros. 

Open Source Intelligence Termo utilizado praticamente 
exclusivamente no âmbito militar, migrando 
recentemente para o âmbito corporativo, se 
refere à prática de inteligência que utiliza 
apenas fontes abertas de informação. 

Pesquisa de mercado Apesar de similares, o processo e resultados 
de pesquisa de mercado e IC são diferentes. 
Outra diferença a se destacar é o escopo: 
enquanto a pesquisa de mercado se preocupa 
em explicar eventos passados, a IC busca 
identificar possíveis eventos futuros. 

Gestão do conhecimento De forma resumida, a maneira como IC e 
gestão do conhecimento coletam informações 
disponíveis dentro da organização é similar. 
No entanto. A IC possui 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 apenas com a 
coleta e disseminação de um determinado 
conhecimento. 

Quadro 2.3.1.2 – Diferenciação entre IC e termos comumente considerados como sinônimos. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Sharp (2009) 

 

Ainda sobre as origens da IC, Fleisher e Bensoussan (2003) apontam que, de maneira 

mais ampla, a IC tem desenvolvido seus construtos com base em teorias vindas da economia, 

marketing, teoria militar e administração estratégica. Na visão desses autores, esse processo 

continua a acontecer. Já Saayman et al. (2008), entendem que o conceito por trás da IC não é 

tão novo, como alguns autores argumentam, identificando as origens da IC na necessidade da 

organização melhorar sua competitividade e planejamento estratégico, na década de 60. 

Aprofundando um pouco essa discussão, Prescott (1999) traçou as origens da IC à estratégia 
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militar, formulada primeiramente por Sun Tzu – maiores detalhes sobre a evolução da IC 

podem ser encontrados no quadro 2.3.1.1. Entretanto, Prescott (1999) e Fleisher e Bensoussan 

(2003) concordam que a IC ganhou corpo a partir da década de 80 com a introdução dos 

conceitos de estratégia competitiva de Porter (1986). Isso se deve ao fato deles terem um 

grande foco nas questões do ambiente externo. Todavia, conforme Makadok e Barney (2001) 

demonstraram, o fato de a IC estar direcionada ao ambiente externo não quer dizer que não 

possa ser observada sob o ponto de vista essencialmente antagônicos aos de Porter. 

Retomando a questão de interpretação contida na IC, segundo Bose (2008) a análise de 

informações, ou processamento conforme Dishman e Calof (2008), é o que diferencia a IC de 

uma pesquisa de mercado, por exemplo. A análise é justamente o que gera ideias e aponta 

direções para as estratégias da organização (FLEISHER; BENSOUSSAN, 2007). Com base 

em uma pesquisa realizada com organizações sul africanas e belgas, Saayman et al. (2008) 

verificaram que existem, essencialmente, três construtos no processo de IC: 1- planejamento e 

definição do foco da atividade de IC, 2- coleta e 3- análise. Esses construtos serão explorados 

em maior profundidade durante a apresentação do processo da IC.  

 

2.3.2  A conexão entre IC e conhecimento 

Com esse processo analítico, o resultado do esforço de IC é o conhecimento 

estratégico (TYSON, 1998). A definição de conhecimento deste estudo segue a proposta de 

Nonaka, Toyama e Konno (2000), que defendem que o conhecimento se divide em dois tipos: 

tácito e explícito. O conhecimento explícito é aquele que pode ser expresso em um sistema de 

comunicação formal e pode ser compartilhado, ou seja, aquele contido em manuais, livros, 

documentos oficiais, entre outros. Já o conhecimento tácito não pode ser encontrado nessas 

formas porque é pessoal e não pode ser expresso em sua totalidade. Em outras palavras, 

conhecimento tácito está enraizado nas pessoas, suas emoções, experiências, valores, entre 

outros. Esse tipo de conhecimento, por ser empregado automaticamente, está internalizado 

nas pessoas e essas não conseguem, por vezes, explicar o que sabem. De acordo com Tsoukas 

(2002), essa visão a respeito de conhecimento tácito baseada em Polanyi (1962), defende que 

todo conhecimento, de alguma forma, é pessoal. Por conta disso, envolve mecanismos 

sensoriais em sua aplicação e aquisição, ou seja, demanda experiência para que seja 

memorizado e exercitado. Esse é o caso, especialmente, do conhecimento tácito. Um exemplo 

comum utilizado por esses autores é o conhecimento sobre como andar de bicicleta. Para 

conseguir o equilíbrio em duas rodas, são necessários cuidadosos movimentos para balancear 

o peso do corpo de forma adequada. Mas, é comum que alguém explique, com palavras, o que 
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é necessário fazer para se obter o equilíbrio adequado? Obviamente que, exceto pessoas 

dotadas de bom conhecimento científico, a maioria das pessoas não consegue explicar como 

parar em cima de uma bicicleta. Elas simplesmente sabem por que aprenderam à base de 

tentativas e erros. O conhecimento, assim, está enraizado de tal maneira que não conseguem 

expressá-lo formalmente.  

Uma característica do conhecimento tácito é sua maior conexão com ações, em 

comparação ao explícito (TSOUKAS, 2002). Segundo a crítica de Tsoukas (2002) a Nonaka, 

Toyama e Konno (2000), o conhecimento explícito por si só não permite a ação. É preciso 

que o indivíduo passe pela experiência de aplicação desse conhecimento explícito para, então, 

internalizar e apreender tal conhecimento. Isso se deve ao fato da experiência prover nuances 

intrínsecas ao conhecimento tácito que, por sua definição, não pode ser totalmente expresso. 

Ainda, segundo Tsoukas (2002), sempre é necessária a participação de alguém com um 

mínimo nível de conhecimento para que a internalização ocorra. Isso pode ser entendido, por 

exemplo, como alguém que saiba o idioma no qual a informação está escrita.  

Essa definição de conhecimento se alinha com o conceito de criação de conhecimento: 

socialization, externalization, combination, internalization - SECI (NONAKA; TOYAMA; 

KONNO, 2000). Esse conceito prevê que existem quatro maneiras do conhecimento transitar 

entre tácito e explícito, com uma interação intensiva entre as pessoas. A primeira é a 

socialização, que engloba o compartilhamento de conhecimento tácito entre pessoas mediante 

troca de experiências. Em seguida há a externalização, que compreende a articulação do 

conhecimento tácito em explícito para que possa ser compartilhado com outras pessoas. É 

importante destacar que ao externalizar o conhecimento, esse se torna cristalizado. A terceira 

forma é a combinação, que trata da conversão de conhecimento explícito em estruturas mais 

complexas para disseminação posterior. Por fim, a internalização é a conversão do 

conhecimento explícito em tácito, quando os indivíduos tem contato com conhecimento 

explícito e o aplicam, gerando aprendizado e, portanto, conhecimento tácito.  

Assim, em termos de criação de conhecimento estratégico, a IC foi assumida neste 

estudo como uma função capaz de facilitar a transição do conhecimento nas formas 

anteriormente mencionadas por intermédio de seu processo de coleta, análise e disseminação 

(DISHMAN; CALOF, 2008). Os relatórios gerados pela IC, bem como as informações por ela 

armazenadas, representam, por exemplo, o conhecimento explícito. Já as opções que esses 

relatórios proporcionam aos executivos (DISHMAN; CALOF, 2008), por exemplo, foram 

consideradas como conhecimento tácito. Dessa forma, a IC pode ser considerada como uma 

função capaz de explicitar conhecimento tácito e fomentar a geração de conhecimento tácito. 
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Abordar a IC como conhecimento faz sentido principalmente por conta da característica de 

análise envolvida em seu processo. De acordo com Alavi e Leidner (2001), muita informação 

sem nenhuma interpretação é inútil. Castro e Abreu (2007) vão além e propõem que esse 

excesso de informação pode causar maior incerteza. Diante desse cenário, a interpretação de 

informações com o objetivo de reduzir o volume e atender às necessidades do processo de 

administração estratégica pode ser observado na função de IC. Essa perspectiva pode ser 

tomada, uma vez que a interpretação, ou análise, resulta em conhecimento que, por sua vez, 

possibilita a ação (ALAVI; LEIDNER, 2001). Outra visão do tipo de conhecimento gerado 

pela IC é mencionada por Earl (2001) que, em seu estudo de diferentes escolas de gestão do 

conhecimento, identifica a escola estratégica como aquela em que o conhecimento é parte 

importante do processo estratégico da organização. 

A abordagem do produto da IC por meio dos conceitos de conhecimento é importante 

pelo fato desse último poder ser uma fonte de vantagem competitiva (BOLLINGER; SMITH, 

2001). Entretanto, conhecimento é algo perecível (ALAVI; LEIDNER, 2001) e, portanto, 

deve ser exercitado e renovado constantemente, por meio de um mecanismo como o SECI. 

Neste estudo, a IC foi considerada como retentora desse exercício, sempre alimentando a 

organização com conhecimento atualizado. É oportuno notar que a IC gera tanto 

conhecimento tácito como explícito, como será visto logo adiante. 

 

2.3.3 O processo da IC 

Dishman e Calof (2008), ao estudarem as práticas de diversas organizações, 

identificaram o que seria o ciclo de inteligência, baseado em cinco fases: planejamento e 

direcionamento, coleta das informações, análise, comunicação e feedback. Essas fases podem 

ocorrer em ciclos, como ilustrado na figura 2.3.3.1, sendo que a fase de feedback proporciona 

uma revisão no planejamento e direcionamento da atividade de IC à medida que as 

necessidades dos decisores mudam.  
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Figura 2.3.3.1 – Ciclo de inteligência. 
Fonte: elaborado pelo autor com base em Dishman e Calof (2008). 
 

De acordo com Castro e Abreu (2007) o ciclo de inteligência pode não ser suficiente. 

A explicação para isso é que o foco restrito dos Key Intelligence Topics (KITs), ou itens de 

monitoramento, pode não ser suficiente para cumprir a função da IC de identificar 

oportunidades e ameaças. Segundo esses autores, é necessário agregar à abordagem dos KITs 

um acompanhamento mais abrangente do ambiente externo em busca de oportunidades e 

ameaças que não estejam cobertas por estes. Mesmo assim, isso não invalidaria a abordagem 

do ciclo de inteligência, até para questões que não sejam relacionadas diretamente aos KITs 

definidos (CASTRO; ABREU, 2007). Em outras palavras, o ciclo de inteligência é apenas 

uma forma de retratar o processo de IC, que inclui as atividades mencionadas acima. Nesse 

sentido, Abreu (2006) propôs quatro tipos de abordagens para uma função de IC, a saber: 1) 

visão não dirigida; 2) visão condicionada; 3) procura informal e 4) procura formal. As duas 

primeiras representam uma quebra com relação ao ciclo tradicional, apresentado adiante, 

enquanto que apenas a quarta forma de abordagem considera o ciclo tradicional. A terceira 

forma de abordagem adiciona uma fase de validação da fonte após a coleta da informação. 

Não obstante as críticas, a ênfase para identificação do processo de IC neste estudo se 

dará no ciclo de IC por conta de sua popularidade. Retomando, então, o ciclo de IC, a 
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atividade de planejamento e direcionamento envolve, de acordo com Bose (2008), o 

levantamento das necessidades dos decisores (escopo primário de atuação da IC), bem como 

um planejamento antecipado dos produtos (relatórios) a serem entregues pela atividade de IC. 

Essa definição se traduz no que é chamado de itens de monitoramento que são uma tradução 

das necessidades dos decisores sob forma de perguntas que servem para nortear o trabalho da 

IC (WEISS, 2002). Além disso, o escopo de monitoramento da IC pode se adequar conforme 

as necessidades dos decisores mudam (WEISS, 2002). Essa modificação, contudo, se 

caracteriza melhor na fase de feedback, que será explorada mais adiante. De qualquer forma, 

essa interação é que justificaria a visão de ciclo do processo de IC. Conforme o tempo passa, 

o produto da atividade de IC pode modificar a percepção dos decisores, à medida que estes 

reduzem seu nível de incerteza, além da mudança inerente ao ambiente. Essa abordagem de 

definição do que deve ser o escopo da atividade de IC é enraizada nas práticas da Agência 

Norte Americana de Inteligência, ou simplesmente CIA (WEISS, 2002). 

Tendo seu escopo definido, a IC busca, então, coletar informações relacionadas às 

necessidades identificadas. Nesta fase, as fontes de informação são selecionadas, bem como 

as informações mais relevantes às dos KITs. (BOSE, 2008). Existem, basicamente, dois tipos 

de fontes de informação utilizadas pela atividade de IC: a primária e a secundária (WEISS, 

2002). Tratam-se de informações advindas de pessoas e de fontes abertas. Devido ao grande 

volume de informações disponíveis na Internet, bem como outros meios, é possível que boa 

parte das questões sejam respondidas por meio da coleta em fontes secundárias. Mesmo 

assim, ainda existe uma parte pequena, em termos de volume de informações, porém 

importante em qualidade: as fontes primárias. A maior parte das informações primárias pode 

estar dentro da organização e só precisam ser organizadas (WEISS, 2002). Ainda segundo 

Weiss (2002), uma das vantagens da fonte primária é sua capacidade de antecipação de 

eventos, que é maior em comparação às fontes secundárias. 

De acordo com vários autores (TYSON, 1998) (DISHMAN; CALOF, 2008) (BOSE, 

2008) a fase de análise, seguinte à coleta, é aquela que gera maior valor ao trabalho de IC. É 

nesta fase em que o processo da IC extrai significado das informações coletadas e cria 

conhecimento estratégico voltado à ação (TYSON, 1998) (DISHMAN; CALOF, 2008) 

(BOSE, 2008). A análise é o que determina a diferenciação entre a IC e a pesquisa de 

mercado, por exemplo (BOSE, 2008). Para realizar essa transformação, faz-se uso de diversos 

tipos de ferramentas de análises como, por exemplo, a análise SWOT, análise da indústria, 

matriz BCG, Analysis of Competing Hypothesis, entre outras (FLEISHER; BENSOUSSAN, 

2003) (FLEISHER; BENSOUSSAN, 2007) (FLEISHER, 2008). Em alguns casos não há a 
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necessidade de uma ferramenta ou metodologia para realizar a análise, ou, ainda, cria-se uma 

ferramenta ou metodologia personalizada às necessidades específicas de cada organização 

(FLEISHER; BENSOUSSAN, 2007). Em uma visão mais pragmática, a fase de análise deve 

buscar responder três perguntas básicas (TYSON, 1998) (FLEISHER; BENSOUSSAN, 

2007): 

• Qual é o acontecimento? 

• Qual é o impacto? Por que é importante dedicar atenção a isto? 

• O que fazer com isto? Qual é a resposta que deve ser dada? 

Existe, ainda, uma preocupação com a orientação para as tendências futuras 

relacionadas ao assunto em análise pela IC (SHARP, 2009). 

De posse da análise, entra-se nas duas últimas fases: a da comunicação e a do 

feedback, na qual acontece uma interação entre o time de analistas de IC e seus clientes, os 

decisores. Dessa forma, a entrega do produto da IC para o decisor pode ser feita por meio de 

diversos canais, como apresentações, reuniões, e-mails, entre outros (BOSE, 2008). Pelo fato 

de envelhecer rapidamente, o produto da IC deve ser entregue até o momento em que permita 

alguma ação, já que o dinamismo do ambiente tende a minar o valor das análises 

(FLEISHER; BENSOUSSAN, 2003). Outro aspecto da comunicação está ligado à aderência 

do escopo da atividade de IC às preocupações e incertezas da organização, na figura de seus 

decisores principalmente, com relação ao ambiente externo. Se o assunto comunicado não 

estiver em pauta, pode tender a não ser valorizado (TYSON, 1998). Conforme Dishman e 

Calof (2008) destacam, apesar do processo de comunicação parecer algo relativamente 

simples, merece atenção porque pode invalidar todo o trabalho de IC. Durante a interação 

para a comunicação, também acontece o feedback (BOSE, 2008), para que a função de IC se 

mantenha alinhada com as necessidades dos decisores. Com o feedback provido pelos 

decisores, fecha-se o ciclo, voltando para a fase de planejamento (BOSE, 2008). 

 Tendo em vista o que foi exposto acima, considerou-se a IC como um recurso cujo 

objetivo é a geração de conhecimento estratégico antecipado a respeito de oportunidades e 

ameaças advindas do ambiente externo, de modo a expandir e tornar mais racionais as 

possibilidades de escolhas e ações pela organização, perante incertezas e mudanças inerentes 

ao ambiente. Por conta das características de seu processo, é um recurso dependente de 

pessoas, especialmente no que tange às questões de conhecimento tácito. Está conectada, 

essencialmente, a questões em níveis estratégicos, não obstante seus potenciais 

aproveitamentos em questões táticas e operacionais. O processo da IC se configura na forma 

do ciclo descrito anteriormente, constituído basicamente de cinco fases: planejamento e 
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direcionamento, coleta das informações, a de análise, geradora do maior valor da IC, 

comunicação e feedback. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa que fundamentou este estudo foi do tipo exploratório-descritiva, de 

natureza qualitativa, pelo fato de a IC ainda não ter sido ainda amplamente estudada e 

compreendida na perspectiva da RBV (VERGARA, 2007).  

O caráter descritivo é característico à pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995a). 

Por conta dessa característica buscou-se prover detalhes a respeito do contexto pesquisado 

que são importantes para a construção de conhecimento dentro do tema deste trabalho 

(CRESWELL, 2007). Godoy (1995a) defende que a pesquisa qualitativa é capaz de captar 

nuances que não seriam compreendidas numa abordagem quantitativa. A pesquisa procurou 

captar a visão das pessoas envolvidas nas práticas da IC (CRESWELL, 2007) bem como os 

significados que estas atribuem aos elementos da sua realidade (GODOY, 1995b). 

Dentro dessas perspectivas foram realizadas entrevistas em profundidade com 

especialistas em IC das empresas pesquisadas, orientadas por um roteiro semiestruturado 

(AAKER; KUMAR; DAY, 2002). As entrevistas buscaram captar a opinião e a percepção das 

pessoas relacionadas aos objetivos da pesquisa. O tratamento e a análise dos dados foi 

conduzida por meio da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006) (FLICK, 2004). 

 

3.1 Entrevista qualitativa  

As entrevistas foram produtivas, por terem permitido uma interação entre o 

pesquisador e os entrevistados, com maior liberdade de melhorar o esclarecimento sobre 

alguns assuntos (RICHARDSON et al., 1999). Permitiram, também, tratar mais 

profundamente os aspectos relevantes com os entrevistados (CRESWELL, 2007), tendo estes 

se mostrado bastante receptivos e interessados em serem claros nas respostas.  

O roteiro semiestruturado constou de perguntas abertas, de forma a ter maior 

flexibilidade do que com um questionário fechado (RICHARDSON et al., 1999). Esse roteiro 

encontra-se detalhado no Apêndice um. Para a sua elaboração foi utilizado uma matriz de 

amarração de maneira às perguntas manterem uma conexão imediata com o Referencial 

Teórico e, consequentemente, com os objetivos específicos. Essa prática visou a facilitar a 

realização das etapas posteriores de tratamento e análise dos dados e a garantir a consistência 

básica do estudo. A referida matriz está apresentada no Apêndice dois. 
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As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas ipsis litteris por especialista nesta 

atividade. Em seguida foram cuidadosamente revisadas pelo pesquisador para garantir a sua 

fidelidade. 

 

3.2  Ambiente da pesquisa 

Os sujeitos escolhidos para as entrevistas foram pessoas representativas do ambiente 

do estudo (RICHARDSON et al., 1999), detentores de conhecimentos suficientes para 

fornecerem os dados necessários para responder o problema de pesquisa (VERGARA, 2007). 

Foram escolhidos intencionalmente de acordo com o que define a pesquisa qualitativa 

(CRESWELL, 2007) e à facilidade de acesso pelo pesquisador.  

Foram entrevistados seis executivos de empresas diferentes, diretamente responsáveis 

pela gestão da função de IC, sendo essa última institucionalizada na estrutura de cada 

empresa.  

Para obter essas seis entrevistas, foram feitos aproximadamente vinte convites formais 

a executivos de vinte diferentes empresas, de diferentes setores. Alguns convites foram 

realizados por intermédio de e-mail, enquanto outros se valeram de contatos pessoais em 

eventos específicos de IC. A preocupação em não ter mais de uma empresa do mesmo setor 

(portanto concorrentes) se justifica pelo fato de buscar ter o melhor acesso possível ao campo, 

uma vez que, tipicamente, funções de IC tratam de dados estratégicos sigilosos. Não obstante, 

as empresas não foram identificadas nominalmente, assim como os indivíduos entrevistados, 

de forma a manter o sigilo contratado no início de cada entrevista. Assim, buscou-se dar 

liberdade aos indivíduos para responderem livremente aos questionamentos, fornecendo 

detalhes de acordo com seu nível de conforto. Vale a pena ressaltar que o tempo de 

experiência com relação na atividade de IC de cada uma das pessoas entrevistadas foi variado. 

O alcance de variação ficou, aproximadamente, entre dois e quinze anos. Além disso, muitos 

executivos não estavam em carreiras de IC – ou seja, não utilizavam a IC como seu principal 

área de atuação profissional, utilizavam-no apenas como um área transicional em suas 

carreiras profissionais. Não obstante, buscou-se utilizar o ciclo de IC, descrito na seção 2.3.3, 

como critério referência para caracterizar o processo de IC nas empresas abordadas. Em 

outras palavras, com o objetivo de evitar as confusões terminológicas, utilizou-se o ciclo de 

IC para validar a existência da IC dentro das empresas abordadas. Além disso, alguns 

entrevistados foram abordados em congressos de negócios específicos para profissionais de 

IC. Todos os indivíduos que foram entrevistados já foram palestrantes nesses tipos de fórum, 

tendo, portanto, suas práticas empresariais reconhecidas, de certa forma, por seus pares.  
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Um breve descritivo de cada uma das empresas e da função de IC analisada é 

encontrado no quadro 3.2.1.  

 

Empresa Descrição do negócio Configuração da IC na empresa 

E1 

Multinacional do setor de 
produtos químicos industriais, 
atendendo diretamente a 
empresas de diversos setores, 
com forte necessidade de 
compreender o mercado do 
consumidor final. 

Função situada na área de marketing, 
reportando diretamente ao presidente 
regional, com o objetivo de suportar a 
estratégia de produtos e vendas 
regionais. 

E2 

Multinacional de soluções de 
projeto de engenharia para o 
setor de energia, atendendo a, 
inclusive, clientes 
governamentais. 

Função situada na área de marketing 
estratégico, reportando diretamente ao 
diretor comercial, com o objetivo de 
suportar o planejamento estratégico 
regional. 

E3 

Empresa nacional, fabricante de 
produtos para a saúde animal, 
atendendo a produtores 
agropecuários. 

Função com organização própria, 
composta por IC e planejamento 
estratégico, reportando diretamente ao 
presidente da empresa, com o objetivo 
de suportar o planejamento estratégico 
corporativo, às estratégias de produtos e 
vendas. 

E4 

Empresa multinacional, 
provedora de produtos e serviços 
para infraestrutura de 
telecomunicações, atendendo a 
diversas empresas que operam 
nessa indústria. 

Função situada na área de estratégia e 
marketing regional, com objetivo de 
suportar o planejamento estratégico 
corporativo regional, vendas de 
produtos e serviços. 

E5 

Empresa multinacional do setor 
de commodities, atendendo a 
diversos tipos de clientes 
business to business. 

Função situada na área de compras e 
estratégias de suprimentos, com 
objetivo de auxiliar a organização a 
obter o menor custo possível. 

E6 

Empresa multinacional do setor 
automobilístico, atendendo aos 
consumidores finais do mercado 
brasileiro. 

Função situada na área de planejamento 
estratégico regional, com o objetivo de 
suportar as estratégias de marketing e 
vendas regionais, além do próprio 
planejamento estratégico regional. 

Quadro 3.2.1 – Descrição das empresas pesquisadas na ordem em que foram analisadas. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante dessa abordagem, o nível de receptividade, apesar de geralmente bom, foi 

variado. Cinco entrevistas foram realizadas pessoalmente e apenas uma via telefone, dadas as 

dificuldades de acesso pessoal ao entrevistado e preferência desse pela abordagem telefônica. 

