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RESUMO 

 

As organizações estão constantemente buscando melhorar seus processos de tomada de 

decisão e obtenção de vantagem competitiva. Os Sistemas de Informação (SI) têm se 

mostrado cada vez mais relevantes na gestão de informações. Estes sistemas podem ajudar na 

gestão do conhecimento, que está intimamente ligada à Memória das Organizações (MO) e a 

Inteligência Competitiva (IC). A MO pode conferir à organização a capacidade de 

manutenção do conhecimento, já a IC pode ajudar na manutenção ou aumento da 

competitividade das organizações, e o entendimento do concorrente. A IC é um processo 

sistemático, e por isso possui um ciclo, que consiste em cinco etapas principais 

(planejamento, processamento de informação, coleta, análise e produção e disseminação). Ela 

tem como objetivo a melhor tomada de decisão por parte da organização. Tanto a MO como a 

IC são alicerces da tomada de decisão e da gestão do conhecimento, no entanto falta maior 

aprofundamento nas relações existentes entre essas variáveis. Para entender melhor esta 

questão efetuou-se uma revisão de literatura de Memória Organizacional (MO), Inteligência 

Competitiva (IC) e Sistemas de Informação (SI), com a intenção de identificar as estruturas e 

funções da MO e as fases do Ciclo de Inteligência Competitiva que são apoiadas pelos SI. 

Para a pesquisa foi utilizado o método qualitativo descritivo, com o auxílio de entrevistas 

com roteiro estruturado para a coleta de dados. Como técnica de análise, utilizou-se a análise 

de conteúdo sugerida por Bardin (2011). Os resultados indicaram que a gestão da Memória 

Organizacional é um tema relevante, e as empresas participantes da pesquisa demonstraram 

que se preocupam em viabilizar a sua manutenção. As empresas indicaram que o ciclo de 

Inteligência Competitiva é bastante adequado e utilizam a Memória Organizacional quando 

buscam por informações presentes nos seus bancos de dados e nos Sistemas de Informação 

que utilizam, ou seja, na fase de do processamento das informações, em que as informações 

já presentes nas organizações são utilizadas no ciclo de IC. Constatou-se que existem 

empresas que ainda não têm o costume de buscar informações recentes sobre a concorrência, 

e se utilizam daquelas que estão presentes na memória para tomar decisões, isto é, em 

algumas situações, as empresas não encontram as informações necessárias e acabam se 

apoiando em sua Memória Organizacional. 

 

Palavras-chave:  Memória Organizacional. Inteligência Competitiva. Tomada de Decisão. 

Concorrente. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Organizations are constantly seeking to improve its decision-making processes and obtaining 

a competitive advantage. The Information Systems (IS) has been shown to be increasingly 

relevant in the management of information. These systems can assist in knowledge 

management, which is closely linked to the Organizational Memory (OM) and the 

Competitive Intelligence (CI). OM can give the Organization the ability to maintain the 

knowledge and CI can help maintaining or enhancing the competitiveness of organizations, 

and the understanding of the competitor. The CI is a systematic process and has a cycle, 

which consists of five main steps (planning, information processing, collection, analysis and 

production and dissemination). CI has as a goal the better decision making on the part of the 

organization. Both OM as the CI are foundations of decision-making and the management of 

knowledge. However, exists a lack of deepening existing relationships between these 

variables. To better understand this issue, we made a literature review of Organizational 

Memory (OM), Competitive Intelligence (CI) and information systems (IS), with the 

intention to identify the structures and functions of OM and phases of the Intelligence 

Competitive Cycle that are supported by the IS. In the research, we used descriptive, 

qualitative method, with the help of interviews and a structured script for data collection. As 

technical analysis, we adopted content analysis suggested by Bardin (2011). The results 

indicated that the management of Organizational Memory is a relevant theme, and the 

companies take care in making its maintenance. The companies indicated that the cycle of 

competitive intelligence is quite appropriate and use the Organizational Memory when 

seeking for information present in the databases and their information systems, i.e., at the 

stage of processing of the information, where the information already present in organizations 

are used in CI. We also noted that there are companies that still do not have the custom of 

recent information about the competitors, and use those that are present in memory to make 

decisions, that is, in some situations; companies do not find the information they need, and 

they rely on their Organizational Memory. 

Keywords: Organizational Memory. Competitive Intelligence. Decision Making. 