Não houve nenhuma perda de qualidade nesse caso, pois todas elas foram gravadas.  A 
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primeira entrevista serviu como um pré teste, tanto do questionário quanto do desempenho do 

pesquisador, tendo sido aproveitada boa parte das respostas. Todas as demais foram 

consideradas de qualidade satisfatória por prover os dados necessários para prosseguir com as 

análises, uma vez que alguns dados começaram a se repetir a partir da terceira entrevista. Por 

atuarem em funções estratégicas, as noções de vantagem competitiva e de recursos 

estratégicos não eram completamente desconhecidas dos entrevistados, o que facilitou o 

desenrolar das entrevistas.  Com base na experiência da primeira entrevista foram procedidos 

alguns ajustes no roteiro e na abordagem em campo.  

 

3.3 Tratamento dos dados 

Os dados deste estudo foram tratados por meio da Análise de Conteúdo, em que se 

procurou seguir as recomendações de Flick (2004), segundo o qual o tratamento de dados 

qualitativos compreende a codificação e a categorização, e de Bardin (2006), para quem esta 

técnica envolve as seguintes etapas: 1- pré análise, 2- exploração do material e 3- tratamento 

dos resultados e interpretação.  

A pré análise correspondeu à organização das entrevistas transcritas de maneira a 

ajustar as respostas às perguntas na ordem em que foram estruturadas no roteiro, para facilitar 

o seu agrupamento por significados. Isso se fez necessário por que algumas respostas foram 

dadas ou complementadas na ocasião da resposta a outra pergunta. Com isso, foi criada uma 

moldura de codificação (COLLIS; HUSSEY, 2005) de modo a se verificar a consistência 

entre as diversas falas. O roteiro das entrevistas constituiu a regra básica de codificação que 

orientou a transformação das falas transcritas em unidades de registro (BARDIN, 2006), ou 

unidades de código, conforme Collis e Hussey (2005).  

A etapa de exploração do material consistiu em destacar nas transcrições das 

entrevistas as unidades de registro, ou seja, as palavras-chaves, expressões e frases mais 

relacionadas à expressão semântica de cada pergunta. Em seguida, essas unidades foram 

transpostas para uma matriz, reproduzida no apêndice C, que continha as perguntas na 

primeira coluna e nas demais colunas, à direita, as unidades semânticas correspondentes a 

cada entrevistado. Esse procedimento correspondeu à preparação para a categorização 

(BARDIN, 2006) que decorreu da codificação (FLICK, 2004).  

O tratamento dos dados foi iniciado com base nas unidades de registro, distribuídas na 

matriz. Foram feitas várias leituras horizontais, elegendo-se uma pergunta de cada vez e 

confrontando as unidades de registro de cada respondente para se elaborar os temas mais 

relevantes, por meio de sínteses. Ao final desse procedimento obteve-se uma relação dos 
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temas mais aderentes, agrupados de acordo com os objetivos específicos do estudo dos quais 

haviam decorrido as perguntas.  

O procedimento seguinte consistiu na elaboração das categorias para a análise do 

material que, segundo Bardin (2006), tem como primeiro objetivo fornecer por meio de 

condensações uma representação dos dados brutos. Para esse procedimento foram obedecidos 

os critérios para uma de categorização produtiva (BARDIN, 2006), quais sejam: 1- exclusão 

mútua, em que uma unidade de registro só pode ser associada a um código; 2- 

homogeneidade, que estabelece a associação a apenas uma dimensão da análise; 3- 

objetividade e fidelidade, que estabelecem os critérios de entrada nas categorias; 4- 

produtividade, a categorização que oferece novos insights.  

O quadro 3.3.1 apresenta as categorias que resultaram do tratamento dos dados e que 

constituirão a estrutura da análise dos resultados no próximo capítulo. 

 

Objetivos Específicos Categorias correspondentes 

Caracterizar a inserção da IC na 

Administração Estratégica da empresa. 

Enfrenta ambiente externo altamente 

competitivo. 

Integradora de informações e conhecimento 

na estrutura administrativa. 

Facilitadora de decisões estratégicas. 

Identificar os atributos envolvidos na IC que 

poderiam caracterizá-la como um recurso 

estratégico. 

Geradora indireta de valor econômico e 

vantagem competitiva. 

Dependente de pessoas e do tempo de 

desenvolvimento. 

Diversidade de configurações 

organizacionais. 

Quadro 3.3.1 – Categorias resultantes da análise dos dados. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4  Análise e interpretação dos resultados 

 
Neste capítulo está apresentada uma interpretação dos resultados face aos depoimentos 

e ao referencial teórico. Conforme alertado acima, os entrevistados estão identificados por 

intermédio da nomenclatura estabelecida no quadro 3.1, com o objetivo de zelar pela 

confidencialidade dos dados. As análises estão posicionadas na ordem em que foram 
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apresentadas no quadro 3.1. As categorias 4.1, 4.2 e 4.3 referem-se ao primeiro objetivo 

específico, enquanto que as categorias 4.4, 4.5 e 4.6 estão relacionadas ao segundo objetivo 

específico deste estudo. 

 

4.1 Enfrenta ambiente externo altamente competitivo 

Em todas as entrevistas realizadas ficou evidente a questão da dinamicidade do 

ambiente externo das empresas pesquisadas, mesmo essas sendo de diferentes naturezas e 

atividades. A principal fonte dessas mudanças, de acordo com os entrevistados, são seus 

concorrentes, embora existam outras fontes de oportunidades e ameaças advindas de 

mudanças do ambiente externo de acordo com Barney e Hesterly (2007), Johnson, Scholes e 

Whittington (2007) e Harrison (2005). No entanto, mais adiante será apresentada a situação da 

E5 que se diferencia das demais nesse quesito. Em quatro das seis entrevistas, os 

entrevistados externaram dificuldades na competição devido os novos entrantes em seus 

mercados de atuação. A competição com empresas novas nesses mercados tem causado 

dificuldades para as empresas que já se encontram estabelecidas. Nesse sentido, dois dos 

entrevistados relataram, por exemplo, pressões financeiras resultantes dessa competição com 

novas empresas, conforme segue. 

Disputa por margens no ambiente da E1: 

[...] você tem margens sobre forte pressão. [...] fabricantes de insumos que estão se 

movendo para a nossa parte da indústria, porque as nossas margens são mais altas. 

[...] clientes que têm capacidade de fazer o mesmo tipo de produto que nós temos e 

alguns deles estão decidindo se mover para essa área. [...] produtos substitutos de 

vários tipos que podem ser usados, efetivamente, quando você consegue resolver a 

equação de custo (executivo da E1). 

 

Disputa por preços no ambiente da E6: 

[...] Nós tivemos a infiltração no mercado das empresas estrangeiras. [...] vieram [...] 

para ganhar market share. [...] a estratégia que [...] vieram? Um custo muito baixo 

de importação, [...] por isso eles reduziram preço. Eles conseguem trazer um produto 

similar ao nosso, bastante próximo, com qualidade e estrutura, com toda a estrutura, 

com o preço mais barato. [...] a gente acabou perdendo mercado, participações de 

mercado com a infiltração (executivo da E6).  

 

Não obstante a competição oriunda do confronto com novas empresas por preços de 

venda ou baixos custos de produção e administrativos, a E5, por conta da natureza de sua 
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atuação em commodities, entende que a questão de competição por baixos custos é uma das 

poucas possibilidades de obtenção da vantagem competitiva. É importante ressaltar que a 

vantagem competitiva, no conceito proposto por Peteraf e Barney (2003), se concentra em 

obter retornos maiores seja por gerar maior valor econômico ou menor custo econômico. 

Dessa forma, essa característica da E5 enriquece o estudo por proporcionar um ponto de vista 

diferente com relação à fonte de vantagem competitiva: 

[...] o grande diferencial tem que ser, mesmo, na formação de custos, na redução de 

custos de produção, de custos administrativos (executivo da E5). 

 

Dessa forma, além da questão da competição por preços e custos, as empresas dos 

entrevistados entendem que a sua possível fonte de vantagem competitiva não estaria em seus 

produtos, mas sim em características de cada organização. Essas características podem ser 

consideradas como recursos e estão em consonância com a posição de Barney e Hesterly 

(2007) quanto a entender a vantagem competitiva de uma empresa com base em seus 

recursos. Nesse caso, as empresas da pesquisa se utilizam de conhecimento específico de 

produtos e mercados como base para a busca da vantagem competitiva. Esse conhecimento 

tem origens diversas, tais como tempo de existência da empresa, especialização em produtos 

muito específicos, estudo contínuo e profundo dos mercados consumidores finais, 

proximidade junto a clientes e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Não obstante 

esse conhecimento, na percepção dos entrevistados é necessário combiná-lo à capacidade de 

aplica-lo em produtos e serviços para obter a vantagem competitiva, conforme o conceito de 

condições organizacionais explicitado por Barney e Hesterly (2007). Tais condições são 

fundamentais para que esses recursos sejam, de fato, fonte de vantagem competitiva e serão 

mais explorados nas categorias do segundo objetivo específico desse estudo. 

Na E1 e E4, o conhecimento das necessidades do cliente, combinado com outros 

elementos, é considerado uma potencial fonte de vantagem competitiva: 

[...] O que faz a diferença é a nossa compreensão. [...] Quando a gente faz uma 

análise fisioquímica dos produtos, você percebe que não tem grandes diferenças [...] 

quando você considera o que esses produtos conseguem fazer em relação à 

necessidade do seu cliente, aí você percebe uma diferença brutal.  (executivo da E1). 

 

Para o executivo da E4, o conhecimento das necessidades do cliente também deve ser 

combinado com o conhecimento técnico (pesquisa e desenvolvimento) para compreender a 

possível fonte de vantagem competitiva da empresa: 
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[...] o primeiro ponto é que somos uma empresa global [...] temos centros de 

desenvolvimento e pesquisa em algumas localidades do mundo, temos centros de 

entrega de serviços [...] E a gente está sempre pensando, assim, a frente dos nossos 

clientes. Então, isso faz com que a gente tenha uma vantagem competitiva muito 

grande com relação aos nossos próprios competidores. (executivo da E4). 

 

No entanto, no caso da E2, o conhecimento técnico dos produtos poderia ser uma fonte 

de vantagem competitiva, aliado ao tempo de existência da empresa: 

[...] A empresa é de muito tempo de existência, tem mais de 100 anos de existência e 

conhece muito tecnicamente os produtos, tem pesquisa e desenvolvimento pensando 

em novas soluções e aperfeiçoamento de solução. (executivo da E2). 

 

Dessa forma, o conhecimento, pode ser considerado, de uma forma geral, como uma 

fonte de vantagem competitiva, conforme afirmado por Bollinger e Smith (2001). 

Corroborando os enunciados de Harrison (2005), Johnson, Scholes e Whittington 

(2007), Barney e Hesterly (2007) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), os entrevistados 

afirmaram que as suas empresas possuíam funções orientadas ao ambiente externo com o 

intuito de identificar oportunidades e ameaças mediante monitoramento e análise ambiental, 

além de integração de informações. Poderia ou não ser atribuída à função de IC a 

responsabilidade de realizar a identificação de oportunidades e ameaças, uma vez que é de sua 

natureza ser orientada ao ambiente externo, conforme afirmado por Sharp (2009).  

 

4.2  Integradora de informações e conhecimento na estrutura administrativa 

Um dos aspectos mais relevantes definidos no primeiro objetivo específico é a maneira 

como a IC é percebida dentro da empresa, mais especificamente na administração estratégica. 

Essa categoria vai ao encontro desse objetivo por ter capturado, em essência, a percepção dos 

entrevistados a respeito da inserção da IC na administração estratégica da empresa.  

De maneira geral, os entrevistados expuseram que a IC age como uma integradora de 

informações e conhecimento dentro da empresa, conforme previsto por Rodrigues e Riccardi 

(2007). Para realizar essa integração, a IC busca informações e conhecimento disponíveis 

tanto internamente como externamente à empresa e os entrega a algumas poucas pessoas na 

empresa. No caso das empresas da pesquisa, a IC pode ser considerada como uma função 

recente, tendo, na média, cinco anos de existência. Além disso, em alguns casos, houve pouca 

clareza a respeito da relação entre a IC e práticas de gestão do conhecimento – a essa última 
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lhe falta também a sua formalização na organização. Apesar de haver uma clara ligação 

pragmática entre a IC e o conhecimento existente dentro da organização, não foi verificada a 

existência de uma ligação formal desse tipo.  

De acordo com os entrevistados, não raramente a IC é demandada a realizar interfaces 

com outras funções, como planejamento estratégico, marketing, vendas, entre outras. Essa 

interface pode se caracterizar em termos de relação fornecedor – cliente, como no caso de 

planejamento estratégico em que a IC é a fornecedora ou como em outros casos em que a IC 

se vale de informações sobre o ambiente externo que estão disponíveis nas áreas de vendas e 

compras, conforme segue:  

[...] análises básicas: a gente faz aquela análise que a gente chama de STEEP, que é 

social, tecnológica, econômica, ecológica, política, para identificar quais são as 

mudanças que estão acontecendo [...] Então, esse tipo de monitoração é 

extremamente importante. (executivo da E1). 

 

[...] existe uma avaliação dos principais competidores [...] há um acompanhamento 

desses grandes movimentos. [...] E também há um acompanhamento de [...] o que está 

acontecendo com determinado segmento, o que está acontecendo com determinada 

região. (executivo da E2). 

  

[...] O planejamento estratégico [...] era subsidiada com uma área bem discreta, que 

era informações de mercado. [...] aí, a gente começou a fazer inteligência competitiva 

com todo o ferramental de suportar decisões. E o nosso processo de planejamento 

estratégico é bastante baseado em toda esse monitoramento do mercado que dá 

subsídios para começar um ciclo estratégico novo, um novo ciclo estratégico ou uma 

nova oportunidade. É o ambiente de inteligência competitiva que detecta essas 

oportunidades. [...] (executivo da E3). 

 

[...] área de estratégia e marketing, que trabalha de uma forma que a gente chama de 

outsiding, ou seja, olhando a perspectiva de fora do mercado para dentro da empresa. 

E aí você tem as áreas internas que trabalham com as suas análises de forças e 

ameaças de uma maneira mais interna. E aí você tem um fórum de discussão onde 

você junta essas duas informações. (executivo da E4). 

 

[...] Existe aqui [...] um sistema de radar no qual diversas pessoas em todo o mundo 

colocam alguns inputs, algumas notícias, algumas informações que elas têm 

percebido no mercado. E a partir desse agrupamento de informações, a nossa área 
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consegue construir algumas hipóteses [...] o contato direto com os compradores e 

com as pessoas da área comercial é uma grande forma de identificação de 

oportunidades e ameaças [...] (executivo da E5). 

 

[...] são três áreas que nós promovemos a sinergia. [...] vendas trazem informações 

[...] fazemos uma reunião semanal, para pegar essas informações [...] (executivo da 

E6). 

A partir do conteúdo das entrevistas, foi possível identificar que a IC se encontra em 

áreas de marketing (vendas) e produção (suprimentos), considerando a estrutura 

organizacional das empresas pesquisadas. A preponderância se deu em áreas de marketing, 

com menos incidência em produção. Embora não explorada nas entrevistas, a razão para essa 

diferença pode ser parcialmente explicada pela natureza específica do negócio e da possível 

fonte de vantagem competitiva buscada por cada empresa. Em outras palavras, a IC é 

posicionada de maneira a melhor “alimentar” a competitividade da empresa com informações 

e conhecimento a respeito de qualquer um dos elementos do ambiente externo, corroborando 

a posição de Sharp (2009). Além disso, conforme afirmam Rodrigues e Riccardi (2007), a IC 

está ligada às competências da organização por prover informações que as alimentam, ainda 

que indiretamente. Assim, é coerente adequar a localização da IC na organização à área da 

organização à qual ela deve suportar.  Por exemplo, no caso da E5, uma empresa do setor de 

commodities, a IC se localiza na parte de suprimentos: 

[...] está localizado na área global de procurement [...] aonde é que está o principal 

valor da empresa e aonde que a empresa tem a sua principal vantagem competitiva, 

aonde que tem mais dinheiro circulando. [...]  a área de procurement é uma das áreas 

mais estratégicas para a empresa. (executivo da E5). 

 

Conforme argumentado na categoria anterior, no ambiente da E5 a competição por 

custos mais baixos é uma das poucas formas de obtenção de vantagem competitiva. Assim, 

para ter acesso às melhores informações e conhecimentos disponíveis dentro e fora da 

empresa a respeito da atuação da área de suprimentos, parece mais coerente que o foco de 

monitoramento da IC seja relacionado à natureza da atividade da parte da organização em que 

ela se encontra.  

Para as empresas da pesquisa, a IC tem uma função muito importante que é a de 

integrar informações e conhecimentos, dispersos nos diversos departamentos da empresa, em 

suporte a decisões estratégicas. Esse papel foi descrito por Rodrigues e Riccardi (2007), 

quando afirmaram que a IC pode ser entendida como uma integradora organizacional, atuando 
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na sustentação das bases cognitivas da organização e na geração de conhecimento.  Dessa 

forma, a função de IC nessas empresas se utiliza de fontes externas e internas para buscar 

informações a respeito do ambiente externo, de acordo com o que prevê o processo de IC 

(DISHMAN; CALOF, 2008). No entanto, as pessoas que compõem formalmente a função de 

IC não possuem acesso a todas as informações e todo o conhecimento necessário para realizar 

as análises previstas no processo de inteligência. Por conta disso, as empresas mantêm uma 

rotina de interação com as pessoas detentoras de informação e conhecimento relevantes para a 

IC. Os entrevistados consideram essas interações constantes como redes, conforme ilustrado a 

seguir: 

Fundamentalmente é uma rede interna. [...] através da rede interna, tenho acesso à 

rede externa. [...] o relacionamento humano é extremamente importante. (executivo 

da E1). 

 

[...] Quando a gente precisa de um apoio [...] solicita análise de alguém. Mas é de 

alguém interno. (executivo da E3). 

 

Essas redes também podem ser externas à empresa: 

[...] uma rede de contatos bastante ampla. [...] conta muito com os consultores e 

especialistas do mercado [...] (executivo da E5). 

  

Por conta do fato do processo da IC ser, ao mesmo tempo, integrador e gerador de 

conhecimento há alguma sobreposição entre a função de IC e práticas de gestão do 

conhecimento nas empresas da pesquisa. Entretanto, tal sobreposição não é totalmente clara e 

evidente, uma vez que as empresas pesquisadas não possuem uma prática mais formalizada de 

gestão do conhecimento: 

[...] nós usamos metodologias de inteligência competitiva para fazer gestão do 

conhecimento. (executivo da E1). 

 

[...] em, até, um pouco de gestão de conhecimento, mas não é nada formalizado. 

(executivo da E6). 

 

No entanto, no âmbito do processo de IC (DISHMAN; CALOF, 2008), parece haver, 

de acordo com os entrevistados, mecanismos para realizar alguma espécie de gestão do 

conhecimento: 
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[...] existe [...] um direcionamento para se manter essa [...] estruturação de 

informação, já dentro do processo [...] (executivo da E2). 

 

 [...] nós nos encontramos uma vez por mês via teleconferência e é aonde a gente 

discute as informações daquele mês [...] (executivo da E4). 

 

Além disso, a função IC também foi considerada como envolvida na gestão do 

conhecimento da empresa: 

[...] nós usamos metodologias de inteligência competitiva para fazer gestão do 

conhecimento. (executivo da E1). 

 

[...] Na verdade, a própria área de inteligência é responsável por criar algumas áreas 

de gestão de conhecimento [...] (executivo da E5). 

 

Dada a necessidade de acesso a informações e conhecimento, inclusive a necessidade 

de contato com os principais “clientes” da IC, os executivos, são os principais elementos que 

justificam o posicionamento da função de IC em áreas de marketing (vendas) e produção 

(suprimentos). Novamente, esse posicionamento está relacionado à característica da IC de ser 

adaptável a qualquer uma das forças do ambiente externo (SHARP, 2009) (DISHMAN; 

CALOF, 2008). Não obstante a característica da atividade da organização na qual a IC se 

encontra, também há o aspecto do nível em que ela se localiza, que, no caso das empresas da 

pesquisa, é considerado como estratégico: 

[...] reporta direto para o presidente. (executivo da E1). 

 

 [...] está localizada diretamente onde era o presidente [...] (executivo da E3). 

 

 [...] Planejamento estratégico somos nós [...] a gente parte para o direcionamento e 

tomada de decisões junto à diretoria [...] (executivo da E6). 

 

4.3 Facilitadora de decisões estratégicas 

 Ainda no objetivo específico de caracterização da inserção da IC na administração 

estratégica das empresas pesquisadas, foi identificado que o maior benefício percebido de ter 

a IC na empresa é a facilitação que essa promove em relação às decisões estratégicas. Esse 

aspecto já era esperado, devido à função de IC ser primariamente orientada ao nível 

estratégico da organização (BAARS; KEMPER, 2008), ao ambiente externo (DISHMAN; 
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CALOF, 2008) e esse, por sua vez, ser uma fonte de informações fundamental nas decisões 

estratégicas (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). Entretanto, esse aspecto não tem, na 

teoria, uma uniformidade entre os autores listados neste estudo. Enquanto Sharp (2009) 

entende que o foco da IC é predominantemente em níveis estratégicos, Fleisher e Bensoussan 

(2007) entendem que a IC pode servir também em níveis operacionais e táticos. Ademais, é 

relevante ressaltar que a característica de facilitação de decisões é resultante da percepção 

exclusiva dos entrevistados, já que não foram entrevistados os seus “clientes internos”.  

Foram identificados três aspectos fundamentais que compõem a categoria de 

facilitação de decisões estratégicas: 1) benefícios aos níveis estratégicos e operacionais; 2) 

acessibilidade e síntese de informações e conhecimento e 3) identificação de riscos. 

 Com relação ao primeiro aspecto, de acordo com os entrevistados, a área de IC pode 

atender desde o presidente da empresa até pessoas de nível gerencial e operacional: 

[...] tem gente que é do campo, que está ligada o sistema e que recebe produtos, que é 

cliente nosso e tem gente que é o próprio diretor que recebe informações dos nossos 

produtos [...] (executivo da E3). 

  

A esses diferentes níveis organizacionais a IC provê as informações e conhecimentos, 

conforme exposto na categoria 4.2. No entanto, de acordo com os entrevistados, quem recebe 

e utiliza essas informações relata que o maior benefício se concentra em ter essas informações 

e o conhecimento disponíveis e acessíveis facilmente dentro da empresa. De acordo com 

Baars e Kemper (2008), a IC é primariamente orientada a fornecer informações e 

conhecimento que suportem as decisões nesse nível. Dessa forma, era esperado que houvesse 

uma orientação das funções de IC das empresas aos níveis estratégicos. Essa acessibilidade e 

disponibilidade é algo que atua diretamente na facilitação das decisões, uma vez que essas 

informações atendem às necessidades dos indivíduos que tomam as decisões. Essa 

proximidade com esses indivíduos é mais um elemento dos que caracterizam a IC como uma 

função orientada mais ao nível estratégico das empresas (BOSE, 2008) (SHARP, 2009). A 

interação, de acordo com os entrevistados, pode acontecer tanto de forma pró ativa por parte 

dos responsáveis pela IC, quanto de forma reativa, atendendo a solicitações pontuais feitas à 

função de IC, conforme ilustram os depoimentos a seguir. 

 

[...] antes da gente fazer uma atividade um pouco mais estruturada, muitas 

informações estavam difusas, então a informação está na empresa, mas ela não está 

organizada. E não está, portanto, facilmente acessível. [...] se [...] o tomador de 
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decisão conversasse com uma pessoa que [...] tivesse a informação, ele tomava a 

decisão de uma forma um pouco mais tranquila. Se tem um lugar onde a informação é 

centralizada, tende a facilitar o processo. (executivo da E1). 

 

[...] resumo do melhor caminho a ser seguido. Quando você faz inteligência 

competitiva, eu acho que a vantagem [...] é você poder condensar todo aquele volume 

de informações em opções mais claras, mais objetivas [...] (executivo da E2). 

 

[...] criar insights [...] para onde está indo o mercado e [...] principalmente dados e 

fatos que comprovem alguns desses insights [...] (executivo da E4). 

 

 [...] Agilidade, flexibilidade, no meu ponto de vista, sinergia na comunicação e 

tomadas de decisões mais rápidas [...] (executivo da E6). 

 

 O terceiro aspecto da facilitação das decisões estratégicas é o fato da IC ser entendida 

como uma identificadora de riscos. A IC tem como uma de suas características fundamentais, 

um aspecto ligado à minimização de incertezas e, por consequência, de riscos (CASTRO; 

ABREU, 2007) (DISHMAN; CALOF, 2008) (SHARP, 2009). Isso ocorre à medida que a IC 

se orienta a capturar e processar informações do ambiente externo, gerando conhecimento que 

pode levar a ações por parte da empresa (TYSON, 1998) (CHOO, 2003) (DISHMAN; 

CALOF, 2008) (SHARP, 2009). Segundo os entrevistados, mais do que as oportunidades 

identificadas no ambiente externo pela IC, os riscos identificados por esta é que são de fato 

úteis à administração estratégica da empresa. Essa identificação de riscos é utilizada 

diretamente por executivos de alto nível hierárquico para compor decisões consideradas 

estratégicas.  

Ficou claro que a IC, sozinha, não é impreterível para o processo decisório. No 

entanto, ela é utilizada pelos executivos que tomam essas decisões para embasamento ou 

refutação das escolhas realizadas, apesar da dificuldade política, em alguns casos, para a 

realização dessa última. Esse aspecto de utilização da informação e do conhecimento gerado 

ou concentrado pela IC vai ao encontro do que Choo (2003) se refere como utilizar 

informação e conhecimento de forma a dar sentido à situação da organização antes de tomar 

uma decisão. Portanto, é possível afirmar que a principal influência direta da IC nas decisões 

estratégicas das empresas da pesquisa acontece por intermédio da identificação de riscos. 

Entretanto, não é somente esse nível que se beneficia diretamente da identificação de riscos 

gerada pela IC. Conforme descrito acima, não são apenas os níveis estratégicos da 
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organização que utilizam o que é produzido pela função de IC. As decisões que ocorrem em 

níveis táticos e operacionais também fazem uso da identificação de riscos promovida pela IC. 

 

[...] a gente faz uma análise do que aconteceu, quais são as implicações [...]  as 

recomendações de ação e o risco de não realização. (executivo da E1). 

 

[...] Se o monitoramento falar assim: “Olha, as nossas estratégias ou estão 

anacrônicas ou, às vezes, já foram alcançadas ou aconteceu alguma coisa que elas 

[...] Não vão ajudar a gente a atingir a nossa visão.” Quando isso acontece, a gente 

muda o ciclo estratégico. (executivo da E3). 

 

[...] elaboração de forecasts com buscas de alternativas, busca de fornecedores [...] 

(executivo da E5). 

 

[...] existe esse paradoxo quando a gente presta serviço para o cliente, e, ao mesmo 

tempo, a gente tem um certo reporte funcional para o cliente. [...] fica um pouco 

difícil de [...] contrariar algumas visões que já vêm pré-estabelecidas por parte dos 

nossos clientes. (executivo da E5). 

  

A figura 4.1 tem o objetivo de sumarizar a relação entre os principais agrupamentos de 

temas e as categorias decorrentes do primeiro objetivo específico. 
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Figura 4.1 – Relação entre temas, categorias e o primeiro objetivo específico. 
Fonte: elaborado pelo autor 
 



63 
 

4.4 Geração indireta de valor econômico e vantagem competitiva 

 Em resposta ao segundo objetivo específico, a primeira categoria identificada diz 

respeito ao papel da IC, enquanto função, na geração de vantagem competitiva. Houve 

unanimidade entre os entrevistados com relação ao efeito indireto da IC na vantagem 

competitiva da empresa, considerando a geração direta de valor econômico aos clientes 

diretos das empresas. Esse efeito indireto pode ser subentendido em três partes: 1) geração de 

maior valor econômico por intermédio de influência direta no valor percebido pelo cliente; 2) 

impossibilidade da geração de vantagem competitiva exclusivamente por intermédio da IC e 

3) interação entre a IC e os recursos efetivamente geradores da vantagem competitiva da 

empresa.  

Partindo do conceito de que a vantagem competitiva está intrinsecamente ligada à 

geração de valor econômico (PETERAF; BARNEY, 2003), em que um dos aspectos 

relevantes é o valor percebido pelo cliente, os entrevistados foram claros ao declarar que a IC 

possui apenas uma ligação indireta com a geração desse valor que é percebido pelo cliente. 

Essa ligação indireta está mais relacionada com identificação de necessidades dos clientes: 

[...] O produto não é alterado. Um exemplo: ele é mais próximo do que o cliente 

queria. [...]  isso economiza tempo do pessoal técnico em fazer análise [...] Então, 

eles conseguem ser mais produtivos [...] (Executivo da E1). 

 

 [...] a inteligência ajuda a entender qual é o valor percebido para aquele cliente. 

[...] existe bastante flexibilidade para você colocar uma solução diferente de um 

cliente para outro. Nesse sentido, ela ajuda bastante [...] (Executivo da E2). 

 

[...] não diretamente, a gente não participa do processo, vamos dizer assim, de 

formulação de produto [...] é um papel informativo [...] a gente traz [...] casos 

comparativos. Esse é um fator interessante que, de alguma forma, ajuda a agregar 

valor da área [...] (Executivo da E4). 

 

Outra evidência identificada nas entrevistas, e que ajuda a caracterizar a relação 

indireta entre a IC e a geração de vantagem competitiva, é a impossibilidade de a IC ser, por 

si só, fonte de vantagem competitiva. Primariamente, a IC é entendida como uma função de 

suporte e, portanto, não se concentra em empreender, por exemplo, o desenvolvimento de um 

novo produto. Conforme afirmado por Tyson (1998), a IC é uma geradora de conhecimento, 

por conta de sua característica analítica. Complementando, Choo (2003) afirma que 

conhecimento auxilia as organizações a fazer suas escolhas, porém em um papel de suporte. 
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Dessa forma, não é surpresa que a IC, por si só não seja capaz de gerar vantagem competitiva 

por estar em uma posição de suporte, conforme afirmado também por Baars e Kemper (2008) 

em sua definição do que é IC. Por ter essa posição de suporte, os entrevistados alegaram 

dificuldades em auferir o impacto econômico da IC ou dificuldade em observar o efeito direto 

da IC na geração de vantagem competitiva. Além disso, no caso da E5, em que a IC está, 

aparentemente, mais próxima da fonte de vantagem competitiva da empresa, não ficou claro 

se a IC é, realmente, única responsável pela vantagem da empresa – não obstante o seu papel 

na composição de custos e lucratividade da empresa: 

[...] A inteligência competitiva pode fazer com que os recursos da organização sejam 

melhor utilizados. É uma posição de suporte. A inteligência competitiva, por si só, 

não gera valor [...] (Executivo da E1). 

 

[...] tinha essa preocupação de não tentar desviar [...] os louros da vitória para a IC. 

Porque isso não acontece. Porque IC é órgão de staff, não é órgão de linha. [...] é 

[...] dificílimo de medir esse impacto econômico (Executivo da E3). 

 

[...] é complicada [...] essa questão do por si só [...] A nossa vantagem é realmente 

vinculada aos resultados da companhia no que diz respeito à redução de custos de 

produção, manutenção de margens e melhorias de lucratividade [...] (Executivo da 

E5). 

 

Assim, diante do aspecto de efeito indireto da IC na vantagem competitiva das 

empresas, procurou-se observar qual recurso, responsável pela vantagem competitiva da 

empresa, seria mais diretamente beneficiado pela IC. Dessa forma, observou-se que a 

informação, de uma maneira geral, é o recurso que mais se beneficia da IC. Essa interação 

pode ser explorada sob dois aspectos principais: primeiramente, de acordo com a literatura, a 

IC prevê em seu processo a coleta e análise de informações a respeito do ambiente externo 

(BOSE, 2008) (SHARP, 2009) (DISHMAN; CALOF, 2008). Alguns autores (BOSE, 2008) 

(DISHMAN; CALOF, 2008) defendem que, por conta desse aspecto, a IC se configura como 

uma função analítica de informações, agregando, portanto, valor às informações. Em segundo 

lugar, ainda por conta das características da função de IC, ocorre uma movimentação de 

informações dentro da empresa, de forma a assegurar que as pessoas que necessitam dessas 

informações as tenham e as utilizem. A IC, de acordo com Dishman e Calof (2008), é uma 

função que, motivada por altos níveis de incerteza, obtém informações do ambiente externo, 

as analisa e as redistribui internamente de acordo com as necessidades específicas de cada 
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organização. Essa movimentação, que pode ser compreendida como facilitação do fluxo de 

informações, por si só, configura uma interação entre a IC e o recurso informação que 

privilegia este último. A facilitação do fluxo de informações, promovida pela IC, pode 

conferir, de acordo com os entrevistados, uma maior agilidade nas decisões:  

 [...] precisa ter alta eficiência na produção de inteligência competitiva. [...] a gente 

entende como informação analisada, processada, apresentando sempre para o 

tomador de decisão poder agir. Ou seja, é uma informação que permite que o 

tomador de decisão tome uma ação imediatamente. (Executivo da E1). 

 

[...] a inteligência estrutura a informação [...] facilita a tomada de decisão [...]  todos 

os recursos que precisam de tomar decisões com mais assertividade [...]  vão ser 

beneficiados [...] (Executivo da E2). 

 

[...] Quando você tem valorização na sua informação e consegue passar isso mais 

rapidamente para a equipe de venda, para a equipe de marketing, e esses conseguem 

levar até a ponta [...], lá no cliente final, a resposta é mais rápida [...] (Executivo da 

E6). 

 

4.5 Dependente de pessoas e do tempo de desenvolvimento 

 Explorando a dimensão de heterogeneidade da IC, enquanto recurso, tanto a categoria 

4.5 quanto a categoria 4.6 apresentam argumentos em favor da IC como uma potencializadora 

de fontes de vantagem competitiva para as empresas do estudo. No caso da presente categoria, 

foi identificada uma dependência de pessoas inerente à função de IC. Mais especificamente, é 

possível dividir essa dependência em dois grandes aspectos: 1) as pessoas que são 

responsáveis e diretamente envolvidas na função de IC e; 2) pessoas da empresa que, por 

conta de seu conhecimento ou posição específicos, são chamadas a, eventualmente, compor 

ou auxiliar a função de IC. Embora pareçam aspectos separados, considera-se que estejam 

intrinsecamente conectados. Conforme Hall (1993), Barney e Hesterly (2007) e Johnson, 

Scholes e Whittington (2007) apontam, a dependência de pessoas pode ser uma das 

características de recursos estratégicos. Isso se deve ao enraizamento desses recursos por meio 

da interação entre equipes, desenvolvimento e aplicação do conhecimento, desenvolvimento 

de competências e habilidades. Esses elementos também podem ser considerados sob o 

aspecto de complexidade social (BARNEY; HESTERLY, 2007). Numa aquisição, por 

exemplo, a empresa compradora, de acordo com esses autores, não seriam capazes de 

absorver ou transferir esse tipo de recurso. Não obstante, Hall (1992) defende que recursos 
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com essa características são considerados como intangíveis. Ainda, Kayo et al. (2006) 

afirmam que a vantagem competitiva provida por esse tipo de recurso intangível pode ser 

singular e difícil de imitar. Portanto, a dependência das pessoas identificada nessa categoria 

está em consonância com uma das características de um potencial recurso estratégico, 

conforme explorado na teoria. 

 A dependência das pessoas, com relação àquelas diretamente envolvidas na função de 

IC, destaca-se por conta da habilidade pessoal dos indivíduos em desenvolver as atividades 

demandadas da função de IC. Mais especificamente, são as habilidades de relacionamento 

interpessoal que fazem com que a IC seja dependente das pessoas que a desempenham dentro 

das empresas. Essa habilidade de relacionamento entre as pessoas pode ser observada, do 

ponto de vista da teoria, sob o aspecto de complexidade social (BARNEY; HESTERLY, 

2007) (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2007).  Em outras palavras, esse sistema social que 

se configura dentro de uma organização pode ser uma característica de recurso estratégico e 

também se alinha com a questão de interação entre equipes. Em um cenário hipotético de 

aquisição de uma das empresas pesquisadas, dificilmente a IC, nas condições aqui estudadas, 

poderia ser absorvida na nova estrutura – a não ser que fossem mantidas as mesmas pessoas e 

a mesma estrutura organizacional em uma operação separada, por exemplo. Isso se deve ao 

fato desse sistema social ser único e depender de uma série de fatores, como o histórico de seu 

desenvolvimento, por exemplo (BARNEY; HESTERLY, 2007). Esse histórico pode ser, por 

exemplo, a história de carreira do responsável pela IC dentro da empresa em questão ou os 

motivos que levaram os executivos de alto nível hierárquico a demandar a criação dessa 

função dentro da empresa. 

[...] quando houve uma mudança na área de estratégia [...]  e abriu uma nova vaga 

para gerente de IC. O principal requisito era relacionamento [...]  (Executivo da E3). 

 

 Essa dependência da habilidade de relacionamento interpessoal dos indivíduos que 

desempenham a IC é importante para envolver outras pessoas da empresa que possuam acesso 

a informações e fontes de informações relevantes, ou conhecimento específico, ou ambos. 

Como conhecimento específico entende-se conhecimento técnico acumulado por pessoas que 

não fazem parte, formalmente, da função de IC. Essas pessoas são engajadas pontualmente na 

atividade, sob coordenação de responsáveis pela área de IC. Nesse caso, é possível considerar 

o conhecimento acumulado como fonte de vantagem competitiva (BOLLINGER; SMITH, 

2001) e a IC como uma capacidade complementar (BARNEY; HESTERLY, 2007) a esse 

conhecimento. Dessa forma, é possível observar a IC como uma potencializadora de 
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vantagem competitiva por estar diretamente conectada com conhecimento e informações 

importantes para as decisões. Não obstante, Choo (2003) defende que as pessoas que tomam 

as decisões necessitam de conhecimento para fazê-lo, enquanto que para Rodrigues e Riccardi 

(2007) o papel da IC é justamente realizar o intermédio entre as pessoas que possuem as 

informações e o conhecimento demandado por outras.  

Dessa forma, o acesso a essas pessoas, bem como o seu engajamento na função de IC 

quando necessário, compõe uma dificuldade de imitação aos competidores, por configurar um 

recurso intangível enraizado em aspectos como complexidade social, conhecimento, entre 

outros citados anteriormente. Tal acesso depende não somente de ter pessoas com 

conhecimento específico dentro da empresa, mas também de ter acesso a essas pessoas. Tal 

acesso, por sua vez, depende da habilidade das pessoas envolvidas diretamente na função de 

IC em estabelecer relacionamento interpessoal. Assim, é possível observar a existência de um 

sistema social dentro das empresas do estudo que pode tornar a execução da IC única em cada 

empresa. 

[...] a área da inteligência precisa estar bem integrada com as outras áreas, 

principalmente as áreas que são fontes de informação primária [...] (Executivo da 

E2). 

 

[...] o gerente de IC não pode ficar muito tempo atrás do computador [...] o gerente 

de IC tem que se relacionar [...] para garantir a cooperação [...] (Executivo da E3). 

 

[...] Muitas vezes, a informação que a gente precisa para a chave de um 

questionamento [...] está aqui dentro. Então, muitas das vezes a gente procura, 

internamente, algum contato, alguma pessoa que trabalha em [...] uma área técnica e 

essa pessoa vai ter o conhecimento que pode direcionar a nossa pesquisa e a nossa 

estratégia [...] (Executivo da E5). 

 

Ainda com relação ao acesso a pessoas específicas dentro da empresa, o desempenho 

da IC depende também do acesso a pessoas de alto nível hierárquico. O envolvimento delas 

implica em uma influência sobre a função de IC, sendo um potencial componente da sua 

efetividade. Esse aspecto é relevante, não somente do ponto de vista de movimentação de 

informações (RODRIGUES; RICCARDI, 2007), mas também do ponto de vista de 

planejamento das atividades de IC (BOSE, 2008), conforme pode ser observado nos 

depoimentos a seguir. 
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 [...] Se a área tem um bom relacionamento com o resto da empresa, a área de 

inteligência consegue mais acesso à informação, consegue mais acesso à capacidade 

analítica e consegue mais capacidade de executar aquelas recomendações que foram 

feitas (Executivo da E1). 

 

[...] tem que entender a necessidade de estar aumentando ou mudando a necessidade 

do cliente para mudar os produtos que ele vai atrás [...]  (Executivo da E3). 

  

 Esse acesso a pessoas de alto nível hierárquico acontece não somente por intermédio 

da habilidade de relacionamento interpessoal dos indivíduos diretamente envolvidos na IC, 

mas também por conta da posição em que a IC se encontra na estrutura organizacional da 

empresa – questão essa que será explorada adiante, na categoria 4.6. Essa posição permite aos 

envolvidos com a IC a participarem de decisões, por intermédio do fornecimento de 

informações para os executivos. Após um determinado período de tempo a função de IC pode 

ser demandada a participar dessas decisões, ao invés de ter que buscar ativamente sua 

participação. No caso da E4, por exemplo, a cultura da empresa favorece o trânsito de 

informações provendo, assim, meios para que a função de IC seja desenvolvida. A 

possibilidade de acesso às pessoas de alto nível hierárquico e a posição hierarquicamente 

privilegiada na estrutura confere à IC parte das condições organizacionais para que 

desempenhe adequadamente seu papel. Essas condições organizacionais identificadas aqui 

fazem parte do que Barney e Hesterly (2007) enunciaram como condições necessárias para 

que um recurso estratégico tenha o seu potencial aproveitado adequadamente. No enunciado 

desses autores, condições organizacionais podem ser entendidas como a configuração da 

estrutura de reporte (formal ou informal), sistemas de controle e qualquer outro processo ou 

política que suportem o funcionamento da organização. Não obstante, Grant (1991) também 

defende que a administração dos recursos é um elemento relevante na exploração adequada do 

potencial desses recursos. No presente estudo, a cultura e o acesso formal e informal às 

pessoas (relacionamentos), de diferentes níveis hierárquicos, configuram condições 

organizacionais necessárias ao aproveitamento da IC. 

 [...] antes era uma posição de suporte, ela vem ganhando status de uma área chave 

na organização. Então está no meio desse processo ainda [...] (Executivo da E2). 

 

[...] Essa cultura de distribuição de informação, ou seja, não guardar a informação 

para si [...] é muito disseminada aqui na empresa e permite distribuir esse tipo de 

coisa. [...] (Executivo da E4). 
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[...] nossa área tem uma grande visibilidade. A gente participa de reuniões constantes 

com o alto escalação da companhia [...] temos um acesso muito fácil a esses níveis 

hierárquicos. Os trabalhos que nós realizamos [...] são bastante requisitados e 

bastante utilizados para a tomada de decisões que chega até o nível do presidente 

global da companhia. [...] (Executivo da E5). 

 

[...] essa estrutura organizacional facilita bastante, porque eu não preciso passar por 

vários até chegar na diretoria de vendas [...] (Executivo da E6). 

  

Por fim, o tempo de desenvolvimento da função de IC é de dois anos, em média. No 

entanto, esse tempo pode ser limitadamente reduzido com maior número de recursos 

aplicados no desenvolvimento da função de IC. Embora esse tempo mínimo não seja 

conhecido, existem diversas etapas de desenvolvimento, para o engajamento das pessoas 

direta ou indiretamente envolvidas, que não podem ser ignoradas ou encurtadas. Essa situação 

configura uma deseconomia de compressão de tempo, conforme descrito por Dierickx e Cool 

(1989), uma vez que é necessário que os investimentos para o desenvolvimento da IC sejam 

feitos ao longo de um determinado período de forma que as iniciativas empreendidas sejam  

devidamente amadurecidas, especialmente por conta do tempo mínimo para o 

desenvolvimento. Assim, essa deseconomia de compressão de tempo pode configurar uma 

barreira à imitação da função de IC, já que o construto mencionado, segundo Dierickx e Cool 

(1989) é uma característica relevante na composição de um recurso estratégico, conforme 

ilustram os depoimentos a seguir.  

[...] Nove mulheres não geram uma criança em um mês. [...] existe o processo de 

amadurecimento. [...]  Mais pessoas, significa que você vai ter a capacidade de gerar 

mais deliverables. Mas eu acho que um dos processos mais importantes pelo qual 

você precisa passar é o processo de convencimento. E isso requer tempo. [...] 

(Executivo da E1). 

 

[...] ter mais recursos ajuda a organização perceber melhor os resultados. Quando 

você tem recurso limitado, você consegue apresentar menos resultados e o resultado 

da inteligência competitiva não é percebido no curto prazo, ele é percebido quando se 

toma decisões e depois percebe que se tornou uma decisão mais acertada por conta 

daquela informação [...] Há um processo, eu diria que inevitável, da maturidade da 

própria área em termos de aprender como interagir naquela organização, das 

pessoas se acostumarem com ela, lutarem e criar o recurso, o melhor proveito dessa 
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área [...] dá para reduzir, mas não dá para reduzir para [...] infinitamente [...] 

(Executivo da E2). 

   

4.6 Diversidade de configurações organizacionais 

 Encerrando o conjunto de categorias correspondentes ao segundo objetivo específico, 

a presente categoria explora o quesito raridade e de condições organizacionais do modelo 

VRIO (BARNEY; HESTERLY, 2007). As funções de IC podem se configurar como um 

recurso raro nas empresas da pesquisa não por conta de sua tecnologia, mas sim por conta da 

maneira como cada organização abriga esse recurso. Para que isso aconteça, é necessário que 

existam as condições organizacionais adequadas. De forma mais simples, a tecnologia para 

desenvolver uma função de IC é amplamente conhecida. No entanto, a forma como a função é 

conduzida e como ela se relaciona com o restante da organização é o que a torna única em 

cada empresa. Esse aspecto se diferencia das questões organizacionais por conta da 

heterogeneidade, que é a base da raridade (PETERAF, 1993), resultante dessa diversidade de 

configurações. Em outras palavras, o que diferencia a IC de uma empresa para outra do 

mesmo setor é a maneira como ela é abrigada e exercida pela organização. Esse aspecto, de 

acordo com os construtos de Barney e Hesterly (2007), configura um recurso raro. Ou seja, 

embora a tecnologia de IC seja amplamente conhecida, a maneira como ela é utilizada em 

cada organização é o que a diferencia de uma empresa para outra. Ainda, o desenvolvimento 

da IC está relacionado com questões da organização que estão sujeitas às condições históricas 

de desenvolvimento da empresa em si, em concordância com o conceito de path dependence 

(BARNEY, 1991). O histórico de carreira de cada executivo, o histórico de decisões de cada 

empresa em épocas de crise ou forte crescimento ou mesmo as condições históricas do mundo 

no momento em que cada empresa decidiu criar a IC são elementos que podem fazer parte da 

explicação para a diversidade de configurações organizacionais da IC. Essa característica, por 

sua vez, está relacionada com limites ex-post à competição e ambiguidade causal (PETERAF, 

1993). Dessa forma, é possível que a maneira como a IC é abrigada na organização tenha 

relação com esses elementos da teoria que, por seu lado, embasam a questão da raridade. 

Existem dois aspectos identificados que caracterizam essa diversidade de configuração 

da IC dentro dessas empresas: 1) especialização da função de IC e; 2) posicionamento na 

estrutura organizacional. 

 A questão da especialização da função de IC pode ser considerada como capaz de 

diferencia-la e torna-la única em uma determinada empresa. Nesse caso, as pessoas que 

desempenham a atividade, em consonância com a categoria 4.5, e a dedicação exclusiva 
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dessas pessoas à função de IC são os fatores que fazem com que esta seja mais especializada 

numa determinada empresa em comparação a outras. Na opinião de alguns entrevistados, a 

especialização faz com que a função de IC existente nas suas empresas seja um recurso raro 

na indústria, justificando-se pela dificuldade dos concorrentes em imitar essa função com 

sucesso. Dessa forma, para os entrevistados, a empresa que possui uma função de IC 

especializada nos termos acima tende a ser mais eficiente. 