Competitor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A memória é uma capacidade dos seres pensantes, e é estudada por filósofos, 

psicólogos, médicos, desde os tempos antigos, e é uma conexão com o passado. Como 

analogia a memória humana, autores levaram o tema para os estudos organizacionais.  

As organizações conseguem trazer os conhecimentos adquiridos do passado para o 

presente, auxiliando nas tomadas de decisões (WALSH; UNGSON, 1991; STEIN; ZWASS, 

1995; ANAND; MANZ; GLICK, 1998; LEHNER; MAIER, 2000; LANGENMAYR, 2016). 

A Memória Organizacional (MO) tem quatro funções, a aquisição, retenção, manutenção e 

recuperação (STEIN; 1995; STEIN; ZWASS, 1995), e por meio destas funções conseguimos 

guardar e retomar o conhecimento para o auxílio de resolução de problemas. 

Da mesma forma que a MO é um tema de estudo instigante, a Inteligência 

Competitiva (IC) é uma ferramenta relevante para estratégia da organização. Além de estudar 

o passado, a IC também busca pistas a respeito do futuro, para além de facilitar a tomada de 

decisão, gerar vantagem competitiva. A IC busca entender o ambiente, tanto externo como 

interno, o passado, o presente e o futuro das organizações. O Ciclo de Inteligência 

Competitiva é uma atividade sistemática, e por meio dele a IC é gerada, é composto por 

quatro fases: identificação das necessidades de informação, coleta das informações, análise 

das informações e disseminação. 

Para colocar em prática a Memória Organizacional e a Inteligência Competitiva, as 

organizações usam da tecnologia da informação, que é um importante recurso para o 

gerenciamento e retenção da informação. O desenvolvimento e o avanço das tecnologias da 

comunicação e informação aumentaram a necessidade da adoção do gerenciamento das 

informações por parte das organizações. Consequentemente, a implementação do 

gerenciamento de informações contribuiu para o processamento das mesmas (ANAND; 

MANZ; GLICK, 1998). 

A medida em que as organizações crescem e aumentam seu tamanho e complexidade, 

aumenta a necessidade de capturar e armazenar as informações de maneira adequada 

(ATWOOD,2002). Pensando nesse cenário de globalização, em que há imposição da tomada 

de decisões de forma rápida e correta, percebeu-se a necessidade de um estudo que 

relacionasse a Memória Organizacional e a Inteligência Competitiva, no entanto, se fez 

necessário o estudo dos Sistemas de Informação, uma vez que as duas variáveis estão 

relacionadas a ele. 
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1.1 Justificativa para a Pesquisa 

 

Estudiosos apontam a importância da manutenção da MO para tomada de decisões, 

devido sua capacidade de assegurar os gestores com informações do passado (BARROS; 

RAMOS; PEREZ, 2015; COSTA, 2011; CROASDELL et al., 2002; STEIN, 1995; WALSH; 

UNGSON, 1991). 

Da mesma forma que a MO pode trazer segurança para os gestores sobre as 

informações do passada, a IC, além de se basear nos acontecimentos já ocorridos, consegue 

pressupor o futuro, baseando-se em informações do ambiente de uma forma geral (SHARP, 

2009). A ferramenta de IC e a MO, ao serem gerenciadas por meio dos SIs, podem gerar 

avanços na gestão da informação, pois os SIs são facilitadores do gerenciamento de 

conhecimento. 

A partir dessas observações, estabelece-se que os SIs são vitais para a organização e 

preservação da MO e o estímulo da IC, pois, dentre outros benefícios, auxiliam na tomada de 

decisões. 

 

1.2 Pergunta de Pesquisa 

 

 Este estudo buscou responder à seguinte pergunta: De que forma o ciclo de 

Inteligência Competitiva pode auxiliar na manutenção da Memória Organizacional 

sobre o concorrente? 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

 Como objetivo geral do estudo, busca-se entender como o ciclo de Inteligência 

Competitiva pode auxiliar na manutenção da Memória Organizacional sobre o 

concorrente. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

Frente ao objetivo geral apresentado, propõe-se alcançar os objetivos específicos 

abaixo listados: 

1. Verificar como as empresas fazem a gestão da memória organizacional; 

2. Entender como é estruturado o ciclo de Inteligência Competitiva nas empresas; 

3. Identificar como o ciclo de Inteligência Competitiva se relaciona com a Memória 

Organizacional; 

4. Entender como as informações presentes na Memória Organizacional sobre os 

concorrentes impacta na tomada de decisão. 