 [...] as empresas têm muita dificuldade em contratar pessoas da área de inteligência, 

particularmente gerência [...] uma boa parte das empresas que dizem que tem uma 

área de inteligência, tem uma área de pesquisa de mercado. [...] (Executivo da E1). 

 

[...] tem um movimento de profissionalização dessa área aqui no Brasil [...] isso é 

feito de uma maneira ainda com pouco método, com pouca formalidade. [...] não 

acho que tenha muitas empresas com essas áreas bem estruturadas [...]  (Executivo da 

E2). 

 

[...] Essa tratativa que a gente dá, que é inteligência competitiva pura, só a nossa 

empresa tem. [...] muitos [...]concorrentes sabem que nós temos isso e até gostariam 

de ter. Mas eles não conseguem [...] não que não tenham recursos. [...] como eles são 

um braço de uma empresa maior eles são olhados [...] como [...] segundo plano [...] 

(Executivo da E3). 

 

Em complemento à questão da especialização, está a questão do posicionamento da 

função de IC na estrutura organizacional da empresa. Conforme descrito na categoria 4.5, a 

facilidade de acesso a pessoas de outras áreas da empresa é um elemento importante no 

desempenho da função de IC. De acordo com os entrevistados, cada empresa tende a 

posicionar a IC em locais diferentes na estrutura organizacional da empresa. Não obstante 

esse fato, cada empresa tende a adotar uma estrutura organizacional geral única. Dessa forma, 

o acesso que a função de IC tem às pessoas que são importantes para o seu desempenho pode 

variar de acordo com a posição em que se encontra a função de IC na estrutura organizacional 

própria da empresa. Vale salientar que o acesso às pessoas tem efeito sobre as informações 

capturadas e processadas pela função de IC, além de afetar também a capacidade analítica da 

função e o acesso aos executivos de alto nível hierárquico. Portanto, essa complexidade 

composta pela estrutura organizacional favorece a qualificação da função de IC como um 

recurso raro na visão dos entrevistados. 
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 [...] a nossa área, aqui, com o foco em compras é uma das pioneiras [...] (Executivo 

da E5). 

 

[...] cada empresa trabalha de um jeito, é marketing estratégico, planejamento 

estratégico, inteligência de mercado. E assim, tem produto, tem parte de pesquisa, 

não tem? É alocado a vendas? Não, é alocado a negócio. Cada uma trabalha de um 

jeito. [...] (Executivo da E6). 

 

A figura 4.2 tem o objetivo de sumarizar a relação entre os principais agrupamentos de 

temas e as categorias decorrentes do segundo objetivo específico. 
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Figura 4.2 – Relação entre temas, categorias e o segundo objetivo específico. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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5 Limitações do estudo 

 

A pesquisa que embasou essa dissertação buscou identificar as condições nas quais a 

IC poderia, por si só, constituir uma fonte de vantagem competitiva. Entretanto, a primeira 

limitação a destacar é a sua generalização apenas para as empresas que participaram da 

pesquisa. Isso se deve não só ao tipo da pesquisa, exploratória, como pelo método qualitativo 

(CRESWELL, 2007), mas também pela própria amostra que ficou restrita aos responsáveis 

pela função de IC nas empresas pesquisadas. Essa circunstância pode representar uma 

limitação com relação a uma valorização exacerbada da IC, já que os entrevistados eram os 

seus responsáveis. Não obstante, é importante salientar que o presente estudo avaliou as 

percepções das pessoas responsáveis pela área de IC (GODOY, 1995a). Uma abordagem 

junto a executivos clientes da IC em cada uma das empresas poderia, possivelmente, 

enriquecer as percepções a respeito do recurso IC e seu impacto na organização.  

A segunda limitação a destacar, em relação à amostra, é o tempo de existência das 

funções de IC nas empresas pesquisadas. Uma parcela significativa dos entrevistados estava 

engajada na função de IC pelo mesmo período de tempo relatado como mínimo para o 

desenvolvimento formal da função. Embora algumas das empresas já possuíssem a função de 

IC de maneira informal, o estabelecimento formal desse recurso pode ter um impacto 

expressivo na percepção das pessoas quanto às condições organizacionais, como 

disponibilidade de recursos financeiros para realização das atividades, por exemplo. Ainda, 

com relação à amostra, é possível que a variação no tempo de experiência e aparente 

importância da atividade de IC na carreira de cada um dos executivos entrevistados tenha tido 

alguma interferência na qualidade dos dados obtidos por ter relação direta com a percepção 

que cada entrevistado tem da IC. 

A terceira limitação a destacar está relacionada com o sigilo dos dados obtidos. Por ser 

uma função considerada pelos entrevistados como estratégica, portanto em contato com ações 

a serem preservadas pelas empresas, o acesso a dados mais completos foi comprometido. 

Além disso, a necessidade de descaracterização das empresas e de trechos das entrevistas 

reproduzidos, decorrente do sigilo, pode ter causado um empobrecimento das análises. Não 

obstante, procurou-se detalhar o máximo possível as falas dos entrevistados, de forma a deixar 

claro o raciocínio por trás do método qualitativo e da análise dos dados (CRESWELL, 2007). 

É oportuno ressaltar o envolvimento profissional do pesquisador com o tema. 

Conforme destacado por Godoy (1995a), o envolvimento direto do pesquisador com o 

ambiente de pesquisa é intrínseco à pesquisa qualitativa no que tange a análise das percepções 
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das pessoas entrevistadas. No entanto, neste estudo, o pesquisador possui um envolvimento 

profissional com o tema pesquisado (Inteligência Competitiva), o que pode, ocasionalmente, 

ter gerado algum desvio na interpretação das percepções coletadas. 

Dada a escassez de estudos na área de IC, o método recomendado como mais 

adequado por Godoy (1995b) e Creswell (2007) foi o qualitativo, que sofre algumas críticas 

quanto à dificuldade de garantir a confiabilidade e validade dos dados nos padrões dos 

métodos quantitativos. Com o objetivo de reduzir eventuais distorções causadas pelas 

percepções dos entrevistados, utilizou-se o rigor da codificação para a identificação de temas 

e categorias de acordo com Bardin (2006). 

Um último esclarecimento a respeito deste estudo que se faz necessário é a questão 

desta investigação ter sido realizada na relação entre IC e vantagem competitiva. Não se 

buscou observar o efeito da IC no desempenho das empresas, por exemplo, mas sim o seu 

efeito sobre a habilidade dessas empresas em obter ganhos superiores e, portanto, vantagem 

competitiva. Essa perspectiva prevê uma avaliação comparativa das empresas em relação aos 

seus concorrentes. Em outras palavras, enquanto a visão da relação entre IC e desempenho 

poderia proporcionar, eventualmente, um entendimento mais preciso quanto ao efeito da IC 

em uma organização, a visão da relação entre IC e vantagem competitiva pode oferecer um 

entendimento melhor com relação ao efeito da IC na habilidade de competir das empresas em 

questão. 
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6 Considerações Finais  

 
 Retomando o problema de pesquisa, que buscava entender se a IC poderia ser, por si 

só, considerada como uma fonte de vantagem competitiva, é possível afirmar que a IC não 

pode ser considerada como tal fonte ao menos em relação às empresas que participaram do 

estudo. Ainda, se faz necessário esclarecer que a ótica utilizada para avaliar a IC, a RBV, 

preconiza que, para que um recurso seja considerado como fonte de vantagem competitiva, é 

essencial a geração de valor direta para o cliente final. Assim, conforme explicado na 

categoria 4.4, a IC não possui, baseando-se nessa pesquisa, a capacidade de gerar valor 

diretamente ao cliente. No entanto, foram encontrados indícios de que ela pode gerar 

vantagem competitiva momentânea. Essas afirmações se sustentam sobre a relação entre os 

objetivos específicos e as categorias identificadas a partir das entrevistas realizadas, cujo 

objetivo geral era o de identificar as condições nas quais a IC, enquanto recurso, poderia ser, 

por si só, considerada como fonte de vantagem competitiva. A figura 6.1 apresenta um 

esquema geral das relações entre os principais aspectos identificados no estudo, buscando 

prover, dessa forma, uma visão geral das principais conclusões derivadas deste estudo.  

 Com relação ao primeiro objetivo específico, cujo foco estava em caracterizar a 

inserção da IC na administração estratégica da empresa, é possível observar que a IC se insere 

em um ponto específico da administração estratégica das empresas da pesquisa. Tal ponto 

específico se refere à obtenção de informações do ambiente externo para “alimentação” do 

processo de administração estratégica, conforme previsto por Harrison (2005), Johnson, 

Scholes e Whittington (2007), Barney e Hesterly (2007) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008). 

Foi observado que a IC, por sua natureza, se encaixa nessa lacuna enquanto função, 

facilitando o fluxo não somente de informações, mas também de conhecimentos que são úteis 

às decisões tomadas na empresa. As informações e conhecimentos integrados pela IC podem 

ser contributivos, por exemplo, na identificação de riscos (ou ameaças) às ambições da 

empresa.  

Já a facilitação de decisões pode acontecer em diferentes níveis, sendo, no entanto, 

preponderante em altos níveis hierárquicos. Por essa característica de facilitação de fluxo de 

informações, a IC acaba sendo caracterizada como uma integradora de recursos, 

potencializando suas qualidades. Por exemplo, um dos entrevistados mencionou que por mais 

eficiente que seja a função de IC em uma empresa, não haverá vantagem competitiva se não 

houver eficiência nos processos, funções ou recursos aos quais a IC se conecta. Outro 

exemplo é a movimentação de informações relevantes para as decisões – também mencionada 
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por um dos entrevistados como um papel importante da IC. Como será explicado mais 

adiante, a IC assume o papel de, em linhas gerais, buscar informações (primárias ou 

secundárias) e leva-las a quem necessita dessas informações para tomar uma decisão. Portanto 

o papel de integradora que a IC assume dentro da administração estratégica permite sustentar 

a afirmação de que a IC pode vir a ser uma potencializadora de fontes de vantagem 

competitiva. Essa característica de integração foi tratada no referencial teórico, com base em 

Rodrigues e Riccardi (2007). Não obstante os aspectos identificados na análise relacionada ao 

primeiro objetivo específico, as características identificadas em resposta ao segundo objetivo 

específico foram mais diretas em responder ao problema de pesquisa. 

 No segundo objetivo específico, buscou-se identificar os atributos envolvidos na IC 

que poderiam caracterizá-la como um recurso estratégico, utilizando, principalmente, o 

modelo VRIO de Barney e Hesterly (2007). É importante ressaltar que a caracterização da IC 

na administração estratégica das empresas foi fundamental para a compreensão da IC 

enquanto recurso. A compreensão sobre as características da função de IC provavelmente só 

foi possível uma vez que foi entendida a sua posição na obtenção de informações do ambiente 

externo e sua inserção formal no processo de administração estratégica das empresas. Um 

exemplo disso é a categoria 4.5, com relação à dependência de pessoas, que é um dos aspectos 

mais importantes na compreensão da IC enquanto recurso. O papel da função de IC só é 

efetivado nas empresas quando as pessoas envolvidas, tanto de níveis hierárquicos 

operacionais quanto executivos, se dedicam para tanto. Uma das mais importantes fontes de 

informação e conhecimento da função de IC são as pessoas, em especial dos níveis 

operacionais, ou mais baixos na hierarquia das empresas. Sem essas informações e esse 

conhecimento, não é possível que o processo de IC seja realizado com sucesso. Não obstante, 

o envolvimento dos executivos de alto nível hierárquico se faz necessário tanto para fortalecer 

a função de IC dentro da organização quanto para o uso do que é gerado a partir do seu 

processo. Por exemplo, a IC só teria a colaboração adequada das pessoas detentoras de 

informação e conhecimento mediante apoio formal de executivos de alto nível hierárquico. 

Além disso, em termos mais práticos, não há sentido na existência de uma função de IC se 

essa não for dedicada a apoiar decisões que, por sua vez, são tomadas por pessoas. 

 Além da dependência das pessoas, outra característica da IC é a sua configuração 

diversa na estrutura organizacional das empresas. Embora o estudo não tenha tido como 

objetivo explicar as razões que levam uma determinada empresa a adotar uma determinada 

estrutura organizacional, é possível afirmar, baseado em Barney (1991), que as condições 

históricas durante o desenvolvimento da empresa podem ter influência sobre essa 
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característica da IC. Segundo esse autor, a maneira como cada empresa organiza sua estrutura 

e sua hierarquia tem relação com o conceito de path dependence, que, por sua vez, provê 

fundações para os conceitos de ambiguidade causal, raridade, imitabilidade entre outros, da 

RBV. Assim, é possível afirmar que a maneira como a IC é posicionada na estrutura 

organizacional pode ter uma relação com o histórico de carreira dos executivos que optaram 

por criar essa função dentro da empresa, por exemplo. Outro exemplo, identificado na 

pesquisa, é a especialização da função de IC. Em algumas empresas, conforme mencionado 

pelos entrevistados, as pessoas encarregadas da IC dividem as responsabilidades entre as 

atividades de IC e outras, como marketing por exemplo. De certa forma, então, seria possível 

afirmar que essa relação entre a IC e a estrutura organizacional da empresa faz parte da 

dependência de pessoas. No entanto, essa seria uma ligação indireta com a questão das 

pessoas. A relação mais direta, nesse caso, é com a estrutura da empresa. Outra forma de 

observar esse aspecto é a relação entre a natureza do negócio e da vantagem competitiva de 

cada empresa e o posicionamento da IC na estrutura. Por exemplo, no caso da E5, uma 

empresa de commodities, a IC se encontra alocada na área de compras. Essa área, por sua vez, 

é responsável por garantir parte do controle de custos da empresa. Esse controle, por 

consequência, é importante para a competitividade da empresa, uma vez que não há 

possibilidade de aumento de ganhos financeiros mediante aumento de preços, já que estes são 

regulamentados pelo mercado. Assim, uma das formas dessa empresa obter maiores ganhos é 

comprando a matéria prima pelo menor preço. Nesse cenário, a IC tem o papel de prover 

informações e conhecimento para as decisões relacionadas às compras e, portanto, 

diretamente relacionadas com a competitividade da empresa em questão.  Assim, é possível 

afirmar que o posicionamento e atuação da IC na estrutura organizacional tende a ser único 

em cada empresa, por conta das questões de path dependence e de vantagem competitiva de 

cada empresa. Em outras palavras, cada empresa opera de uma forma específica, cada 

empresa assume uma estrutura organizacional específica, e isso faz com que o 

posicionamento da IC e sua efetividade também sejam singulares em cada empresa.  

 Outra característica da IC identificada em relação ao segundo objetivo específico foi a 

existência de um tempo mínimo e irredutível para o desenvolvimento da função, configurando 

uma deseconomia de compressão de tempo (DIERICKX; COOL, 1989). Uma das principais 

razões para essa impossibilidade de reduzir o tempo de desenvolvimento da IC com aumento 

na quantidade de recursos aplicados traz à tona novamente o papel das pessoas na IC. Um dos 

entrevistados mencionou que é necessário haver uma espécie de campanha para 

convencimento das pessoas que precisam ser envolvidas no desenvolvimento da IC, de forma 
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a obter a colaboração necessária para acessar informações e conhecimentos específicos. Para 

tanto, aparenta ser necessário um certo tempo de maturação da compreensão, por parte dos 

envolvidos, a respeito do que é a IC e de que tipo de atividades deverão ser realizadas, por 

exemplo. Dessa forma, esse espaço de tempo, que seja de um ano, por exemplo, é necessário 

para observar os resultados da IC na empresa. Assim, dentro do conceito de deseconomia de 

compressão de tempo, a IC poderia prover uma vantagem competitiva momentânea à 

empresa.  No entanto, não ficou claro qual seria o tempo mínimo para o desenvolvimento da 

função e, conforme mencionado nas limitações do estudo, algumas empresas abordadas 

possuíam a função de IC por um período de tempo abaixo da média considerada pelos 

entrevistados como mínima para desenvolvimento da IC. Em um caso, por exemplo, a função 

de IC tinha um ano de existência – quando o tempo mínimo médio identificado para o 

desenvolvimento da IC foi de dois anos nos demais. 

 É possível organizar os achados relacionados ao segundo objetivo específico sob os 

conceitos do VRIO (BARNEY; HESTERLY, 2007). De maneira muito sucinta, a IC pode ser 

definida como rara e demandante por condições organizacionais muito específicas, porém não 

é capaz de gerar valor diretamente para o cliente final e tampouco difícil de ser imitada ou 

substituída. Dos quatro atributos do modelo VRIO, apenas os de Raridade, Imitabilidade e 

Condições organizacionais tiveram indícios confirmatórios identificados. No caso desse 

último, a descrição pode ser encontrada na categoria 4.6, sob a nomenclatura de diversidade 

de configurações organizacionais. Os elementos que sustentam os indícios de Imitabilidade e 

Raridade também já foram explorados nessa seção do texto, mas estão, essencialmente, 

sustentados pelas categorias 4.5 e 4.6, por conta da dependência das pessoas e diversidade de 

configurações organizacionais. No entanto, para se ter maior precisão na definição dos 

atributos da IC que poderiam caracteriza-la como recurso estratégico, é importante ressaltar 

que, nesse estudo, a questão da Raridade e das Condições Organizacionais parecem estar 

conectadas entre si, não obstante a contribuição da questão da Imitabilidade. A explicação 

para essa afirmação é razoavelmente simples: a raridade parece se sustentar na maneira única 

como cada empresa abriga o recurso da IC. Essa utilização única por parte das empresas tem 

sustentação, em certa parte, nas condições organizacionais únicas encontradas em cada 

empresa. Em outras palavras, a IC pode ser rara ou difícil de imitar não porque a tecnologia 

necessária para seu desenvolvimento seja pouco conhecida, mas sim porque ela depende: 1) 

do comprometimento das pessoas envolvidas na função de IC, 2) do conhecimento e acesso à 

informação de pessoas da empresa e 3) da maneira única como cada empresa a abriga em 

termos de estrutura organizacional e especialização (dedicação exclusiva ou concorrente com 
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outras responsabilidades). Esse terceiro e último argumento que sustenta a questão de raridade 

é o elo que parece uni-la à questão das condições organizacionais. 

 Apesar da identificação de indícios confirmatórios de raridade, imitabilidade e de 

condições organizacionais favoráveis à caracterização da IC como um recurso estratégico, não 

foram encontradas evidências que sustentassem a questões de geração de valor diretamente ao 

cliente final. Esse fato é o que, em essência, não permite afirmar, com base nesse estudo, que 

a IC pode ser considerada como uma fonte de vantagem competitiva. A principal justificativa 

para tal afirmação se sustenta no conceito de vantagem competitiva utilizado que roga pela 

geração de retornos superiores com base em geração de maior valor econômico, em especial, 

mediante geração de valor econômico para o cliente final (PETERAF; BARNEY, 2003). Não 

obstante, apesar de haver indícios de barreiras à imitação da IC, ficou evidente que ela é 

imitável, porém não completamente, devido, principalmente, às condições organizacionais. 

 Com relação ao aspecto de geração de valor, foi observado que a IC, por si só, não é 

capaz de gerar valor econômico para o cliente final. Ela pode, sim, potencializar recursos que 

tem a capacidade de efetivamente gerar valor econômico tanto para o cliente final como do 

ponto de vista de custos, como a informação por exemplo. A situação que mais se aproximou 

desse construto foi a da E5, na qual a IC parece ter o contato mais próximo com a fonte de 

geração de retornos superiores da empresa. No entanto, a atuação da IC ainda é indireta. 

Portanto, é possível afirmar que a IC, por si só, não é capaz de gerar valor econômico para o 

cliente final. Já com relação ao aspecto de imitabilidade, conforme explicado anteriormente, a 

IC é, aparentemente, facilmente imitável. Essa imitabilidade pode acontecer por, basicamente, 

três motivos: 1) a tecnologia necessária para desenvolver uma função de IC é conhecida e 

pode ser adquirida sem grandes dificuldades, 2) a função de IC é substituível por outras 

existentes na empresa. Essencialmente, qualquer uma que lide com informações do ambiente 

externo pode substituir a IC e, por fim, 3) a IC, enquanto função, não é imune a crises, em 

especial as financeiras. Não obstante, conforme defendido anteriormente, a criação de 

condições organizacionais para o desenvolvimento da IC pode constituir uma barreira à 

imitação enraizada em questões como complexidade social e path dependence (BARNEY; 

HESTERLY, 2007), por exemplo. Portanto, é possível afirmar que somente existem indícios 

da condição de imitabilidade favoráveis à caracterização da IC como fonte de vantagem 

competitiva por si só. É importante ressaltar que o modelo VRIO de Barney e Hesterly (2007) 

prevê que todas as quatro condições (Valor, Raridade, Imitabilidade e Condições 

Organizacionais) devem acontecer simultaneamente de forma a caracterizar um recurso como 

estratégico. Nesse estudo, foram identificados apenas indícios de três das quatro condições, o 
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que leva à afirmação de que a IC não pode, por si só, ser considerada como um recurso 

estratégico, sob o ponto de vista do modelo VRIO. 
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Figura 6.1 – Esquema de relação entre elementos das categorias identificadas e objetivos 
específicos. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 Também foi possível constatar que os construtos da RBV foram produtivamente úteis 

em auxiliar na caracterização da IC enquanto função dentro das empresas pesquisadas, 

principalmente por conta da abrangência dos construtos utilizados. Tal abrangência permitiu 

avaliar aspectos como a estrutura organizacional da empresa, a relação entre a IC e as pessoas 

da empresa, a relação entre a IC e a geração de valor, e a relação entre a IC e o processo de 

administração estratégica. Esse último aspecto, inclusive, é de relativo valor para a literatura 

de administração estratégica, já que identifica uma função orientada a preencher uma lacuna 

prevista na literatura do processo de administração estratégica. Mais especificamente, a 

função de IC pode ser considerada como uma ferramenta para os administradores de empresas 

tomarem decisões mais assertivas e coerentes.  

As maiores surpresas com relação à literatura aconteceram da parte da IC. Foram 

identificados processos de administração estratégica e recursos estratégicos conforme previsto 

na literatura aqui organizada. No entanto, na literatura de IC não se identificou alguns dos 

aspectos evidenciados pela lente da RBV, tais como a dependência de pessoas, a relação entre 

a IC e a estrutura organizacional, a deseconomia de compressão de tempo, a incapacidade de 

gerar valor e a relação entre a IC e as condições históricas que levaram à sua criação nas 

empresas. Não obstante, em concordância com a literatura de IC estão a sua orientação à 

obtenção de informações do ambiente externo, o processo caracterizado pelo ciclo de IC, o 

suporte às decisões, a atuação em diversos níveis hierárquicos, a dependência da cultura da 

empresa e a característica analítica. Além disso, o uso feito pela IC do conhecimento existente 

na empresa está em linha com a literatura levantada aqui no sentido de utilizar esse 

conhecimento para apoiar e racionalizar as decisões a serem tomadas. Dessa forma, é possível 

afirmar que a IC está em linha com os enunciados de Choo (2003) sobre como uma 

organização cria sentido para as decisões a serem tomadas. Nesse papel, a IC é uma função 

que captura e processa informações de forma a explicitar conhecimento e fomentar a geração 

de conhecimento tácito orientado à decisões. Portanto, esse estudo fornece uma 

caracterização, com uma certa riqueza de detalhes, da IC dentro da administração estratégica, 

além de fornecer também, por intermédio da RBV, aspectos importantes para a implantação 

de uma função de IC de maneira eficiente.  

Não obstante, essa é uma contribuição efetiva para as empresas que  aceitaram 

participar da pesquisa. Os aspectos evidenciados por intermédio da RBV podem fornecer 

alguma fundamentação para melhoria dos programas de IC ou para a implantação de um novo 

programa de IC em uma empresa. Por exemplo, a questão de dependência das pessoas ficou 

evidenciada como um aspecto fundamental para a gestão de qualquer função de IC. Assim, a 
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escolha do profissional a ser responsável pela função de IC deve levar em consideração suas 

habilidades pessoais em estabelecer relacionamentos com pessoas de diversos perfis e 

posições hierárquicas nas empresas. Outro aspecto que pode ser destacado, ainda no âmbito 

de dependência de pessoas, é o trato com os executivos de alto nível hierárquico. Com base 

nesse estudo, os responsáveis pela função de IC podem ter um melhor entendimento da 

importância do relacionamento político com esse tipo de executivo. Aparentemente, faz parte 

do trabalho de um gerente responsável pela IC obter a confiança dos executivos de alto nível 

hierárquico da empresa – tanto para obter suporte político, quanto para entregar eficazmente 

os produtos da IC. Da mesma forma, ao decidir pela implantação de uma função de IC, as 

empresas já podem, com esse estudo, esperar que não terão maiores retornos por conta dessa 

decisão. A IC pode, aparentemente, prover maior competitividade à empresa. No entanto, essa 

competitividade não será fundamentada na IC, mas sim potencializada por ela. Por exemplo, 

se uma empresa já possui o hábito de utilizar informações para embasar as decisões a serem 

tomadas, a IC pode agregar valor a essas informações. Obviamente que, para isso, a função de 

IC necessita estar inserida em um processo de administração estratégica nas empresas. 

Relembrando o primeiro objetivo específico, a IC tem um papel natural dentro da 

administração estratégica. Portanto, a empresa que desejar utilizar a IC para aumentar sua 

competitividade, deve estar disposta a ter um processo de administração estratégica formal 

que admita a inserção de uma função orientada à obtenção de informações a respeito do 

ambiente externo. 

Por fim, todos os detalhes aqui expostos só foram identificados graças à opção pelo 

método qualitativo de pesquisa, que permitiu uma flexibilidade na coleta dos dados, além de 

fornecer também uma rica complexidade nesses dados. 
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7   Recomendações 

 

É recomendado pelo pesquisador que se prossiga este estudo, já que sua natureza 

exploratória não permitiu a obtenção de maiores detalhes acerca do objeto de estudo.  

 Mais especificamente, seria interessante explorar a relação entre o posicionamento da 

IC na estrutura organizacional e a eficiência da IC entre diferentes empresas de um mesmo 

setor. Um olhar desse tipo poderia dar um direcionamento aos gestores de IC com relação ao 

seu desempenho. Não obstante, seria também interessante observar as questões históricas que 

levaram à adoção da configuração organizacional das empresas estudadas, bem como as que 

levaram à criação da função de IC. Eventualmente, a inclusão das condições organizacionais 

na análise, como a cultura da empresa, poderia enriquecer ainda mais o estudo. 

 Outra abordagem possível para identificar a relação entre a IC e a vantagem 

competitiva de uma empresa é o uso das dynamic capabilities como base teórica. Por ser um 

processo, pode ser produtivo estudar a IC à luz das dynamic capabilities.  

 Uma terceira abordagem científica em relação à IC pode ser feita junto a empresas do 

setor de commodities, que possuam a função de IC orientada a suportar as decisões de compra 

da empresa. Conforme se observou nesse estudo, essa é a situação na qual a IC parece mais 

contribuir para a vantagem competitiva da empresa. No entanto, apenas uma empresa desse 

setor participou da pesquisa, o que pode não ser suficiente para sustentar uma compreensão 

mais completa das possibilidades de atuação da IC nesse tipo de empresa. 

Por fim, recomenda-se às empresas que atentem para a importância do envolvimento 

das pessoas na função de IC, tanto do ponto de vista do envolvimento de pessoas para coleta e 

análise de informações, mas também do ponto de vista do envolvimento de pessoas de alto 

nível hierárquico. Como se observou nesse estudo, não somente o apoio, mas um 

envolvimento, seja dando direcionamentos estratégicos ou expondo dúvidas, dos executivos 

de alto nível hierárquico é fundamental para o sucesso da IC. Também recomenda-se que a IC 

seja formalmente inserida no processo de administração estratégica da empresa, já que a IC 

parece ser naturalmente indicada a cumprir um papel importante na análise da situação da 

empresa. 

Por fim, recomenda-se às empresas que atentem para a adaptação adequada da IC à 

estrutura organizacional. Como foi explicado neste estudo, a maneira como cada empresa de 

um determinado setor abriga a IC em sua estrutura organizacional pode ser um fator de 

influência na sua contribuição à competitividade. Portanto, o posicionamento coerente da IC 

na estrutura organizacional pode auxiliar a empresa na busca por maiores ganhos. Não 
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obstante, esse estudo oferece ao gestor a possibilidade de compreender aspectos da IC 

enquanto um recurso administrável. Dessa forma, recomenda-se aos gestores que levem em 

conta as características aqui apresentadas no momento de decidir pela criação de uma função 

de IC ou durante a gestão dessa função para que se maximize os resultados à empresa. 
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APÊNDICE A – Roteiro semi estruturado para a realização das entrevistas 
 
Questões relacionadas ao objetivo específico de caracterizar a inserção da IC na 
Administração Estratégica da empresa. 
 

Administração estratégica 
1. Quais são os produtos entregues pela organização em que a IC se encontra? 
 
2. Como é a competição no mercado(s) no(s) qual (quais) a empresa se insere? Algum 
dos produtos possui uma vantagem competitiva, considerando essa como a diferença 
entre o valor econômico (custo econômico total e percepção de benefício pelo cliente) 
criado pela empresa em relação aos seus concorrentes? Existe alguma característica 
diferencial da empresa que a permite ter essa posição? 

 
3. Como é feita a identificação de oportunidades e ameaças no ambiente externo?  
 
Inteligência Competitiva 
4. Em que parte da estrutura organizacional a função de IC está localizada? 
 
5. Há quanto tempo existe a IC na empresa? Os processos vigentes são aqueles do 
ciclo tradicional de IC (planejamento, coleta e análise, feedback e comunicação)? 
 
6. Existe alguma prática de gestão de conhecimento na organização? Caso positivo, de 
que maneira esta interage com a IC? 
 
7. Como ocorrem as demandas feitas à área de IC para apoiar as decisões estratégicas? 
São casuísticas, programadas ou demandadas ao mesmo tempo?  

 
8. A área de IC faz o uso de algum tipo de rede de coleta ou análise de informações, 
composta essencialmente por pessoas? 
 
9. Qual é o benefício mais relevante percebido pelos clientes internos da IC? Que 
áreas ou pessoas do nível estratégico se beneficiam mais diretamente dele?  
 
10. A área de IC consegue influenciar as decisões relacionadas ao seu foco de 
monitoramento? Caso positivo, de que maneira? 

 
Questões relacionadas ao objetivo específico de identificar os aspectos envolvidos na IC que 
poderiam caracterizá-la como um recurso estratégico. 

 
11. Qual a contribuição efetiva da IC ao produto/serviço final entregue ao cliente? A 
IC é um recurso gerador de maior valor para um ou mais produtos percebidos pelos 
clientes da empresa, em comparação aos concorrentes?  
 
12. A IC, por si só, é capaz de permitir à organização ter retornos superiores em 
decorrência de um maior valor econômico percebido pelos clientes? 
Se não, qual seria o recurso capaz ou efetivamente gerador de vantagem competitiva 
que mais se beneficiaria da IC? Como ocorre a interação entre a IC e esse recurso? 
 
13. A vantagem provida pela IC é identificável e imitável pelos seus concorrentes?  
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Quando a empresa desenvolveu a área de IC, algum outro concorrente já possuía algo 
parecido?  
 
14. Qual tem sido o tempo mínimo para o desenvolvimento de uma área de IC no seu 
negócio? Esse tempo pode ser reduzido se, por exemplo, houver o dobro de pessoas na 
equipe ou o dobro de recursos financeiros disponíveis? 
 
15. É considerada como um recurso raro da sua empresa? Ou seja, é dominado por 
muito poucas empresas do setor?  
 
16. O relacionamento entre as pessoas da área de IC (equipe) e outras áreas da 
empresa seria um diferencial? 
 
17. A IC poderia ser substituída por alguma outra função na empresa?  
 
18. Como a estrutura e a cultura da empresa abrigam a IC na condição de um recurso 
estratégico?  
 
19. A IC é capaz de existir em caráter permanente ou pode desaparecer diante de 
alguma crise na empresa? Por quê? 
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APÊNDICE B – Matriz de amarração 
 
 
“MATRIZ DE AMARRAÇÃO” 
 
Problema de pesquisa: 
A inteligência competitiva pode se constituir em uma fonte de vantagem competitiva? 
 
Objetivo geral: 
Identificar as condições nas quais a IC, enquanto recurso, poderia constituir uma fonte de vantagem competitiva 
 
 

Objetivos 

específicos  

Referencial Teórico Definições 

operacionais 

Perguntas do 

roteiro 

entrevistas 

Categorias identificadas / 

Conclusões finais 

2.1. 
Caracterizar 
a inserção da 
IC na 
Administraç
ão 
Estratégica 
da empresa. 
 

2.1. Administração 
Estratégica 
• Harrison (2005) – 

processos pelos quais 
as organizações 
definem seus objetivos 
e ações para atingir 
seus objetivos, 
baseado em 
conhecimento de seus 
ambientes internos e 
externos. 

• Barney e Hesterly 
(2007) – uma 
sequência de análises e 
escolhas que 
objetivam levar a 
organização à 
vantagem competitiva. 

• Barney e Hesterly 
(2007) Harrison 
(2005) Johnson, 
Scholes e Whittington 
(2007) – objetivo é 
sucesso na competição 
com outros. 

• Harrison (2005) – Para 
começar é necessário 
conhecer a situação. 

• Johnson, Scholes e 
Whittington (2007) – 
conhecer posição 
estratégica e recursos 
internos para 
empreender suas 
ações. 

• Harrison (2005) – 
Inicia na análise do 
ambiente externo e 
interno. 

• Johnson, Scholes e 
Whittington (2007) – 
processo de análise 

Administração 
Estratégica 
... definição de 
administração 
estratégica como 
um sendo um 
processo 
dinâmico e 
interativo, entre 
organização e 
ambiente 
competitivo, cujo 
propósito é 
administrar os 
recursos da 
organização 
definindo, entre 
outros, os 
objetivos e ações 
da organização 
para atingi-los, 
sempre tendo em 
vista a obtenção 
de vantagem 
competitiva. Esse 
processo envolve, 
em seu início, um 
conjunto de 
análises da 
organização em 
relação a seus 
ambientes interno 
e externo. Tais 
análises 
demandam 
conhecimento 
estratégico, 
provido por 
mecanismos 
como scanning e 
IC, entre outros, 
que possibilite a 
identificação de 

Administração 
estratégica 
1. Quais são os 
produtos 
entregues pela 
organização em 
que a IC se 
encontra? 
 
2. Como é a 
competição no 
mercado(s) no(s) 
qual (quais) a 
empresa se 
insere? Algum 
dos produtos 
possui uma 
vantagem 
competitiva, 
considerando 
essa como a 
diferença entre o 
valor econômico 
(custo 
econômico total 
e percepção de 
benefício pelo 
cliente) criado 
pela empresa em 
relação aos seus 
concorrentes? 
Existe alguma 
característica 
diferencial da 
empresa que a 
permite ter essa 
posição? 
 
3. Como é feita 
a identificação 
de 
oportunidades e 
ameaças no 

Categorias identificadas: 
4.1 Enfrenta ambiente 
externo altamente 
competitivo. 
4.2 Integradora de 
informações e conhecimento 
na estrutura administrativa. 
4.3 Facilitadora de decisões 
estratégicas. 
 
Conclusões finais: 
é possível observar que a IC 
se insere em um ponto 
específico da administração 
estratégica das empresas da 
pesquisa. Tal ponto 
específico se refere à 
obtenção de informações do 
ambiente externo para 
“alimentação” do processo 
de administração estratégica, 
conforme previsto por 
Harrison (2005), Johnson, 
Scholes e Whittington 
(2007), Barney e Hesterly 
(2007) e Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2008). Foi 
observado que a IC, por sua 
natureza, se encaixa nessa 
lacuna enquanto função, 
facilitando o fluxo não 
somente de informações, 
mas também de 
conhecimentos que são úteis 
às decisões tomadas na 
empresa. As informações e 
conhecimentos integrados 
pela IC podem ser 
contributivos, por exemplo, 
na identificação de riscos (ou 
ameaças) às ambições da 
empresa.  
Já a facilitação de decisões 
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não é tão linear e 
estanque... maneira 
interativa entre a 
análise de ambientes, 
escolhas estratégicas e 
implementação de 
ações. 

• Barney e Hesterly 
(2007) Harrison 
(2005) Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2008) - 
estruturas mais 
hierarquizadas, em 
fases. 

• Johnson, Scholes e 
Whittington (2007) – 
mais interação. 

• (Harrison, 2005) 
(Johnson; Scholes; 
Whittington, 2007) 
(Barney; Hesterly, 
2007) (Hitt; Ireland; 
Hoskisson, 2008) – 
orientação geral: 
missão, conhecimento 
da organização de si 
própria e do ambiente, 
escolhas dentre 
opções, aplicação e 
revisão dessas 
escolhas. 

• Conhecimento interno 
da organização e do 
ambiente externo. 

• Harrison (2005) – a 
análise da situação 
divide-se em duas: 
ambiente externo e 
ambiente interno. 

• (Johnson; Scholes; 
Whittington 2007) – O 
ambiente externo é 
relevante por ser fonte 
de oportunidades e 
ameaças. 

• (Hitt; Ireland; 
Hoskisson, 2008) – 
Ambiente externo: 
incertezas, derivadas 
da interpretação, com 
impacto na eficiência 
das ações. Fonte de 
informações para 
decisões estratégicas  

• (Barney; Hesterly, 
2007) – Definição do 
que é ambiente externo 
por algumas 
ferramentas: ambiente 
geral, ambiente da 

oportunidades, 
ameaças e 
possíveis 
escolhas a 
respeito dos 
elementos do 
ambiente externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambiente 
externo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pode acontecer em diferentes 
níveis, sendo, no entanto, 
preponderante em altos 
níveis hierárquicos. Por essa 
característica de facilitação 
de fluxo de informações, a 
IC acaba sendo caracterizada 
como uma integradora de 
recursos, potencializando 
suas qualidades. Por 
exemplo, um dos 
entrevistados mencionou que 
por mais eficiente que seja a 
função de IC em uma 
empresa, não haverá 
vantagem competitiva se não 
houver eficiência nos 
processos, funções ou 
recursos aos quais a IC se 
conecta. Outro exemplo é a 
movimentação de 
informações relevantes para 
as decisões – também 
mencionada por um dos 
entrevistados como um papel 
importante da IC. Como será 
explicado mais adiante, a IC 
assume o papel de, em linhas 
gerais, buscar informações 
(primárias ou secundárias) e 
leva-las a quem necessita 
dessas informações para 
tomar uma decisão. Portanto 
o papel de integradora que a 
IC assume dentro da 
administração estratégica 
permite sustentar a afirmação 
de que a IC é uma 
potencializadora de fontes de 
vantagem competitiva. Essa 
característica de integração 
foi tratada no referencial 
teórico, com base em 
Rodrigues e Riccardi (2007). 
Não obstante os aspectos 
identificados na análise 
relacionada ao primeiro 
objetivo específico, as 
características identificadas 
em resposta ao segundo 
objetivo específico foram 
mais diretas em responder ao 
problema de pesquisa. 
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indústria e ambiente 
dos concorrentes. 
ambiente geral: 
“mudanças 
tecnológicas, 
tendências 
demográficas, 
tendências culturais, 
clima econômico, 
condições legais e 
políticas, 
acontecimentos 
internacionais 
específicos”  

• (Porter, 1986) - a 
influência de 
fornecedores, novos 
entrantes, substitutos e 
clientes sobre a 
competição entre as 
organizações 
similares.  

•  (Harrison, 2005) – 
Elementos com 
interferência na 
competição, tais como 
barreiras de entrada, 
nível de rivalidade 
entre organizações 
concorrentes, entre 
outros. 

• (Barney; Hesterly, 
2007) (Johnson; 
Scholes; Whittington 
2007) – 5 forças � 
Identificar as 
condições de 
competição, sua 
intensidade e potencial 
de lucratividade de um 
setor. 

• (Harrison, 2005) 
(Johnson; Scholes; 
Whittington, 2007) 
(Barney; Hesterly, 
2007) (Hitt; Ireland; 
Hoskisson, 2008) - 
ambiente geral e de 
análise de setor para 
conhecer o ambiente 
externo. 

• (Johnson; Scholes; 
Whittington 2007) – 
essa estrutura deve ser 
entendida como um 
ponto de partida. 

• (Hitt; Ireland; 
Hoskisson, 2008) – 
análise da situação é 
caracterizada pelo 
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esforço de obter-se 
conhecimento para 
decisão de definição 
de opções estratégicas 
e escolhas.  

• (CHOO, 2003) – 
decisões, só podem 
acontecer mediante 
apropriação de 
conhecimento. 

• Processo de 
administração 
estratégica não aborda 
a questão da geração 
desse conhecimento.  

• (Makadok; Barney, 
2001) – Proposta: IC, 
enquanto recurso 
gerador de 
conhecimento a 
respeito do ambiente 
externo. 

• (Bollinger; Smith, 
2001) – conhecimento 
pode ser fonte de 
vantagem competitiva. 

 
2.3 IC 
• Rodrigues e Riccardi 

(2007) Dishman e 
Calof (2008) Calof e 
Wright (2008) Sharp 
(2009) - definição 
geral e ampla é a da 
IC como uma função 
de captura, 
interpretação e 
comunicação interna 
de informações de 
forma a auxiliar as 
pessoas da 
organização a 
compreenderem 
melhor as forças do 
ambiente externo que 
devem ser 
consideradas em suas 
decisões. 

• Rodrigues e Riccardi 
(2007) - existem 
diferentes “escolas” 
que tratam de 
inteligência 
competitiva. 

• Abreu (2006) - IC é 
tanto uma função 
orientada a varrer o 
ambiente de forma 
aleatória quanto 
dirigida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IC  
... considerou-se 
a IC como um 
recurso cujo 
objetivo é a 
geração de 
conhecimento 
estratégico a 
respeito de 
oportunidades e 
ameaças 
advindas do 
ambiente externo, 
de modo a 
expandir e tornar 
mais racionais as 
possibilidades de 
escolhas e ações 
pela organização, 
perante 
incertezas e 
mudanças 
inerentes ao 
ambiente. Por 
conta das 
características de 
seu processo, é 
um recurso 
dependente de 
pessoas, 
especialmente no 
que tange às 
questões de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligência 
Competitiva 
4. Em que parte 
da estrutura 
organizacional a 
função de IC 
está localizada? 
 
5. Há quanto 
tempo existe a 
IC na empresa? 
Os processos 
vigentes são 
aqueles do ciclo 
tradicional de IC 
(planejamento, 
coleta e análise, 
feedback e 
comunicação)? 
 
6. Existe alguma 
prática de gestão 
de conhecimento 
na organização? 
Caso positivo, 
de que maneira 
esta interage 
com a IC? 
 
7. Como 
ocorrem as 
demandas feitas 
à área de IC para 



98 
 

• Sharp (2009) - Com 
relação às 
informações que a IC 
captura do ambiente 
externo, considera-se 
este em uma definição 
ampla. 

• Calof e Wright (2008) 
Tyson (1998) – IC é 
passível de ter seu 
foco direcionado para 
diferentes elementos 
do ambiente externo 
de forma a fornecer 
informações e 
conhecimento 
apropriados às 
decisões que são 
apoiadas pela função 
de IC em questão  

• Tyson (1998) - a 
análise de 
informações é a 
característica que 
confere valor à função 
de IC.  

• Rodrigues e Riccardi 
(2007) - seleção de 
informações é um 
complemento à 
análise prevista no 
processo de IC.  

• Prahalad e Hamel 
(1990) - as 
competências centrais 
de uma organização 
(core competencies) 
são as capacidades de 
converter tecnologias 
e habilidades em 
produtos e estratégias.  

• Rodrigues e Riccardi 
(2007) - a IC pode ser 
entendida como uma 
função de integração 
organizacional 

• Sharp (2009) – níveis 
de discussão 
essencialmente 
estratégicos. 

• Fleisher e Bensoussan 
(2007) pode haver 
conexões com níveis 
táticos e operacionais.  

• (Baars; Kemper, 2008) 
– em nível estratégico, 
é um recurso de 
suporte à decisão. 

• (Tyson, 1998) – o 
produto da IC é o 

conhecimento 
tácito. Está 
conectada, 
essencialmente, a 
questões em 
níveis 
estratégicos, não 
obstante seus 
potenciais 
aproveitamentos 
em questões 
táticas e 
operacionais. O 
processo da IC se 
configura na 
forma do ciclo 
descrito 
anteriormente, 
constituído 
basicamente de 
cinco fases: 
planejamento e 
direcionamento, 
coleta das 
informações, a de 
análise, geradora 
do maior valor da 
IC, comunicação 
e feedback. 
 
 
 
 
 

apoiar as 
decisões 
estratégicas? 
São casuísticas, 
programadas ou 
demandadas ao 
mesmo tempo?  
 
8. A área de IC 
faz o uso de 
algum tipo de 
rede de coleta ou 
análise de 
informações, 
composta 
essencialmente 
por pessoas? 
 
9. Qual é o 
benefício mais 
relevante 
percebido pelos 
clientes internos 
da IC? Que 
áreas ou pessoas 
do nível 
estratégico se 
beneficiam mais 
diretamente 
dele? Qual foi o 
principal 
benefício 
percebido após a 
implantação da 
IC? 
 
10. A área de IC 
consegue 
influenciar as 
decisões 
relacionadas ao 
seu foco de 
monitoramento? 
Caso positivo, 
de que maneira? 
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conhecimento 
estratégico 

• (Bose, 2008) Sharp 
(2009) (Dishman; 
Calof, 2008) – 
Conhecimento sobre 
oportunidades e 
ameaças de todos os 
elementos do ambiente 
externo. 

• (Choo, 2003) – 
Conhecimento serve 
para auxiliar a 
organização a 
determinar quais são 
suas escolhas  

• (Dishman; Calof, 
2008) – conhecimento 
serve para racionalizar 
as ações. 

• (Dishman; Calof, 
2008) – quanto maior 
a incerteza da 
organização a respeito 
de seu ambiente 
externo, mais 
informação ela irá 
buscar e mais 
informação será 
processada. Ligada a 
business intelligence, 
inteligência 
estratégica, competitor 
analysis, competitive 
technical intelligence e 
inteligência de 
mercado.  

• Saayman et al. (2008) 
– IC tem parte de suas 
origens na necessidade 
da organização 
melhorar sua 
competitividade e 
planejamento 
estratégico. 

• Makadok e Barney 
(2001) – IC pode ser 
observada sob o ponto 
de vista antagônicos 
aos de Porter. 

• (Bose, 2008) (Sharp, 
2009) – Um dos 
elementos que 
caracterizam a IC é 
seu processo analítico. 

• (Dishman; Calof, 
2008) – a IC está 
muito associada à 
coleta e tratamento de 
informações. 
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• Bose (2008) – A 
análise de informações 
é o que diferencia a 
IC.  

• (Fleisher; Bensoussan, 
2007) – Análise gera 
ideias e aponta 
direções para as 
estratégias da 
organização. 

• Saayman et al. (2008) 
– existem, 
essencialmente, três 
construtos no processo 
de IC: 1-) 
Planejamento e 
definição 2-) coleta e 
3-) análise.  

• Tyson (1998) – 
conhecimento 
estratégico é gerado 
pelo processo de 
análise da IC. 

• Nonaka, Toyama e 
Konno (2000) – 
conhecimento se 
divide em tácito e 
explícito. Tácito não 
pode ser visto 
concretamente porque 
é pessoal, está nas 
pessoas, suas emoções, 
experiências, valores 

• Tsoukas (2002) – todo 
conhecimento é 
pessoal.  conhecimento 
tácito está mais ligado 
a ações. Conhecimento 
explícito por si só não 
permite a ação.  

• Tsoukas (2002) – É  
necessária a 
participação de alguém 
com um mínimo nível 
de conhecimento para 
que a internalização 
ocorra.  

• Nonaka, Toyama e 
Konno (2000) – 
conceito de criação de 
conhecimento (SECI) 
quatro maneiras do 
conhecimento transitar 
entre tácito e explícito, 
com uma interação 
intensiva entre as 
pessoas.  