 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho encontra-se assim organizado: 

inicialmente, delimita-se o problema de pesquisa e os objetivos gerais e específicos do 

trabalho. Em prosseguimento, é apresentada uma revisão da literatura de Memória 

Organizacional, Inteligência Competitiva e Sistemas de Informação que servem como 

balizadores para o futuro questionário e análises de resultados. Nos capítulos posteriores, 

apresentam-se os procedimentos metodológicos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo, são apresentadas as revisões de literatura dos conceitos dos construtos 

da pesquisa realizada, a saber, Memória Organizacional, Inteligência Competitiva e Sistemas 

de Informação. 

O tema Memória Organizacional está subdividido em: Conceitos de Memória, 

Conceitos de Memória Organizacional, Evolução e Contextualização e Modelos de Memória 

Organizacional [Modelo de Memória Organizacional de Walsh e Ungson (1991), Modelo de 

Memória Organizacional de Stein (1995), Modelo de Memória Organizacional de Costa 

(2011), Modelo de Memória Organizacional de Ramos (2011)].  

Na sequência do assunto de Memória Organizacional, é apresentada a revisão de 

literatura de Inteligência Competitiva, que se divide em Definições de Inteligência 

Competitiva e Ciclo de Inteligência Competitiva. A partir disto, apresenta-se a revisão de 

Sistemas de Informação, que se divide em Tipologias dos Sistemas de Informação, Sistemas 

de Informação de Apoio à Memória Organizacional [Modelo de Sistema de Informação de 

Apoio à Memória Organizacional de Stein e Zwass (1995), Modelo de Sistema de 

Informação de Apoio à Memória Organizacional de Lehner, Maier e Klosa (1998)] e 

Sistemas de Informação de Inteligência Competitiva. Por fim, é abordada a relação existente 

entre Memória Organizacional e Inteligência Competitiva. 

 

2.1 Memória Organizacional 

 

Memória Organizacional (MO) é um tema amplamente discutido e multidisciplinar, 

dentro das pesquisas de memória como um fenômeno social (LANGENMAYR, 2016). Neste 

capítulo, serão abordados conceitos de memória, memória organizacional e os modelos de 

memória organizacional. 

 

2.1.1 Conceitos de Memória 

 

Desde a antiguidade, a humanidade tem estudado a memória, sendo um assunto 

relevante para filósofos, escritores, psicólogos e outros intelectuais. Considera-se que ela nos 

conecta com o passado, sendo que seus estudos foram intensificados nos últimos trinta anos. 
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Está presente, portanto, no dia a dia, como, por exemplo, lembrar nomes, lugares ou fatos 

(LANGENMAYR, 2016). 

Para Platão (2001), em sua obra, Teeteto, a memória é como um bloco de cera em 

nossas almas, quando se ouve ou se pensa, imprimem-se na cera as percepções. Segundo 

Smolka (2000, p. 180), São Tomás formula três regras mnemônicas: "1. a memória está 

ligada ao corpo (sensações, imagens), 2. a memória é razão (ordenação, lógica); e 3. a 

memória é hábito de recordar (meditação preserva a memória)”. Nos tempos modernos, 

memória se tornou sinônimo de lembrança do passado (LANGENMAYR, 2016).  

Sternberg (2010) citando Tulving (2000) conceitua memória como o meio pelo qual 

retemos as nossas experiências passadas. Sternberg (2010) complementa que memória pode 

ser vista como um processo, isto é, refere-se aos mecanismos dinâmicos associados ao 

armazenamento, retenção e recuperação de informações sobre experiências passadas. De 

acordo com Olick e Robbins (1998), a memória é um processo social, e não somente um 

meio que transporta o passado para o presente. 

Para Huber (1991), a palavra memória refere-se a um processo relativo ao humano e 

está relacionada à história do homem e ao seu mundo que, ao longo do tempo, foi sendo 

incorporada à tecnologia da informação. As relações existentes entre a memória e as 

lembranças e os esquecimentos são abordados por Smolka (2000). Segundo a autora, as 

memórias organizam e instituem recordações, podendo tornar-se um local de recordação 

partilhada, ou seja, ao mesmo tempo para si e para o outro, em uma esfera pública e privada. 

Para Baddeley (1999), a memória não é um sistema unitário, mas diversos sistemas 

que interagem uns com os outros. Estes sistemas são capazes de codificar ou registrar 

informações, armazená-las e disponibilizá-las para resgate. Para o autor, sem a capacidade de 

guardar as informações, o mundo não seria percebido de forma adequada, não seria possível 

aprender com o passado, entender o presente, e até mesmo planejar o futuro. 

Baddeley (1999) divide a memória em três tipos: 1) memória sensorial, 2) memória de 

curto prazo, e 3) memória de longo prazo. A memória sensorial tem como função o 

armazenamento da percepção visual e sensorial. A memória de curto prazo refere-se a 

armazenamento temporário de informações para tarefas difíceis, como a compreensão, 

entendimento, e aprendizado. Por fim, a memória de longo prazo refere-se a sistemas de 

codificação e armazenamento. 
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2.1.2 Conceitos de Memória Organizacional 

 

No mundo globalizado e competitivo, as organizações estão em constante mudanças 

para se manterem nos mercados, isso faz com que estas busquem cada vez mais qualidade 

não só em seus produtos e serviços, mas também em suas estratégias, decisões e estrutura. No 

entanto, estas mudanças constantes podem acarretar em perda do conhecimento que os 

indivíduos retêm (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015). 

O conhecimento, que é gerado nas organizações, no decorrer do tempo, é um dos 

fatores que as mantêm no mercado competitivo. As organizações devem buscar mecanismos 

e estratégias que permitam que o conhecimento acumulado se mantenha dentro destas. Este 

conhecimento acumulado, uma vez que preservado por um tempo é chamado de Memória 

Organizacional (MO) (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015). 

Neste sentido, Walsh e Ungson (1991) comentam que o termo Memória 

Organizacional surgiu como uma metáfora à memória humana. A ideia de utilizar esta 

metáfora tem como fonte a certeza da utilidade e a importância das informações sobre o 

passado e, a partir desta reflexão, a antecipação de situações torna-se possível (BARBOSA, 

2016). Segundo Langenmayr (2016), desde os anos 1990, o estudo da Memória 

Organizacional tem-se intensificado, principalmente após o artigo seminal de Walsh e 

Ungson (1991), o qual propõe o “modelo de armazenamento”, que impulsionou os estudos na 

área. O termo memória é muito utilizado em teorias de processamento da informação, 

entretanto, o termo pode ser utilizado para se referir a informações do passado que podem ser 

acumuladas na organização (WALSH; UNGSON, 1991). 

Autores enfatizam que as organizações não “lembram”, no sentido exato da palavra e, 

para tanto, o termo Memória Organizacional surge como uma metáfora usada para o 

processamento de informações que a organização adquire, retém e resgata (ANAND; MANZ; 

GLICK, 1998; ANAND; SKILTON; KEATS, 1996; WALSH; UNGSON, 1991). 

Para de Holan (2011), o conceito de MO é importante, atraente e perigoso. Para o 

autor, existe um risco ao antropomorfizar a organização, pois se atribui à capacidade de 

lembrar a um agente social que não tem a capacidade de pensar como seres humanos, uma 

vez que não tem um sistema nervoso central. Existe também a possibilidade de não conectar 

claramente o conceito de memória com o campo de estudos organizacionais. 

Segundo Lehner e Maier (2000), a primeira tentativa de definir formalmente a MO foi 
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a de Hedberg (1981)1. Para ele, a MO é o mecanismo que estabelece estruturas cognitivas da 

organização, as quais possibilitam o aprendizado organizacional. Walsh e Ungson (1991), em 

seu trabalho seminal, definem a MO como a informação armazenada a partir da história da 

organização, podendo recuperá-la para auxiliar em decisões do presente. Desta forma, a 

informação armazenada é proveniente das decisões implementadas. 

A MO, conforme Ackerman e Malone (1990), é a capacidade da organização se 

beneficiar de eventos e experiências passadas, para reagir ao presente de maneira eficaz. 

Huber (1991, p. 90) define a MO como ¨o modo em que o conhecimento é armazenado para o 

uso futuro”. Esta definição é semelhante a de Ackerman e Malone (1990), no que se diz 

respeito à utilidade da MO, que faz parte da própria definição. Para Stein (1995), a definição 

de MO é a forma que o conhecimento do passado é trazido para o futuro com a função de 

auxiliar as atividades do presente, trazendo como resultado maiores ou menores níveis de 

efetividade. 