• (Dishman; Calof, 
2008) – IC como 
criadora de 
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conhecimento tácito e 
explícito por 
intermédio de seu 
processo de coleta, 
análise e 
disseminação. Abordar 
a IC como 
conhecimento faz 
sentido por conta da 
característica de 
análise. 

• Alavi e Leidner (2001) 
– muita informação 
sem nenhuma 
interpretação é inútil. 
Interpretação de 
informações tem o 
objetivo de reduzir o 
volume e atender às 
necessidades do 
processo de 
administração 
estratégica. 

• Castro e Abreu (2007) 
– propõem que esse 
excesso de informação 
pode causar maior 
incerteza.  

• Earl (2001) – o 
conhecimento é parte 
importante do 
processo estratégico da 
organização. 

• Alavi e Leidner (2001) 
– Conhecimento deve 
ser exercitado e 
renovado 
constantemente. 

 
2.3.3 O processo de IC 
• Dishman e Calof 

(2008) – ciclo de 
inteligência. Cinco 
fases: planejamento e 
direcionamento, coleta 
das informações, 
análise, comunicação e 
feedback.  

• Castro e Abreu (2007) 
– ciclo de inteligência 
pode não ser 
suficiente. O foco 
restrito dos Key 
Intelligence Topics 
(KITs) é insuficiente 
para identificar 
oportunidades e 
ameaças. Agregar à 
abordagem dos KITs 
um acompanhamento 
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mais abrangente do 
ambiente. 

• Bose (2008) – 
Planejamento envolve 
o levantamento das 
necessidades dos 
decisores 

• (Weiss, 2002) –  O 
escopo de 
monitoramento da IC 
pode se adequar 
conforme as 
necessidades dos 
decisores mudam. 

• (Tyson 1998) 
(Dishman; Calof, 
2008) (Bose, 2008)  – 
a fase de análise, 
seguinte à coleta, é 
aquela que gera maior 
valor ao trabalho de 
IC. 

2.2. 
Identificar os 
aspectos 
envolvidos 
na IC que 
poderiam 
caracterizá-
la como um 
recurso 
estratégico. 

2.2. – Recursos e 
vantagem competitiva  
• Penrose (1959) – 

organizações são um 
conjunto de recursos 
produtivos 
administráveis. A 
heterogeneidade 
desses recursos 
diferencia as 
organizações.  

• Wernerfelt (1984) – 
recursos podem ser 
considerados aqueles 
ativos, tangíveis e 
intangíveis. 

• Peteraf e Barney 
(2003) – recursos 
estratégicos como 
atributos 
organizacionais que 
ajudem a organização 
a conceber e 
implementar suas 
estratégias. 

• Penrose (1959) – 
recurso em si é 
incapaz de produzir 
algo se não for 
administrado. Cada 
organização possui 
uma configuração 
única de recursos que 
a diferencia das 
demais, constituindo 
as suas vantagens 
comparativas. 

• Barney (1991) – para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Qual a 
contribuição 
efetiva da 
IC ao 
produto/serv
iço final 
entregue ao 
cliente? A 
IC é um 
recurso 
gerador de 
maior valor 
para um ou 
mais 
produtos 
percebidos 
pelos 
clientes da 
empresa, em 
comparação 
aos 
concorrente
s?  

 
12. A IC, por si 

só, é capaz 
de permitir 
à 
organização 
ter retornos 
superiores 
em 
decorrência 
de um maior 
valor 
econômico 
percebido 
pelos 

Categorias identificadas: 
4.4 Geradora indireta de 

valor econômico e 
vantagem competitiva. 

4.5 Dependente de pessoas e 
do tempo de 
desenvolvimento. 

4.6 Diversidade de 
configurações 
organizacionacionais. 

 
Conclusões finais: 
A compreensão sobre as 
características da função de 
IC provavelmente só foi 
possível uma vez que foi 
entendida a sua posição na 
obtenção de informações do 
ambiente externo e sua 
inserção formal no processo 
de administração estratégica 
das empresas. [...] O papel 
da função de IC só é 
efetivado nas empresas 
quando as pessoas 
envolvidas, tanto de níveis 
hierárquicos operacionais 
quanto executivos, se 
dedicam para tanto. Uma das 
mais importantes fontes de 
informação e conhecimento 
da função de IC são as 
pessoas, em especial dos 
níveis operacionais. Sem 
essas informações e esse 
conhecimento, não é 
possível que o processo de 
IC seja realizado com 
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um recurso ser 
considerado gerador 
de retornos superiores, 
é necessário que seja: 
1-) permita à 
organização 
aproveitar-se de 
oportunidades ou 
proteger-se de 
ameaças; 2-) raro; 3-) 
difícil de ser imitado; 
4-) impossível de ser 
substituído  

• Barney (1991) – 
Análise fundamentada 
em dois pressupostos 
básicos: 1-) empresas 
são heterogêneas 
quanto aos recursos, e 
2-) recursos são 
imperfeitamente 
transferíveis dentro do 
setor.  

• Peteraf (1993) – 
heterogeneidade é um 
dos principais pilares 
da vantagem 
competitiva. 

• Barney (1991) – 
analisar o ambiente 
interno da organização 
em busca de 
estratégias geradoras 
de valor. 

• Barney e Hesterly 
(2007) – avaliar o 
alcance estratégico dos 
recursos da 
organização. 

• Barney (1991) – path 
dependence conceito 
da RBV, relacionado 
com heterogeneidade, 
refere-se ao recurso 
obtido em condições 
históricas e únicas para 
a organização.  

• (Peteraf; Barney, 
2003) – path 
dependence Pode ser 
um dos meios para 
explicar a 
heterogeneidade. 

 
Vantagem Competitiva 
• Barney e Hesterly 

(2007, p. 10) – 
vantagem competitiva 
diz respeito à 
“diferença entre o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vantagem 
Competitiva 
... a vantagem 
competitiva foi 
definida como os 
retornos 

clientes? 
Se não, qual 

seria o 
recurso 
capaz ou 
efetivament
e gerador de 
vantagem 
competitiva 
que mais se 
beneficiaria 
da IC? 
Como 
ocorre a 
interação 
entre a IC e 
esse 
recurso? 

 
13. A vantagem 

provida pela 
IC é 
identificável 
e imitável 
pelos seus 
concorrente
s?  

Quando a 
empresa 
desenvolveu 
a área de IC, 
algum outro 
concorrente 
já possuía 
algo 
parecido?  

 
14. Qual tem 

sido o 
tempo 
mínimo 
para o 
desenvolvi
mento de 
uma área de 
IC no seu 
negócio? 
Esse tempo 
pode ser 
reduzido se, 
por 
exemplo, 
houver o 
dobro de 
pessoas na 
equipe ou o 
dobro de 
recursos 
financeiros 
disponíveis? 

sucesso. Não obstante, o 
envolvimento dos executivos 
de alto nível hierárquico se 
faz necessário tanto para 
fortalecer a função de IC 
dentro da organização 
quanto para o uso do que é 
gerado a partir do seu 
processo. [...] 
 
[...]configuração diversa na 
estrutura organizacional das 
empresas. [...]  é possível 
afirmar, baseado em Barney 
(1991), que as condições 
históricas durante o 
desenvolvimento da empresa 
podem ter influência sobre 
essa característica da IC. 
Segundo esse autor, a 
maneira como cada empresa 
organiza sua estrutura e sua 
hierarquia tem relação com o 
conceito de path 
dependence, que, por sua 
vez, provê fundações para os 
conceitos de ambiguidade 
causal, raridade, 
imitabilidade entre outros, 
da RBV. Assim, é possível 
afirmar que a maneira como 
a IC é posicionada na 
estrutura organizacional 
pode ter uma relação com o 
histórico de carreira dos 
executivos que optaram por 
criar essa função dentro da 
empresa, por exemplo. [...] 
De certa forma, então, seria 
possível afirmar que essa 
relação entre a IC e a 
estrutura organizacional da 
empresa faz parte da 
dependência de pessoas. No 
entanto, essa seria uma 
ligação indireta com a 
questão das pessoas. A 
relação mais direta, nesse 
caso, é com a estrutura da 
empresa. Outra forma de 
observar esse aspecto é a 
relação entre a natureza do 
negócio e da vantagem 
competitiva de cada empresa 
e o posicionamento da IC na 
estrutura.  
[...]é possível afirmar que o 
posicionamento e atuação da 
IC na estrutura 
organizacional tende a ser 
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valor econômico que 
ela consegue criar e o 
valor econômico que 
suas rivais conseguem 
criar”. O valor 
econômico é 
constituído pela 
diferença entre o custo 
econômico total do 
produto ou serviço 
oferecido pela 
organização e a 
percepção do benefício 
ganho pelo cliente 
sobre este. 

• (Peteraf; Barney, 
2003) – esse conceito 
de vantagem 
competitiva facilita a 
identificação de um 
recurso como fonte de 
vantagem competitiva 
por ajudar a isolar seu 
papel na análise da 
organização. 

• Johnson, Scholes e 
Whittington (2007) – 
vantagem competitiva 
mediante 
movimentação 
pioneira da 
organização.  

 
2.2.2 – Tipos de recursos 
• Wernerfelt (1984) - 

recursos, basicamente, 
são tangíveis e 
intangíveis.  

• Barney e Hesterly 
(2007) – intangíveis, 
não são concretos e 
estão mais 
relacionados a 
elementos como 
conhecimento, 
interação entre 
equipes, reputação 
corporativa, entre 
outros.  

• Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2008) – 
intangíveis estão 
enraizados no histórico 
da empresa e foram 
acumulados com o 
tempo. São fontes de 
maiores ganhos pela 
condição de 
inimitabilidade e 
substituibilidade. 

superiores, 
decorrentes do 
maior valor 
econômico que 
uma organização 
consegue gerar 
em comparação a 
seus 
concorrentes. 
Para isso, deve 
estar apoiada em 
recursos 
heterogêneos, 
difíceis de serem 
transferidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de 
recursos 
... recursos 
intangíveis se 
caracterizam por 
não serem 
concretos, 
estarem 
enraizados no 
histórico da 
empresa e serem 
acumulados ao 
longo do o 
tempo. Podem 
ser fontes de 
vantagem 
competitiva por 
conta das 
condições de 
inimitabilidade e 
substituibilidade 
que os envolvem. 
Recursos 
intangíveis 
podem ser 
categorizados em 
recursos 

 
15. É 

considerada 
como um 
recurso raro 
da sua 
empresa? 
Ou seja, é 
dominado 
por muito 
poucas 
empresas do 
setor?  

 
16. O 

relacioname
nto entre as 
pessoas da 
área de IC 
(equipe) e 
outras áreas 
da empresa 
seria um 
diferencial? 

 
17. A IC poderia 

ser 
substituída 
por alguma 
outra função 
na empresa?  

 
18. Como a 

estrutura e a 
cultura da 
empresa 
abrigam a 
IC na 
condição de 
um recurso 
estratégico?  

 
19. A IC é capaz 

de existir 
em caráter 
permanente 
ou pode 
desaparecer 
diante de 
alguma 
crise na 
empresa? 
Por quê? 

único em cada empresa, por 
conta das questões de path 
dependence e de vantagem 
competitiva de cada 
empresa. Em outras 
palavras, cada empresa 
opera de uma forma 
específica, cada empresa 
assume uma estrutura 
organizacional específica, e 
isso faz com que o 
posicionamento da IC e sua 
efetividade também sejam 
singulares em cada empresa.  
 
Outra característica da IC 
identificada em relação ao 
segundo objetivo específico 
foi a existência de um tempo 
mínimo e irredutível para o 
desenvolvimento da função, 
configurando uma 
deseconomia de compressão 
de tempo (DIERICKX; 
COOL, 1989). Uma das 
principais razões para essa 
impossibilidade de reduzir o 
tempo de desenvolvimento 
da IC com aumento na 
quantidade de recursos 
aplicados traz à tona 
novamente o papel das 
pessoas na IC.  
[...] No entanto, não ficou 
claro qual seria o tempo 
mínimo para o 
desenvolvimento da função 
e, conforme mencionado nas 
limitações do estudo, 
algumas empresas abordadas 
possuíam a função de IC por 
um período de tempo abaixo 
da média considerada pelos 
entrevistados como mínima 
para desenvolvimento da IC. 
Em um caso, por exemplo, a 
função de IC tinha um ano 
de existência – quando o 
tempo mínimo médio 
identificado para o 
desenvolvimento da IC foi 
de dois anos nos demais. 
 
[...] É possível organizar os 
achados relacionados ao 
segundo objetivo específico 
sob os conceitos do VRIO 
(BARNEY; HESTERLY, 
2007). De maneira muito 
sucinta, a IC pode ser 
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Quanto mais difícil de 
observar, medir e 
comparar, maior a 
vantagem competitiva 
que pode ser extraída 
desses recursos.  

• Day (1994) – algo que 
não pode ser medido e 
que não é visível  

• (Kristandl; Bontis, 
2007) – recursos 
intangíveis estão 
sujeitos a serem 
interpretados de 
diversas maneiras - 
dificuldade para 
caracterizá-los. 

• Hall (1992) – 
intangíveis podem ser 
observados também 
como habilidades e 
ativos. 

• Kayo et al. (2006) – 
intangíveis são 
capazes de auferir 
vantagem à 
organização por serem 
singulares e difíceis de 
imitar.  

• (Kristandl; Bontis, 
2007) – Se esses não 
forem capazes de gerar 
vantagem competitiva, 
não são importantes. 

• Kristandl e Bontis 
(2007) – Intangíveis 
podem ser encontrados 
em capital intelectual, 
como a área jurídica, 
gerencial, processual, 
entre outros.  

• Hall (1992) – 
intangíveis que são 
ativos ou habilidades. 
Ativos: marcas, 
patentes, direitos 
autorais, identidades 
visuais registradas, 
contratos, segredos 
industriais, reputação e 
redes de 
relacionamento. 
Habilidades: know-
how e cultura.  

• Barney (2002) - quatro 
categorias de recursos 
(tangíveis e 
intangíveis): 
financeiros, humanos, 
físicos e 

financeiros, 
humanos e 
organizacionais. 
Nas empresas, 
podem ser 
encontrados 
relacionados às 
áreas de capital 
intelectual, 
jurídica, 
gerencial e 
processual, bem 
como, 
habilidades, 
patentes, 
contratos, redes 
de 
relacionamento, 
interação entre 
equipes, know-
how, cultura, 
conhecimento, 
ideias e 
capacidade de 
inovar. Além 
desses, podem 
existir outras 
formas não 
citadas aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

definida como rara e 
demandante por condições 
organizacionais muito 
específicas, porém não é 
capaz de gerar valor e 
tampouco difícil de ser 
imitada ou substituída. Dos 
quatro atributos do modelo 
VRIO, apenas os de 
Raridade, Imitabilidade e 
Condições organizacionais 
foram confirmados. No caso 
desse último, a descrição 
pode ser encontrada na 
categoria 4.6, sob a 
nomenclatura de diversidade 
de configurações 
organizacionais. Os 
elementos que sustentam os 
indícios de Imitabilidade e 
Raridade também já foram 
explorados nessa seção do 
texto, mas estão, 
essencialmente, sustentada 
pela categoria 4.5 e 4.6, por 
conta da dependência das 
pessoas e diversidade de 
configurações 
organizacionais. No entanto, 
para se ter maior precisão na 
definição dos atributos da IC 
que poderiam caracteriza-la 
como recurso estratégico, é 
importante ressaltar que, 
nesse estudo, a questão da 
Raridade e das Condições 
Organizacionais parecem 
estar conectadas, não 
obstante a contribuição da 
questão da Imitabilidade. A 
explicação para essa 
afirmação é razoavelmente 
simples: a raridade parece se 
sustentar na maneira única 
como cada empresa abriga o 
recurso da IC. Essa 
utilização única por parte 
das empresas tem 
sustentação, em certa parte, 
nas condições 
organizacionais únicas 
encontradas em cada 
empresa.  
 
[...] Em outras palavras, a IC 
pode ser rara ou difícil de 
imitar não porque a 
tecnologia necessária para 
seu desenvolvimento seja 
pouco conhecida, mas sim 
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organizacionais. O 
capital organizacional 
diz respeito ao 
conhecimento coletivo 
gerado pelas 
interações entre 
recursos 
organizacionais e 
recursos físicos.  

• Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2007) –
intangíveis: recursos 
humanos (por 
exemplo, 
conhecimento e 
capacidades 
gerenciais), recursos 
de inovações (por 
exemplo, ideias e 
capacidade de inovar) 
e recursos 
relacionados à 
reputação (por 
exemplo, marca e 
reputação da 
organização).  

 
2.2.3 – Características dos 
recursos estratégicos 
• Barney e Hesterly 

(2007) – quatro 
critérios básicos. 1-) 
seja capaz de gerar 
valor 2-) raro 3-) 
difícil de imitar 4-) 
encontre uma 
organização favorável 
ao seu aproveitamento. 
VRIO.  

• (Peteraf; Barney, 
2003) – valor diz 
respeito à capacidade 
de geração de valor 
econômico.  

• Peteraf (1993) – 
Raridade está ligada à 
heterogeneidade, em 
meio à diversidade de 
recursos das 
organizações, são 
escassos aqueles que 
são capazes de prover 
vantagem competitiva.  

• Barney e Hesterly 
(2007) – imitabilidade 
custos associados à 
imitação ou 
substituição. 

• Barney (1991) – 
imitabilidade diz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
dos recursos 
estratégicos 
... os critérios 
para considerar 
se um recurso 
pode ou não 
constituir uma 
fonte de 
vantagem de 
competitiva serão 
aqueles contidos 
basicamente no 
conceito de 
VRIO, ampliados 
com outros, tais 
como, 
ambiguidade 
causal, 
deseconomias de 
compressão de 
tempo, histórico 
de seu 
desenvolvimento 
(path 
dependence), 
complexidade 
social, aplicação 
pioneira do 
recurso, 
durabilidade, 
capacidade de 
combinação com 

porque ela depende: 1) do 
comprometimento das 
pessoas envolvidas na 
função de IC, 2) do 
conhecimento e acesso à 
informação de pessoas da 
empresa e 3) da maneira 
única como cada empresa a 
abriga em termos de 
estrutura organizacional e 
especialização (dedicação 
exclusiva ou concorrente 
com outras 
responsabilidades). Esse 
terceiro e último argumento 
que sustenta a questão de 
raridade é o elo que parece 
uni-la à questão das 
condições organizacionais. 
 
[...] não foram encontradas 
evidências que sustentassem 
a questões de Valor. Esse 
fato é o que, em essência, 
não permite afirmar, com 
base nesse estudo, que a IC 
pode ser considerada como 
uma fonte de vantagem 
competitiva. A principal 
justificativa para tal 
afirmação se sustenta no 
conceito de vantagem 
competitiva utilizado que 
roga pela geração de 
retornos superiores 
(PETERAF; BARNEY, 
2003). Não obstante, apesar 
de haver indícios de 
barreiras à imitação da IC, 
ficou evidente que ela é 
imitável, porém não 
completamente, devido, 
principalmente, às condições 
organizacionais. 
 
Com relação ao aspecto de 
geração de valor, foi 
observado que a IC, por si 
só, não é capaz de gerar 
valor econômico. Ela pode, 
sim, potencializar recursos 
que tem a capacidade de 
efetivamente gerar valor 
econômico, como a 
informação por exemplo. 
[...] A situação que mais se 
aproximou desse construto 
foi a da E5, na qual a IC 
parece ter o contato mais 
próximo com a fonte de 
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respeito às condições 
em que o recurso é 
desenvolvido - path 
dependence 

• Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2007), 
Barney e Hesterly 
(2007) – imitabilidade 
também sofre 
influência de 
ambiguidade causal e a 
complexidade social 
envolvidas no 
desenvolvimento de 
recursos estratégicos. 

• Barney e Hesterly 
(2007) – condições 
organizacionais: 
inúmeros critérios, tais 
como estruturas 
formais e informais de 
reporte, sistemas de 
controle gerencial e 
políticas de 
remuneração, enfim 
processos e políticas 
que suportam o 
funcionamento da 
organização.  

• (Johnson; Scholes; 
Whittington, 2007) – 
caracterizadas como 
recursos e capacidades 
complementares, que 
são próximos, em 
conceito, ao que se 
considera como 
competências.  

• Barney e Hesterly 
(2007) – recursos e 
capacidades 
complementares 
diferem de 
capacidades por 
possuírem 
possibilidades 
limitadas de gerar 
vantagem competitiva 
por si só. Precisam ser 
combinados com 
outros recursos. 

• (Dierickx; Cool, 1989) 
– mobilidade 
imperfeita: relacionado 
com a questão de 
raridade, imitabilidade 
e substituibilidade de 
recursos. Número 
limitado de recursos 
que podem ser 

outros recursos e 
aderência às 
necessidades do 
cliente. 
Adicionalmente, 
serão 
consideradas 
como auxiliares 
questões como 
estruturas 
formais e 
informais de 
reporte. 
 
 

geração de retornos 
superiores da empresa. No 
entanto, a atuação da IC 
ainda é indireta. Portanto, é 
possível afirmar que a IC, 
por si só, não é capaz de 
gerar valor econômico e, por 
consequência, retornos 
superiores.  
 
[...] a IC é, aparentemente, 
facilmente imitável. Essa 
imitabilidade pode acontecer 
por, basicamente, três 
motivos: 1) a tecnologia 
necessária para desenvolver 
uma função de IC é 
conhecida e pode ser 
adquirida sem grandes 
dificuldades, 2) a função de 
IC é substituível por outras 
existentes na empresa. 
Essencialmente, qualquer 
uma que lide com 
informações do ambiente 
externo pode substituir a IC 
e, por fim, 3) a IC não é 
imune a crises, em especial 
as financeiras. [...] 
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adquiridos ou 
intercambiados entre 
organizações. Assim, 
um recurso não pode 
ser infinitamente 
adquirido.  

• (Dierickx; Cool, 1989) 
– Imitabilidade e 
substituibilidade: 
erosão de bens, 
ambiguidade causal e 
deseconomias de 
compressão de tempo. 
Erosão de bens: 
investimentos. 
Ambiguidade causal: 
identificar as variáveis 
responsáveis pelo 
sucesso ou fracasso de 
uma estratégia. 
Deseconomias de 
compressão de tempo: 
recursos cujo 
desenvolvimento não 
pode ser encurtado, em 
termos de tempo. 

• Peteraf (1993) – 
pluralidade de recursos 
disponíveis no 
mercado pode resultar 
em uma raridade. 

• Peteraf (1993) – 
limites à competição 
ex-ante e ex-post. ex-
ante: adquirir e fazer 
melhor uso do recurso 
pioneiramente  tende a 
impor barreiras para 
seus concorrentes. ex-
post: ambiguidade 
causal, 
substituibilidade e 
imitabilidade. Uma 
determinada 
organização possui um 
recurso que permite a 
ela manter vantagem 
competitiva porque 
nenhuma outra 
organização consegue 
desenvolver um outro 
recurso que substitua, 
imite ou se equipare ao 
recurso que aufere 
vantagem competitiva. 

• Collis e Montgomery 
(1995) – 
superioridade: valor de 
um recurso deve ser 
obtido também por 
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intermédio de sua 
comparação com os 
concorrentes. 
Durabilidade defende 
que quanto mais um 
recurso durar, mais 
valor.  

• Grant (1991) – 
habilidade da 
organização em 
administrar esse 
recurso 
apropriadamente. 

• Grant (1991) – 
durabilidade está 
relacionada com a taxa 
de obsolescência de 
um determinado 
recurso. transparência 
se equivale à definição 
de imitabilidade. 

• (Hall, 1993) (Johnson; 
Scholes; Whittington, 
2007) – Numa 
aquisição, a 
compradora não tem 
garantia sobre recursos 
que dependem de 
pessoas. Justamente 
por estarem enraizados 
em elementos como 
conhecimento, know-
how, competências e 
habilidades. 

• Hall (1993) – Outras 
dicotomias incluem a 
dependência ou não de 
pessoas e recursos 
passíveis ou não de 
proteção legal.  