Os estudos organizacionais utilizaram o termo memória primeiramente referindo-se à 

transferência de conhecimento do passado para o presente e, por meio do presente, para o 

futuro (ANAND; MANZ; GLICK, 1998; LANGENMAYR, 2016; LEHNER; MAIER, 2000; 

STEIN; ZWASS, 1995; WALSH; UNGSON, 1991). No artigo de Walsh e Ungson (1991), a 

MO refere-se às informações que são armazenadas decorrentes da história da organização, 

podendo ser recuperadas para ajudar nas decisões. A informação, que é armazenada, é uma 

consequência das decisões que foram implementadas anteriormente (WALSH; UNGSON, 

1991). 

Para Croasdell et al. (2002), a memória organizacional é um conjunto de repositórios 

de informações e conhecimentos que as organizações adquiriram e retiveram. Os autores 

complementam que a MO é o conhecimento do passado que influencia as atividades atuais, 

gerando, como resultados, uma eficácia organizacional, em diferentes níveis, armazenando 

informações do histórico das organizações, e sendo um norteador do processo de tomada de 

decisões, trazendo - como resultado - uma melhor fundamentação para este processo.  

Segundo Ackerman (1996), o conhecimento organizacional corresponde ao presente, 

ao agora; e a MO refere-se ao ocorrido antes do agora, o passado. Nos estudos 

organizacionais, as pesquisas conceituam a MO como uma coleção que armazena informação 

(FIEDLER; WELPE, 2010). Para Levitt e March (1988), o aprendizado organizacional 

depende das memórias individuais, e é baseado em rotinas e experiências acumuladas mesmo 

                                                
1 HEDBERG, B. How organizations learn and unlearn. In: Nystrom PC, Starbuck WH, ends. Handbook of 

Oganizational Design, New York/ Oxford, 1998 1:3-27. 



20 

 

com a rotatividade de pessoal. Ainda, segundo os autores, a organização conserva suas 

experiências nas rotinas organizacionais, documentos, contas, arquivos, processos 

operacionais, livros de regras, em sua estrutura física e social e relacionamentos. Estes 

instrumentos organizacionais não apenas guardam a história, mas podem ajudar a moldar 

caminhos futuros. Estes instrumentos resultam em uma estrutura multinível de memória, não 

havendo, assim, uma MO única.  

O Quadro 1 mostra as definições de Memória Organizacional. 

 

Quadro 1: Definições/Conceitos de Memória organizacional 

Autores Definições 

Hedberg (1981) apud Lehner e Maier (2001) MO é o mecanismo que estabelece estruturas 

cognitivas da organização, as quais possibilitam o 

aprendizado organizacional. 

Ackerman e Malone (1990) É a capacidade da organização beneficiar-se de 

eventos e experiências passadas, para reagir ao 

presente de maneira eficaz. 

Walsh e Ungson (1991) A MO é a informação armazenada, a partir da história 

da organização, podendo recuperá-la para auxiliar em 

decisões do presente. 

Huber (1991, p. 90) A MO é o modo em que o conhecimento é 

armazenado para o uso posterior. 

Stein (1995) MO é a forma que o conhecimento do passado é 

trazido para futuro com a função de auxiliar as 

atividades do presente, trazendo como resultado 

maiores ou menores níveis de efetividade. 

Croasdell et al. (2002)  MO é um conjunto de repositórios de informações e 

conhecimentos que as organizações adquiriram e 

retiveram. 

Fiedler e Welpe (2010) MO é uma coleção que armazena informação 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Para o estudo, escolheu-se utilizar o conceito de Memória organizacional proposto por 

Stein (1995). Para o autor, a MO é a forma que o conhecimento do passado é trazido para o 

presente com a função de auxiliar as atividades, trazendo como resultado maiores ou menores 

níveis de efetividade. 

Stein (1995) cita como razão para entender a MO seu relacionamento com teorias de 

gestão. No conceito de gerenciamento, a MO é a dialética de aprendizagem versus não 

aprendizagem, flexibilidade versus estabilidade, recursos humanos versus tecnologia da 

informação, e é essencial planejar, comunicar, tomar decisões e processar informação nas 

organizações. 