• Barney e Hesterly 
(2007) - associadas a 
recursos estão as 
capacidades da 
organização. São 
definidas como um 
subconjunto de 
recursos, 
intermediárias na 
administração e 
aplicação dos recursos. 
Mais ligadas a 
questões de apoio à 
aplicação de recursos. 

• Johnson, Scholes e 
Whittington (2007) – 
competências devem 
ser importantes para 
atender às 
necessidades dos 



110 
 

clientes. São 
atividades ou 
processos, que estão, 
de alguma forma, 
relacionados com as 
necessidades de 
clientes ou importantes 
stakeholders. 
Importante implicação 
para a vantagem 
competitiva.  
Compreendem 
atividades e processos 
que intermedeiam a 
aplicação de recursos.  

• Johnson, Scholes e 
Whittington (2007) - 
competências podem 
estar mais próximas à 
geração de vantagem 
competitiva, por conta 
da proximidade com o 
cliente, tornando sua 
identificação mais 
fácil, inclusive pelo 
modelo VRIO.  
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APÊNDICE C – Tabela de identificação de temas e categorias 
 
Perguntas Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 Temas  Categorias 
Quais são 
os 
produtos 
entregues 
pela 
organizaçã
o em que a 
IC se 
encontra? 

• Empresa 
química. 

• Business 
to 
business 

• Compree
nder 
profunda
mente 
consumid
ores 
finais 

• Energia 
• Soluções 

integrada
s para as 
usinas. 

• Produtos 
para a 
saúde 
animal 

• Vacinas 
 

• Operador
as 
móveis, 
fixas, 

• Converge
ntes, 

• Cabo, 
• Mídia, 
• Infraestru

tura e os 
serviços 
associado
s 

 

• Produção 
de 
alumínio 

• Formas 
de metal 

• Embalag
ens  

• Produtos 
extrudad
os  

• Construç
ão civil 

 

• Automóv
eis 

• Medicam
entos, 
serviços 
e 
consumo 
durável. 

Enfrenta 
ambiente 
externo 
altamente 
competitiv
o. 
 
Integrador
a de 
informaçõ
es e 
conhecim
ento na 
estrutura 
administra
tiva. 
 
Facilitado
ra de 
decisões 
estratégica
s. 
 

Como é a 
competiçã
o no 
mercado(s) 
no(s) qual 
(quais) a 
empresa se 
insere?  

• Seis são 
os mais 
important
es. 

• Tendênci
a 
consolida
ção 

• Margens 
pressão. 

• Fabricant
e de 
insumos 
que 
movendo 
parte 
indústria 
porque 
margens 
mais 
altas.  

• Clientes 
capacida
de 
mesmo 
produto 
mover  

• Produtos 
substituto
s quando 
resolver 
equação 
custo.  

• Produto 
commodi
ty 

 

• Empresas 
multinaci
onais 

• Relativa
mente 
acirrada 
se 
acirrando 
nos 
últimos 
tempos 

• Novos 
entrantes 

 

• Entre 90 
e 100 – 
empresas 

• 80% do 
faturame
nto  

• Em 20 
empresas 

• 80% 
multinaci
onais 

• Um 
braço 
veterinári
o 

• Fase 
madura 

 

• Empresas  
• Tradicion

ais  
• Asiáticas 
• Há pouco 

tempo no 
mercado  

• Locais 
• Menores 
 
 

• Mercado 
de 
commodi
ties 

• Preços  
• Cotados 

na  
• Bolsa  
• Formaçã

o de 
custos 

 

• ... 
Infiltraçã
o no 
mercado 
das 
montador
as 
coreanas 
e das 
montador
as 
asiáticas..
. ...custo 
muito 
baixo de 
importaç
ão... ... 
Reduzira
m preço. 

• ... 
Perdendo 
mercado 

• ...não era 
tão 
competiti
vo... 

• ... Estão 
muito 
mais 
competiti
vos do 
que 
antes... 

 

• Foco em 
custos de 
produção
, 
suprimen
tos e 
importaç
ão. 

 
• Competiç

ão 
concentra
da 

 
• Novos 

entrantes 
 
 

Algum dos 
produtos 
possui 
uma 
vantagem 
competitiv
a, 
consideran
do essa 
como a 
diferença 

• Produto 
com 
produto, 
não  

 
 

• Produtos 
customiz
ados 

 

• Limitaçã
o em 
p&d 

 

• Sim • Mas em 
termos de 
preço e 
de 
elaboraçã
o de 
produtos, 
a gente 
não tem 
tanta 
maleabili

 • Produtos 
com 
vantagem 
competiti
va não 
identifica
da. 
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entre o 
valor 
econômico 
(custo 
econômico 
total e 
percepção 
de 
benefício 
pelo 
cliente) 
criado pela 
empresa 
em relação 
aos seus 
concorrent
es?  

dade. 

Existe 
alguma 
característi
ca 
diferencial 
da 
empresa 
que a 
permite ter 
essa 
posição? 

• Conheci
mento 
superior 
dá 
vantagem  

• Depende 
capacida
de 
compree
nsão do 
mercado 
e dos 
consumid
ores. 

• Conheci
mento 
que vai 
embutido 
nisso é 
altamente 
especiali
zado 

 

• Valor  
• Eficiênci

a técnica 
• Tempos 

finais. 
• Tem 

mais de 
100 anos 
de 
existênci
a  

• Conhece 
tecnicam
ente 
produtos 

• Pesquisa 
e 
desenvol
vimento  

• Energia 
das 
fontes 
híbridas 

• Produtos 
não 
tradicion
ais sendo 
desenvol
vidos 

• Não dá 
para 
comparar  

• Ser um 
seguidor 
ágil 

• Fazer 
associaçõ
es 
inteligent
es 

• Uma 
tecnologi
a de 
biológico
s bem 
grande 

• Fundada 
para 
fazer esse 
tipo de 
produto 

• Especiali
zando 

• Portfólio  
• Muito 

forte  
• Líder do 

mercado 

• Empresa  
• Global 
• Global 

service 
delivery 
centers 

• Centros 
de 
entrega, 
desenvol
vimento 
e 
pesquisa 
locais 

• Pensando 
• A frente 

dos 
nossos 
clientes 

 

• O grande 
diferenci
al tem 
que ser, 
mesmo, 
na 
formação 
de 
custos, 
na 
redução 
de custos 
de 
produção
, de 
custos 
administr
ativos.  

• ... 
Diferenci
ais 
competiti
vos: 
qualidade
, marca, 
pós-
venda... 

• Não tem 
o 
costume 
de lançar 
uma 
versão e, 
em pouco 
tempo, 
descontin
uar. 

 
• Condiçõe

s de 
comercia
lização 

• Conheci
mento do 
mercado 
e da 
tecnologi
a 

 
• Desenvol

vimento 
de 
produtos 
específic
os 

 
 
• Operação 

com 
custos de 
produção 
e 
administr
ativos 
reduzidos 

Como é 
feita a 
identificaç
ão de 
oportunida
des e 
ameaças 
no 
ambiente 
externo? 

• A gente 
faz 
análises 
steep 

• Avaliaçã
o dos 
principai
s 
competid
ores 

• Swot 
• Acompan

hamento 
de 
market 
share, 
competid
ores 
fusão, 
aquisição
, de 
abertura 
de filiais, 
cliente 

• Inteligên
cia 
competiti
va  

• Antes 
• Sistema 

de 
informaç
ões de 
mercado  

• Planejam
ento 
estratégic
o 

• Suportar 
decisões 

• Inteligên
cia 
competiti
va  

• Área de 
estratégia 
e 
marketin
g 

• Perspecti
va de 
fora do 
mercado  

• Áreas 
internas  

• Forças e 
ameaças  

• Um 
fórum de 
discussão  

• Junta  
• Informaç

ões 
 

• Monitora
mento de 
mercado  

• Assinatur
as, 
relatórios
, revistas, 
notícias 
na 
internet 

• Sistema 
de radar  

• Pessoas  
• Inputs 
• Contato  
• Direto  
• Comprad

ores  
• Pessoas  
• Da área 

• ... São 
três áreas 
que nós 
promove
mos a 
sinergia.  

• ...vendas 
trazem 
informaç
ões... ... 
Informaç
ão de 
marketin
g, da área 
de 
marketin
g, que 
trabalha 
com 
campanh

• Monitora
mento e 
análise 
situacion
al com 
base em 
dados 
primários 
(relacion
amento 
com 
clientes) 
e 
secundári
os. 

 
• Informaç

ões de 
diversas 
áreas da 
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• Movimen
to 
inesperad
o  

• Caracterí
sticas 
monitora
r 

• Detecta  
• Oportuni

dades 
• Pessoas 

viés  
• Comercia

l 
• Informar  
• Oportuni

dades 
 

comercia
l  

• Fontes 
primárias  

• Relatório
s de 
mercado  

• Consulto
res  

 

a e junto 
com a 
nossa 
agência... 

• ... Dentro 
da 
inteligên
cia 
competiti
va: 
produto, 
pesquisa, 
planejam
ento de 
venda e a 
parte de 
mercado, 
concorrê
ncia... 

empresa 
integrada
s por 
comunica
ção 
interpess
oal.. 

 
• Informaç

ões fluem 
de 
maneira 
coordena
da (por 
intermédi
o da IC).  

Em que 
parte da 
estrutura 
organizaci
onal a 
função de 
IC está 
localizada? 

• Marketin
g. 
Reporta 
direto 
para o 
president
e. 

• Marketin
g 
estratégic
o, 
diretoria 
comercia
l 

• Diretame
nte  

• President
e 

• Superinte
ndência 
de 
inteligên
cia e 
estratégia 

• Dentro  
• Inteligên

cia 
competiti
va 

• Estratégi
ca  

• Administ
ração  

• Novos 
negócios 

• Competit
iva 
monitora 
o foco 
dado por 
planejam
ento 
estratégic
o 

• Inteligên
cia  

• Integraçã
o dessas 
três áreas  

• No 
mesmo 
ambiente 

 

• Vice-
presidênc
ia de 
estratégia 
e 
marketin
g 

• Regional 

• Da área 
de 
compras 

• Estratégi
as  

• De 
suprimen
tos de 
matérias-
primas 
estratégic
as  

 
• Global de 

procurem
ent 

• Áreas 
mais 
estratégic
as  

• Garantir 
menor 
custo  

 

• Planejam
ento 
estratégic
o 

 
• ... Mas 

aqui a 
gente 
trabalha, 
no 
marketin
g 
estratégic
o, o que 
vendas 
passa 
para a 
gente... 

• ... Há 
pouco 
tempo, a 
gente 
alocou, 
dentro da 
estrutura 
de novos 
produtos.
.. 

 

• No nível 
onde as 
decisões 
estratégic
as são 
tomadas 

 
• Na 

conexão 
entre as 
áreas de 
marketin
g (e 
vendas) e 
de 
produção 
(incluída 
a 
logística)
. 

Há quanto 
tempo 
existe a IC 
na 
empresa? 

• 2002 
 

• Dois 
anos e 
meio.  

 

• Desde 
2000 

 

• Depois 
que  

• Regionali
zou 

• Um 
centro de 
inteligên
cia 

• Oito anos 
 

• ... Há dez 
anos... 
...sob 
demanda, 
algo 
muito 
pontual... 

• ... Não 

• Efetivam
ente não 
mais que 
cinco 
anos 
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competiti
va para a 
região 

• Já existe 
há 

• Mais de 
10 anos 

 

tinha 
uma 
metodolo
gia... 

• ... Há um 
ano, que 
nós 
estamos 
trabalhan
do 
realment
e... 

Os 
processos 
vigentes 
são 
aqueles do 
ciclo 
tradicional 
de IC 
(planejame
nto, coleta 
e análise, 
feedback e 
comunicaç
ão)? 

• Sim • Sim. 
Planejam
ento não 
formaliza
da,  

• Não 
existe 
processo 
definição 
formal  

• Demanda
s 
aleatórias 

• Planejam
ento de 
curto 
prazo 

• Pedem e 
se 
prepara 
um 
relatório 

 

• São 
• Tradicion

ais  
• Feedback 

é o 
principal 

 

• São os 
processos 
tradicion
ais 

• Ciclo 
tradicion
al de 
inteligên
cia 

• ... Mais 
de acordo 
com o 
que 
inteligên
cia 
competiti
va 
promove 
e sugere. 

• Processo 
caracteriz
ado pelo 
ciclo 
tradicion
al de IC. 

Existe 
alguma 
prática de 
gestão de 
conhecime
nto na 
organizaçã
o?  

• Não 
estrutura
da 

 

• Existe 
manutenç
ão de 
melhores 
práticas, 

• Dissemin
ação 
incipient
e. 

• Não 
estrutura
da 

• , 

• Não • Inúmeras 
iniciativa
s e 
ferrament
as  

• Bonificaç
ão 
atrelada 
ao 
desenvol
vimento  

• De 
gestão de 
conhecim
ento  

 

• Incipient
e 

 
• Existem 

algumas 
estruturas 
de gestão 
de 
conhecim
ento 
bastante 
estabelec
idas na 
empresa, 
mas são 
áreas um 
pouco 
mais 
voltadas 
a 
processos
, para 
áreas 
mais 
técnicas 

• ... A 
gente 
tem, até, 
um 
pouco de 
gestão de 
conhecim
ento, mas 
não é 
nada 
formaliza
do... 

• A gestão 
do 
conhecim
ento é 
realizada 
de 
maneira 
não 
estrutura
da. 

 
 

Caso 
positivo, 
de que 
maneira 
esta 
interage 

• Usamos 
metodolo
gias de 
inteligên
cia 
competiti

• As 
práticas 
de gestão 
do 
conhecim
ento 

•  • Participo 
de uma 
rede de 
inteligên
cia 
competiti

• A própria 
área de 
inteligên
cia é 
responsá
vel por 

•  • Gestão 
do 
conhecim
ento 
ocorre 
apoiada 
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com a IC? va para 
fazer 
gestão do 
conhecim
ento.  

• O viés é 
de 
inteligên
cia 
competiti
va . 

• Preocupa
ção é 
garantir 
que o 
tomador 
de 
decisão 
tenha a 
informaç
ão que 
ele 
precisa. 

estão 
ligadas 
na 
empresa 
como um 
todo. 

 
• Existe, 

por 
exemplo, 
no 
processo, 
uma 
parte do 
processo 
de 
inteligên
cia 
competiti
va 
planejado
, ele está 
incorpora
do 

 
• Existe, 

vamos 
dizer, um 
direciona
mento 
para se 
manter 
essa 
necessida
de da 
coleta, de 
estrutura
ção de 
informaç
ão, já 
dentro do 
processo. 

va 
global. 
Então, 
nós nos 
encontra
mos uma 
vez por 
mês via 
teleconfe
rência e é 
aonde a 
gente 
discute as 
informaç
ões 
daquele 
mês e 
prepara 
um 
relatório 
mensal. 

criar 
algumas 
áreas de 
gestão de 
conhecim
ento. 

• Inteligên
cia atua 
como 
gestora. 

na 
estrutura 
da IC. 

 
• Sobrepos

ição de 
etapas de 
processos 
de IC e 
gestão do 
conhecim
ento, 
com 
pouca 
clareza 
quanto à 
realizaçã
o desta 
última. 

Como 
ocorrem as 
demandas 
feitas à 
área de IC 
para apoiar 
as decisões 
estratégica
s? São 
casuísticas
, 
programad
as ou 
demandad
as ao 
mesmo 
tempo? 

• Ad hoc e 
produtos 
regulares.  

• Monitora
ção.  

• Competi
dores, 
perfil 
psicológi
co 

• Alguma 
troca, a 
gente faz 
algum 
tipo de 
análise.  

• Informaç
ões 
suportar 
grande 
mudança 
decisões 
ordinária
s.  

• Compara

• Processo 
avaliação 
de novos 
itens de 
monitora
mentos 
de 
oportunid
ades. 

• Ciclo 
planejado 
de 
avaliação 
econômic
a dos 
países. 
Formaliz
ado.  

• Não 
estrutura
do. 

• É 
causuísti
co 
perguntas 

• As duas 
coisas 

• Monitora
mento 
contínuo 

• Produtos  
• Adocs 
• Demanda  
• Formaliz

ada 
• Tem um 

contrato 
 

• Relatório
s 
padroniz
ados 

• Requisiç
ões 
pontuais 

 

• Todas as 
formas  

• Suporte  
• Às 

negociaç
ões  

• Nem 
sempre  

• Programa
das  

• Necessid
ade  

• Momento 
• Programa

dos 
• Acompan

hamento  
• Monitora

mento  
 

• ... 
Trabalha
va muito 
sob 
demanda, 
muito 
reativo... 
... Hoje, a 
gente 
ainda 
trabalha 
assim, 
não tem 
como 
fugir 
disso...  

• ... 
Consegu
e 
trabalhar 
de uma 
maneira 
mais pró-
ativa, 
mostrand

• Demanda
s são 
geralmen
te ad hoc 
não 
obstante 
o 
monitora
mento ser 
contínuo. 

 
• Entregas 

também 
podem 
partir do 
monitora
mento 
feito pela 
IC de 
forma 
pró ativa. 
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ção quais 
são as 
diferença
s 

específic
as. 

• Surgem 
avançand
o na 
impleme
ntação da 
estratégia 

o alguns 
indicador
es de 
dimensõe
s do 
mercado 
para 
presidênc
ia, para a 
diretoria..
. 

A área de 
IC faz o 
uso de 
algum tipo 
de rede de 
coleta ou 
análise de 
informaçõ
es, 
composta 
essencialm
ente por 
pessoas? 

• Rede 
interna.  

• Acesso 
rede 
externa 

• Relacion
amento 
humano 
extrema
mente 
important
e. 

• Desenvol
vimento 
de 
oportunid
ade  
fonte 
primária 

• Processo 
de 
discussão
, de 
entrevista 

• Processo 
bem 
estrutura
do. 

• Avaliaçã
o de 
competid
ores  
menos 
estrutura
da 

• Worksho
p 

• Quando a 
gente 
precisa 
de um 
apoio,  
técnico, 
por 
exemplo, 
análise 
financeir
a, que os 
analistas 
não têm 
condição 
de 
fazer... 
...a gente 
solicita 
análise 
de 
alguém. 
Mas é de 
alguém 
interno 

• Sim 
• Duas  
• Pessoas 
• Rede de 

inteligên
cia local  

• Tem 
contato  

• Com 
todo 
mundo 

 

• Sim 
• Rede de 

contatos  
• Consulto

res  
• Especiali

stas do 
mercado  

• Coleta 
primária 

 

• Sim... 
...mas 
isso é 
com o 
tempo, 
demanda 
conscient
ização 
das 
pessoas 

• Coleta e 
análise 
de 
informaç
ões por 
intermédi
o de 
pessoas 

 
• Uso da 

rede de 
pessoas 
para 
acesso a 
conhecim
ento 
especiali
zado. 

Qual é o 
benefício 
mais 
relevante 
percebido 
pelos 
clientes 
internos da 
IC?  

• Aumento 
de 
vendas. 

• Conforto 
para 
tomar 
decisão.  

• Informaç
ão 
organiza
da.  

• Facilitar 
processo.  

 

• A 
informaç
ão para 
tomar 
decisão. 

• Melhor 
caminho 
a ser 
seguido. 

• Condens
ar 
volume 
de 
informaç
ões em 
opções 
mais 
claras. 

 
 

• Nivelame
nto de 
informaç
ão. 

 
 
 

• Criar 
insights e 
top-
down[?], 
para onde 
está indo 
o 
mercado 
e criar, 
vamos 
dizer 
assim, 
conteúdo 
para que 
essa 
força de 
venda. 

 
• Criar 

principal
mente 
dados e 
fatos que 
comprov
em 
alguns 
desses 
insights 

 
 

• O grande 
diferenci
al que a 
nossa 
área traz 
para a 
área de 
compras 
é o 
suporte 
para as 
negociaç
ões, a 
criação e 
a 
elaboraçã
o de 
argument
ações 
para as 
negociaç
ões 
globais, 
principal
mente de 
matérias-
primas. 

 

• ... 
Agilidad
e, 
flexibilid
ade, no 
meu 
ponto de 
vista, 
sinergia 
na 
comunica
ção e 
tomadas 
de 
decisões 
mais 
rápidas. 
Mais 
eficazes 
também. 

• Informaç
ões de 
suporte a 
decisões 
cotidiana
s e 
emergenc
iais. 

 
• Disponib

ilidade 
em 
caráter 
permane
nte que 
aumenta 
a 
utilidade 
da IC. 

 
• Acessibil

idade e 
síntese 
que 
conferem 
credibilid
ade.  
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Que áreas 
ou pessoas 
do nível 
estratégico 
se 
beneficiam 
mais 
diretament
e dele?  

• President
e e o 
vice-
president
e. Diretor 
de 
marketin
g, diretor 
de 
vendas 

• Gerentes 
de 
vendas, 
diretoria 
executiva
, o 
president
e, o 
diretor 
comercia
l, diretor 
financeir
o 

• Equipe 
executiva 

• President
e 

• Diretores 
• Mim  
• Gerentes 

seniores 
• Vendas  
• Marketin

g 
• Recursos 

humanos 
• Financeir

o 
• Registro  
• De 

produtos 
• Todas as 

pessoas 
que estão 
no 
sistema 

• Gente do 
campo 

 

• Alta 
administr
ação  

• Processo 
de 
planejam
ento 
estratégic
o 

• Vice-
president
e de 
estratégia  

• Marketin
g 

• Áreas de 
produto 

• Áreas de 
vendas  

 

• Gerentes 
globais 
de 
matérias-
primas 

• Diferente
s 
commodi
ties 

• Diretor 
global de 
matérias-
primas  

• Vice-
president
e global 
de 
compras  

 

•  • Presidênc
ia vice-
presidênc
ia das 
áreas nas 
quais a 
IC está 
localizad
a. 

 
• Marketin

g, 
pessoal 
de 
vendas,  
de 
produção 
e 
logística. 

 
 
 

A área de 
IC 
consegue 
influenciar 
as decisões 
relacionad
as ao seu 
foco de 
monitoram
ento?  

• Consegu
e.  

• Sim 
 

• Com  
• Certeza 
 

• Sim 
 

• Sim 
 

•  • Influênci
a nas 
decisões 
dessas 
áreas tem 
sido 
efetiva. 

Caso 
positivo, 
de que 
maneira? 

• Análise 
do que 
acontece
u, 
implicaç
ões para 
a 
empresa, 
recomen
dações de 
ação e o 
risco de 
não 
realizaçã
o. 

• Sustentaç
ão de 
algumas 
avaliaçõe
s 
prelimina
res. 

• Validar 
decisões. 

• Incomod
ar os 
status 
quo.  

 

• Se o 
monitora
mento 
falar 
assim: “-
olha, as 
nossas 
estratégi
as ou 
estão 
anacrôni
cas ou, 
às vezes, 
já foram 
alcançad
as ou 
acontece
u alguma 
coisa que 
elas não 
vão mais 
atender o 
nosso... 
Não vão 
ajudar a 
gente a 
atingir a 
nossa 
visão.” 
Quando 

• Quando 
se 
prepara 
material 
para a 
alta 
gerência.  

• Elaboraç
ão de 
forecasts 
com 
buscas de 
alternativ
as, busca 
de 
forneced
ores em 
diversas 
partes do 
mundo. 

 
• A nossa 

visão é 
sempre 
requisita
da para a 
tomada 
de 
decisões. 

 
• É um 

pouco 
difícil de 
você 
contrapor
, de você 
combater 

•  • Oferecer 
informaç
ões e 
visões 
que 
possibilit
em 
opções 
de ações 
e 
decisões 
pelos 
executivo
s. 

 
• Facilitar 

a 
identifica
ção de 
riscos. 

 
• Ajudar a 

alterar o 
status 
quo dos 
negócios. 
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isso 
acontece, 
a gente 
muda o 
ciclo 
estratégic
o. 

uma 
decisão 
ou um 
ponto de 
vista que 
vem do 
seu 
próprio 
cliente. 

Qual a 
contribuiçã
o efetiva 
da IC ao 
produto/se
rviço final 
entregue 
ao cliente?  

• Produto 
não 
alterado. 

• Mais 
próximo 
do que 
cliente 
queria.  

 

• Não é tão 
utilizada,  
isso é 
uma 
deficiênc
ia.  

 
• Ajuda a 

entender 
o valor. 

 
• Customiz

ada, 
solução 
diferente 
de um 
cliente 
para 
outro.  

 

• É 
identifica
da uma 
necessida
de ou 
identifica
do um 
problema 
com o 
produto.  

• ... A 
gente 
aciona 
qualidade 
ou 
gerente 
de 
produto, 
o que for, 
para 
resolver.  

 
• Principal

mente 
para 
desenvol
ver um 
produto 
novo ou 
acelerar 
uma 
etapa de 
desenvol
vimento 
de um 
produto.  

• Papel 
informati
vo 

• Casos 
comparat
ivos 

• Ajuda a 
agregar 
valor  

 
• Não 

diretame
nte 

• De 
formulaç
ão de 
produto 

 
 
 

• Não atua 
no 
desenvol
vimento 
de  

• Novos 
produtos  

 

• ..., no 
nosso 
caso, 
distribuid
or... 

• ... No 
cliente 
final, a 
resposta 
é mais 
rápida... 

• ... 
Indiretos, 
são 
todos.. 

 
 

• Contribui 
indiretam
ente com 
informaç
ões 
diferenci
adas a 
respeito 
do 
produto 
ou do 
serviço. 

 
 
• Contribui 

no 
timming 
de 
lançamen
to de 
novos 
produtos 
e na 
customiz
ação do 
atendime
nto ao 
cliente. 

Geradora 
indireta de 
valor 
econômico 
e 
vantagem 
competitiv
a. 
 
Dependent
e de 
pessoas e 
do tempo 
de 
desenvolvi
mento. 
 
Diversidad
e de 
configuraç
ões 
organizaci
onais. 
 

A IC é um 
recurso 
gerador de 
maior 
valor para 
um ou 
mais 
produtos 
percebidos 
pelos 
clientes da 
empresa, 
em 
comparaçã
o aos 
concorrent
es? 

• O 
deliverab
le que 
chega 
para o 
cliente, 
chega 
mais 
redondo.  

 
• Você usa 

melhor 
os 
recursos.  

 
 

• Pensando 
nos 
produtos 
tradicion
ais que 
nós 
temos, 
como 
inovação 
de 
produto 
não é.  

 
• A 

inteligên
cia ajuda 
a 
entender 
qual é o 
valor 
percebid
o para 

• Ele não 
percebe 
se aquilo 
foi 
gerado, 
como que 
aquilo foi 
gerado. 

 
• Mas 

serviços 
é capaz 
que ele 
tenha 
essa 
percepçã
o.  

 
• Que é, 

basicame
nte, 
informaç

• O valor 
gerado é 
igual 
para 
todos os 
produtos 
e 
serviços, 
não tem 
diferenci
ação 

• Garantir 
que a 
empresa 
vai ter 
produto, 
que ela 
vai ter 
matéria-
prima 
para 
rodar e 
para 
produzir 
e garantir 
o melhor 
preço. E 
garantir o 
melhor 
preço vai 
simboliza
r e vai 
significar 

• ... A boa 
estratégia 
envolve 
inteligên
cia 
competiti
va, mas 
você tem 
que ter 
qualidade
, ... 
Cliente, 
quando 
for a uma 
distribuid
or, ele 
vai mal 
atendido, 
ou não 
vai 
conseguir 
ser 

• IC ajuda 
a 
entender 
melhor 
quais as 
necessida
des do 
cliente. 

 
• IC não 

atua 
diretame
nte na 
geração 
de valor 
para o 
cliente. 
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aquele 
cliente 

 
• No 

sentido 
de inovar 
produtos, 
ela não 
está 
satisfeita 
no papel 

ão bem 
organiza
da e 
dirigida 
especial
mente 
para 
aqueles 
problema
s. 

para a 
empresa 
garantir a 
sua 
margem 

atendido 
com o 
que ele 
precisa e 
ele vai 
partir 
para a 
concorrê
ncia. 

A IC, por 
si só, é 
capaz de 
permitir à 
organizaçã
o ter 
retornos 
superiores 
em 
decorrênci
a de um 
maior 
valor 
econômico 
percebido 
pelos 
clientes?  

• Não.  
• Posição 

de 
suporte.  

• Não gera 
valor. 

 

• Não 
tenho 
evidência
s  

• Não. É 
órgão de 
staff. 

 
• Dificílim

o de 
medir 
esse 
impacto 
econômic
o  

 

• Acho que 
sim e 
talvez 
seja o 
nosso 
grande 
desafio 
diário, 
que é 
provar a 
nossa 
existênci
a. 

 
• Procura 

sempre 
trazer 
informaç
ões em 
que, de 
certa 
forma, 
suportem 
as áreas 
de 
vendas a 
ganhar 
negócios 
de uma 
forma 
rentável. 

 
• Inteligên

cia tática 
aqui 

• , que 
trabalha 
com 
break 
even de 
preços. 

 
 
 

• Que a 
gente faz 
com que 
a 
empresa 
consiga 
ter ou 
não os 
resultado
s, ter 
margens. 
A 
principal 
vantagem 
nossa, 
realment
e, é na 
questão 
de custo, 
de 
redução 
de custo 
através 
de uma 
compra 
mais 
eficaz  

 

• ...a área 
de 
inteligên
cia 
competiti
va 
contribui 
muito 
para 
isso... 

 
 

• Não é 
capaz de 
levar à 
obtenção 
de 
retornos 
superiore
s.  

• IC tem 
alguma 
influênci
a na 
geração 
de 
retornos 
quando 
ajuda na 
formação 
de preços 
ou 
composiç
ão de 
custos. 

 
 
 

Se não, 
qual seria 
o recurso 
capaz ou 
efetivamen
te gerador 
de 
vantagem 
competitiv
a que mais 
se 
beneficiari

• Ter 
sistemas, 
mas, 
mais 
important
e, 
processos 
que 
utilizam 
os 
sistemas 
mais 

• O 
processo 
de 
tomada 
de 
decisão, 
no nível 
operacio
nal. 

 
• A 

inteligên

• As boas 
decisões 
estratégic
as. 

 
• Em um 

horizonte 
maior. 

• Todos 
eles de 
alguma 
forma 
tem 
carregad
o valor 
para a 
empresa.  

 
• Inteligên

cia 

• Área de 
compras 
é 
principal 
cliente;  

• Áreas 
produtiva
s 

• Têm uma 
matéria-
prima 

• ...todo 
um 
conjunto 
que traz 
esse 
valor 
percebid
o para o 
cliente... 

 
• Quando 

você tem 

• O recurso 
mais 
diretame
nte 
beneficia
do pela 
IC vem a 
ser a 
informaç
ão, de 
uma 
maneira 
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a da IC?  redondos. 
A 
inteligên
cia 
competiti
va 
deveria 
ser usada 
para 
melhorar 
os 
processos 
como um 
todo. 

 
• Uma 

informaç
ão que 
permite 
que o 
tomador 
de 
decisão 
tome 
uma ação 
imediata
mente. 

 
 

cia 
estrutura 
a 
informaç
ão, 
facilita a 
tomada 
de 
decisão.  

 
 

competiti
va é 
responsá
vel pela... 
...interaçã
o entre o 
longo 
prazo e o 
curto 
prazo. 

 

mais 
barata; 

• Operaçõe
s das 
plantas;  

• Suprimen
tos 
poderia 
ter 
dificulda
des em 
garantir 
material. 

 

valorizaç
ão na sua 
informaç
ão e 
consegue 
passar 
isso mais 
rapidame
nte para a 
equipe de 
venda, 
para a 
equipe de 
marketin
g, e esses 
consegue
m levar 
até a 
ponta 
para o 
concessio
nário, 
para os 
nossos 
revended
ores, lá 
no cliente 
final, a 
resposta 
é mais 
rápida.  

genérica. 

Como 
ocorre a 
interação 
entre a IC 
e esse 
recurso? 

• Permite 
ação 
imediata
mente.  

• Informaç
ão 
colateral.  

• Tomador
es 
decisão 
ou 
influenci
adores. 

• Diretor 
industrial 
ajuda 
fazer 
análise 

 

• Ela 
facilita a 
tomada 
de 
decisão.  

• Assertivi
dade 

• Suporte 
• Desempe

nho  
• Decisões  
• Acertada

s  
 

• Responsá
vel 
também 
pela 
formulaç
ão e 
impleme
ntação do 
scorecar
d  

• Interação 
entre o 
longo 
prazo e o 
curto 
prazo 

 

• Áreas 
produtiva
s 

• Operaçõe
s das 
plantas  

• Área 
financeir
a  

• Se 
beneficia 
com isso 

• O 
fornecim
ento de 
material 

• ... É 
como se 
fosse um 
conector, 
um lego. 
Então, 
você vai 
montand
o as 
peças...  

• ... Ela vai 
conectan
do, até 
mesmo 
onde a 
gente tem 
lacunas 
dentro da 
companh
ia, para 
ajudar 
nessas 
negociaç
ões e 
nesse 
fluxo. 

• Facilitaçã
o do 
fluxo de 
informaç
ões 
conferind
o a esta 
assertivid
ade e 
credibilid
ade para 
as 
decisões. 

A 
vantagem 
provida 
pela IC é 
identificáv
el e 
imitável 
pelos seus 
concorrent
es?  

• Conceitu
almente 
é, mas na 
prática 
não.  

• Qualquer 
empresa 
beneficia 
informaç
ão 

• Sim. É 
imitável. 

• Não é 
trivial. 

• É 
imitável. 

• Comunic
ar e 
mobilizar 
para a 

• Não 
consegue
m. 

• São um 
braço da 
principal. 

 

• Sim.  
• Utiliza... 

...process
os de 
uma 
forma ou 
padroniz
ável, ou 
que são 
bases 

• A nossa 
área, 
aqui, 
com o 
foco em 
compras 
é uma 
das 
pioneiras.  

• ... 

• Sim 
 
 

• O 
processo 
de IC é 
amplame
nte 
conhecid
o entre as 
empresas 
que o 
adotam 
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 superior.  
• Precisa 

encontrar 
forma 
própria 

• Depende 
capacida
de 
pessoas. 

• Sim e 
não. 

ação 
quase 
que uma 
arte. 

• Caracterí
stica das 
pessoas 
envolvid
as. 

 

sociais lá 
fora.  

 
• O que 

vale, 
talvez, 
não é o 
processo 
em si, 
mas o 
conteúdo.  

 
• Outro 

fator 
interessa
nte é que 
a nossa 
alta 
gerente 
participa 
diretame
nte do 
processo. 

 

Acredito 
que é 
possível 
identifica
r e fazer 
parecido. 

de 
maneira 
estrutura
da, 
podendo 
ser 
imitado. 

 
• As 

pessoas 
são quem 
viabiliza
m ou não 
a 
imitabilid
ade da 
IC. 

 

Quando a 
empresa 
desenvolve
u a área de 
IC, algum 
outro 
concorrent
e já 
possuía 
algo 
parecido? 

• Já. 
 
• Houve 

mudança
s. 

• Se 
reposicio
nou. 

• Boa parte 
dos meus 
concorre
ntes sim. 

• Ninguém 
tem o 
sistema 
que a 
gente tem 
na 
indústria. 

•  • Nossa 
área 

• É uma 
das 
pioneiras 

 

• ... Foi 
percebid
o pela 
nossa 
concorrê
ncia... 

• A IC 
estrutura
da não é 
dissemin
ada entre 
os 
concorre
ntes. 

Qual tem 
sido o 
tempo 
mínimo 
para o 
desenvolvi
mento de 
uma área 
de IC no 
seu 
negócio?  

• Quatro 
anos. 

 

• Área é 
recente, 
tem dois 
anos e 
pouco.  

• Tempo 
médio  
quatro ou 
cinco 
anos 

 

• Não sei 
te dizer 

• Uns dois 
anos 

 
 

• Visão 
• Não  
• Clara  
• Um ano  
• Começar 

a 
elaborar  

 

• Um 
ano... 

 
 

• Cerca de 
2 anos. 

 
 

Esse 
tempo 
pode ser 
reduzido 
se, por 
exemplo, 
houver o 
dobro de 
pessoas na 
equipe ou 
o dobro de 
recursos 
financeiros 
disponívei
s? 

• Mais 
pessoas, 
mais 
deliverab
les.  

• Processo 
de 
convenci
mento.  

• Requer 
tempo 

• Sensibili
zar os 
tomadore
s de 
decisão.  

• Se você 
tiver 
mais 
pessoas, 

• Mais 
recursos 
ajuda. 

• Dá para 
reduzir, 
mas não 
infinitam
ente. 

•  • Se você 
tiver 
mais 
gente 
para 
coletar e 
para 
analisar 

• Claro  
 

• Quanto 
mais  

• Recursos  
• Menor o 

tempo  
 

• ... Não 
dá. Tem 
muita 
coisa 
assim, 
que eu 
vejo que 
falta para 
a gente 
trabalhar.
.. 

 

• Pode 
haver 
redução, 
limitada, 
no tempo 
de 
desenvol
vimento 
mediante 
aplicação 
de maior 
quantida
de de 
recursos. 
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consegue 
acelerar o 
processo.  

• Mas 
existe um 
tempo 
mínimo. 

É 
considerad
a como um 
recurso 
raro da sua 
empresa? 
Ou seja, é 
dominado 
por muito 
poucas 
empresas 
do setor? 

• Sim. 
• Poucas 

têm uma 
boa área 
de 
inteligên
cia.  

• Dificulda
de em 
contratar 
pessoas, 
particular
mente 
gerência.  

• Não tem 
conhecim
ento 
teórico. 

• Boa parte 
das 
empresas 
tem uma 
área de 
pesquisa 
de 
mercado. 

• Não 
saberia 
avaliar.  

• Não que 
tenha 
muitas 
empresas 
com 
essas 
áreas 
bem 
estrutura
das 

• Inteligên
cia 
competiti
va pura, 
só a 
nossa 
empresa 
tem. 

• Sem 
dúvida 

• Poucas 
conhece
m muito 
bem o 
mercado. 

 

• Sim. 
• Nossa 

área é 
pioneira, 
principal
mente no 
setor e na 
área de 
compras. 

• Cada 
empresa 
trabalha 
de um 
jeito,  
marketin
g 
estratégic
o, 
planejam
ento 
estratégic
o, 
inteligên
cia de 
mercado.  

• Tem 
produto, 
pesquisa, 
a vendas, 
negócio. 

• A 
diversida
de de 
configura
ções 
pode ser 
considera
da como 
um 
atributo 
de 
raridade 
entre os 
concorre
ntes. 

 
 
 
 
 
 

O 
relacionam
ento entre 
as pessoas 
da área de 
IC 
(equipe) e 
outras 
áreas da 
empresa 
seria um 
diferencial
? 

• Se a área 
tem um 
bom 
relaciona
mento 
com o 
resto da 
empresa, 
a área de 
inteligên
cia 
consegue 
mais 
acesso à 
informaç
ão, 
consegue 
mais 
acesso à 
capacida
de 
analítica 
e 
consegue 
mais 
capacida
de de 
executar 
aquelas 
recomen
dações 
que 
foram 
feitas. 

• Precisa 
estar bem 
integrada 
com 
áreas que 
são 
fontes de 
informaç
ão 
primária 

• Abriu 
uma nova 
vaga para 
gerente 
de ic. O 
principal 
requisito 
era 
relaciona
mento.  

• Gerente 
de ic tem 
que se 
relaciona
r. 

• Ele tem 
que 
entender 
a 
necessida
de de 
estar 
aumentan
do ou 
mudando 
a 
necessida
de do 
cliente 
para 
mudar os 
produtos 
que ele 

• Sem 
dúvida 

 

• Sim. 
• A 

informaç
ão que a 
gente 
precisa 
para a 
chave de 
um 
questiona
mento, 
de um 
mistério 
está aqui 
dentro.  

 
• Essa 

pessoa 
vai ter o 
conhecim
ento que 
pode 
direciona
r a nossa 
pesquisa 
e a nossa 
estratégia
. 

• Eu acho 
que um 
pouquinh
o de cada 
coisa... 

• Estrutura 
organizac
ional 
facilita 
bastante..
. 

• O bom 
relaciona
mento 
entre as 
pessoas 
da área 
de IC e 
outras 
áreas da 
organiza
ção é 
importan
te para a 
obtenção 
de 
informaç
ões e 
acesso a 
capacida
de 
analítica. 
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vai atrás. 
E, 
segundo, 
para 
garantir a 
cooperaç
ão.  

A IC 
poderia ser 
substituída 
por 
alguma 
outra 
função na 
empresa? 

• Em uma 
organizaç
ão 
perfeita, 
inteligên
cia 
competiti
va é 
inútil.  

 
• As 

pessoas 
que têm 
acesso à 
informaç
ão já 
sabem o 
que tem 
que ser 
feito e 
passam 
as 
informaç
ões para 
aquelas 
pessoas 
que 
teriam 
capacida
de de 
fazer 
análises.  

 

• O 
processo 
de 
inteligên
cia 
sempre 
vai 
existir. 

 
• O 

processo 
de 
planejam
ento 
estratégic
o requer 
informaç
ões que, 
muitas 
vezes, o 
próprio 
processo 
de 
inteligên
cia 
competiti
va é o 
que vai 
trazer.  

 
• Uma 

outra 
área que 
poderia 
fazer 
bem esse 
processo 
por 
necessida
de de 
informaç
ão, seria 
uma área 
de 
planejam
ento 
estratégic
o... ... 
Precisa 
ter o 
processo 
de 
inteligên
cia 
atrelado. 

• Não 
acredito 

• Pode ser 
de 
alguma 
forma 
confundi
da, 
primeiro, 
com a 
área de 
gerencia
mento de 
produto... 
... Ou em 
uma área 
de 
marketin
g, em que 
você gera 
talvez 
conhecim
ento de 
eventos 
ou 
qualquer 
coisa 
assim... 

 
• Mas você 

não tem 
essa 
visão do 
todo, do 
mercado. 
Fica mais 
difícil ser 
substituíd
o dessa 
forma. 

• O próprio 
comprad
or 
poderia... 
...fazer a 
sua 
estratégia
, o seu 
estudo de 
mercado, 
as suas 
análises. 

 
• O gerente 

global de 
matérias-
primas 
poderia 
fazer 
tarefa de 
inteligên
cia.  

 
• Inteligên

cia 
corporati
va... 
...talvez, 
alguma 
área de 
suporte 
administr
ativo 
poderia 
absorver. 

 
• Em 

diferente 
escala, 
em 
diferente 
profundi
dade, 
com um 
foco 
diferente 
do que a 
gente 
tem, 
hoje. 

• ... Estudo 
que nós 
fazemos 
de 
geoproce
ssamento
, por 
exemplo, 
gente que 
faz a 
mesma 
coisa... 

 
• ... Acho 

bastante 
difícil... 
...pode 
ser feita, 
mas não 
tudo 
como a 
gente faz. 

• Inteligên
cia 
competiti
va pode 
ser 
parcialm
ente 
substituíd
a por 
outras 
funções 
organizac
ionais 
que estão 
inter-
relaciona
das a ela. 

 
 

Como a 
estrutura e 
a cultura 
da 
empresa 

• Algumas 
vantagen
s 
recursos, 
pessoas, 

• Aprende
ndo a 
valorizar 
isso.  

• Antes 

• Eu perco 
para duas 
áreas: eu 
perco 
para a 

• Linha de 
frente 
sabe da 
importân
cia, mas 

• É visto 
como 
uma área 
bastante 
estratégic

• ... Pegou 
planejam
ento, 
pesquisa, 
produto, 

• A IC 
possui 
acesso 
diferenci
ado a 
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abrigam a 
IC na 
condição 
de um 
recurso 
estratégico
? 

orçament
o.  

• Bom 
retorno 
sobre 
investime
nto.  

• Forma de 
economiz
ar 
dinheiro. 

• Mais 
fácil você 
conseguir 
recursos. 

• Corte 
inteligên
cia não é 
aplicada. 

posição 
de 
suporte, 
ganhando 
status 
área 
chave. 

• Reconhe
cida 
como 
necessida
de. 

área de 
produção 
e para a 
área de 
vendas. 
No 
resto... ... 
Acho que 
a gente 
está mais 
ou menos 
equilibra
do. 

como 
está 
preocupa
da com o 
vender... 
...às 
vezes, 
são 
negligenc
iadas 
algumas 
informaç
ões. 

 
• Então, 

por ser 
uma 
empresa 
sueca ou 
nórdica, 
essa 
cultura 
de 
consenso 
é muito 
grande. 
Essa 
cultura 
de 
distribuiç
ão de 
informaç
ão, ou 
seja, não 
guardar a 
informaç
ão para 
si. 

a... ... 
Tem uma 
grande 
visibilida
de... ... 
Participa 
de 
reuniões 
constante
s com o 
alto 
escalão 
da 
companh
ia... ... 
Bastante 
requisita
dos e 
bastante 
utilizados 
para a 
tomada 
de 
decisões. 

 
 
 
 

inteligên
cia 
competiti
va, que é 
uma 
célula 
responsá
vel desde 
a decisão 
até a 
implanta
ção de 
processos
, 
decisões, 
análises, 
indicador
es de 
decisões.  

• ..., 
clientes, 
marketin
g, venda, 
negócios 
e outras 
áreas, 
eles 
pediam 
informaç
ões para 
cada área 
estratégic
a dela. 

• ... Focou 
muito a 
área 
junto 
com a 
estrutura 
organizac
ional da 
empresa, 
e não só 
isso, 
junto 
com a 
filosofia. 
Então, a 
gente tem 
a visão 
de 
simplicid
ade, 
concentra
ção, 
velocidad
e, 
comunica
ção... 

pessoas 
com 
informaç
ões 
relevante
s ou em 
posição 
hierárqui
ca de 
destaque. 

 
• Há um 

hábito de 
utilizar 
informaç
ões nas 
decisões 
que 
demanda 
a IC para 
prover 
tais 
informaç
ões. 

 
 

A IC é 
capaz de 
existir em 
caráter 
permanent
e ou pode 
desaparece
r diante de 

• Quase no 
estágio 
de que a 
gente 
seria 
visto 
como 
uma das 

• Status de 
permanê
ncia.  

• Área de 
negócios.  

• Preciso 
ter 
informaç

• Já 
passamos
, nesse 
período 
de 11 
anos, 
passamos 
por duas 

• A 
inteligên
cia 
competiti
va 
normalm
ente está 
na linha 

• Sobreviv
eu à 
última 
crise, o 
que já foi 
um bom 
sinal.  

• Trabalha

• A crise 
nos 
estados 
unidos 
que 
afetou 
muito. E 
isso foi 

• Sobreviv
e por 
conta da 
necessida
de de 
informaç
ão, mas 
pode ser 
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alguma 
crise na 
empresa? 
Por quê? 

atividade
s ou um 
dos 
processos 
que 
poderiam 
ajudar a 
empresa 
a sofrer 
menos os 
impactos 
da crise. 
Não 
chegou 
nesse 
ponto 
ainda. 

 
• Pode 

chegar a 
ficar 
estável 
em 
quatro 
anos.  

 
• Vai levar 

mais um 
dois anos 
para 
sobrevive
r a crises. 

ão. crises 
muito 
fortes 

 
• 2009 nós 

perdemos 
uma 
pessoa, 
mas a 
função 
não. 

 
• President

e vê 
valor 

 

de corte, 
porque 
ela não 
gera 
valor no 
curto 
prazo.  

 
• Como 

qualquer 
área de 
marketin
g ou 
estratégia
. 

 
• Eu diria 

que a 
empresa, 
de 
alguma 
forma, 
aprendeu.
.. ... Com 
as 
últimas 
crises... 
...que é 
important
e ter 
sempre 
alguém 
de 
estratégia 
dentro... 

ndo em 
commodi
ties, às 
vezes, a 
redução 
de custos 
pode ser 
tão 
necessári
a e tão 
premente 
que eles 
precisam, 
talvez, 
destituir 
a nossa 
área.  

um 
grande 
ponto 
que fez 
com que 
a 
empresa 
enxergas
se a 
necessida
de de 
montar 
um 
departam
ento 

eliminad
a frente a 
crises 
graves 
financeir
as. 

 
 
 
 

 