Segundo Barros, Ramos e Perez (2015), a MO pode trazer tanto um desenvolvimento 



21 

 

individual, como organizacional. O individual agrega conhecimento e aprendizado a partir 

das experiências, estratégias e ações das organizações. O desenvolvimento organizacional 

ocorre a partir do conhecimento acumulado que, quando associado, como o atual 

conhecimento do indivíduo, ajuda nas ações e decisões a serem tomadas, bem como na 

geração de novas soluções, produtos e serviços. 

Uma MO bem estruturada pode trazer diversos benefícios à organização: ajuda os 

gerentes manterem a estratégia ao longo do tempo; evita ciclos de soluções antigas aplicadas 

a problemas novos; pode dar novo sentido aos indivíduos ao reter seus esforços; facilita o 

aprendizado organizacional; pode fortalecer a identidade organizacional; promove o acesso à 

expertise aos novos funcionários (STEIN, 1995). 

A tomada de decisão pode ser facilitada com o uso da MO. Isto se evidencia quando 

os fatos anteriormente ocorridos e a avaliação presente são balanceados para atingir uma 

finalidade, ou seja, a MO é a informação do passado armazenada pela organização sendo 

utilizada para tomada de decisões no presente (WALSH; UNGSON, 1991).  

Para Ackerman e Halverson (1998), a memória envolve pessoas, arquivos, 

procedimentos organizacionais e cultura. Segundo Scalzo (2006), o conhecimento dos 

empregados pode contribuir para a formação da MO, com a ajuda de soluções para 

problemas, geração de ideias, desenvolvimentos de novos produtos e serviços que levem ao 

melhor desempenho da organização. 

 

2.1.3 Modelos de Memória Organizacional 

 

Nesta seção, serão apresentados modelos teóricos de Memória organizacional 

desenvolvidos por pesquisadores do tema. Inicialmente, tratou-se do modelo de Walsh e 

Ungson (1991), que é o mais replicado; posteriormente, o modelo de Stein (1995), Costa 

(2011) e Ramos (2011). 

 

2.1.2.1 Modelo de Memória Organizacional de Walsh e Ungson (1991) 

 

O modelo teórico mais proeminente e aceito de MO foi criado por Walsh e Ungson 

(1991), chamado de "storage bin" (LANGENMAYR, 2016) que, em português, significa 

depósito. Os autores tratam a MO como um depósito que contém informação armazenada a 
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respeito do histórico da organização, que pode ser usada para a tomada de decisão. Segundo 

os autores, a memória organizacional é um processo que envolve três fases ou funções: 

aquisição, retenção e recuperação. 

Este modelo busca relacionar a MO com as informações necessárias para a tomada de 

decisão, que pode ser armazenada em recipientes organizacionais (WALSH; UNGSON, 

1991), conforme apresenta a Figura 1. 

 

Figura 1: Estrutura da Memória Organizacional 

 

Fonte: Adaptado de Walsh e Ungson (1991). 

 

O processo de aquisição tem como objetivo adquirir informações sobre decisões 

tomadas e problemas resolvidos, portanto ocorre quando informações de decisões tomadas e 

de solução de problemas são geradas, correspondendo às respostas que as organizações dão 

aos estímulos. A aquisição de informação não é apenas sobre as decisões, mas também é 

sobre as suas razões e contexto em que foi tomada (WALSH; UNGSON, 1991). Ao descrever 

o processo de aquisição, Walsh e Ungson (1991) usam as seis perguntas jornalísticas para 

entender os atributos dos estímulos de decisão e respostas, são estas: quem, o quê, quando, 

onde, por que e como. 

O principal ponto sobre a MO é a retenção, ou seja, a descrição de como as 

informações adquiridas são armazenadas durante o tempo até que seja necessária sua 
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recuperação, em outras palavras, a retenção consiste no armazenamento das informações e 

decisões; isto pode ocorrer em diferentes locais, como indivíduos, protocolos, aparatos 

tecnológicos, entre outros (WALSH; UNGSON, 1991). Os autores propõem seis recipientes 

organizacionais, que são facilitadores da retenção, integrando a estrutura da memória 

organizacional. Os recipientes organizacionais consistem em cinco internos e um externo que 

acumulam a informação obtida. Os recipientes internos são: indivíduos, cultura, 

transformações, estrutura, e ecologia; o recipiente externo corresponde aos dados e arquivos. 

A fase final é o resgate, que pode ocorrer de forma automática ou controlada: (a) de 

modo automático emerge de forma intuitiva, sem esforço extra para a tomada de decisão; (b) 

de forma controlada, é um processo consciente e faz-se necessário um esforço premeditado 

(KAHNEMAN, 19732 apud WALSH; UNGSON, 1991; LANGER, 19833 apud WALSH; 

UNGSON, 1991). 

Os mecanismos apresentados são considerados sequenciais, mas são interdependentes. 

Em outras palavras, a forma que os conteúdos são armazenados pode influenciar na retenção, 

pois o acesso depende de quais tipos de retenção foram acionados e, assim, sucessivamente. 

Segundo Langenmayr (2016), o modelo de MO proposto por Walsh e Ungson (1991) 

é clássico, mas está desatualizado. O artigo escrito por Walsh e Ungson (1991) exibiu o 

primeiro modelo de memória organizacional integrativo, por este motivo, tornou-se o mais 

citado, e também o mais criticado (LANGENMAYR, 2016). A visão da MO como um tipo 

de armazenamento, ou mesmo como um repositório é substancial na literatura de sistemas de 

informação e gerenciamento do conhecimento. Ainda, segundo Langenmayr (2016), a 

abordagem de Walsh e Ungson (1991) é muito criticada pelos diversos ângulos em que pode 

ser vista. Walsh e Ungson (1991) afirmam que seu modelo é baseado em um processo de 

memória de nível individual, no entanto, psicólogos rejeitaram o modelo, pois negligencia a 

capacidade subjetiva humana de lembrança (ROWLINSON et al., 2010 apud 

LANGENMAYR, 2016). 

Um outro problema deste modelo é que ele não explica como a memória é formada, 

mas foca no conhecimento que é armazenado no repositório. O conceito de depósito descreve 

como as informações são armazenadas, mas não considera as consequências de forma 

abrangente da MO (LANGENMAYR, 2016). O autor esclarece que entende MO como uma 

mediação entre passado, presente e futuro, em uma abordagem mais assertiva do que a 

proposta por Walsh e Ungson (1991), uma vez que vai além do conhecimento e da 

                                                
2 Kahneman, D. Attention and effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973. 
3 Langer, E. J. The psychology of control. Beverly Hills, CA: Sage, 1983. 
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informação. 

 

2.1.2.2 Modelo de Memória Organizacional de Stein (1995) 

 

Stein e Zwass (1995) descrevem a memória como a aptidão de reter e recordar as 

experiências do passado. Para os autores, a memória individual é considerada uma memória 

semântica e episódica, como uma memória baseada em habilidade. Assim, a memória 

semântica refere-se ao conhecimento generalizado independentemente de eventos 

específicos; já a episódica são as informações sobre as experiências individuais. Neste 

contexto, a memória individual reflete nas experiências individuais e no conhecimento geral. 

A memória coletiva, para Stein e Zwass (1995), é um construto que nasceu do 

trabalho da escola de sociologia de Durkheim no final de século XVIII. A ideia de Durkheim, 

segundo Stein e Zwass (1995), explica as atividades sociais em termos do passado. Os 

autores explicam que, mais tarde, Halbwachs (1950/1980) estuda a memória coletiva e a 

entende como um processo de articulação social, troca, compartilhamento de informação e 

interpretação. A memória organizacional é um exemplo de memória coletiva, pois esta 

baseia-se no conhecimento distribuído nos processos, nos indivíduos e nos artefatos da 

organização (STEIN; ZWASS, 1995). 

Para os autores, a MO é composta por informações semânticas (gerais) e episódicas 

(específicas do contexto). A informação semântica inclui práticas organizacionais contidas 

em manuais e em procedimentos operacionais. A memória episódica inclui situações, 

decisões e seus resultados. 

Stein (1995) e Stein e Zwass (1995) criticam o modelo de MO proposto por Walsh e 

Ungson (1991). Para os autores, o modelo proposto é incompleto e acreditam que a MO pode 

ou não trazer efetividade para as organizações. Para Stein (1995), o processo de memória 

inclui aquisição/aprendizado, retenção, manutenção e recuperação, como apresenta a Figura 

2: 
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Figura 2: Processo de Memória Organizacional 

 

Fonte: Stein (1995). 

A aquisição de conhecimento tem como foco o aprendizado. A retenção é um fator 

essencial para a MO, assim como a manutenção. Por fim, a recuperação, as memórias 

organizacionais podem ser recuperadas para o auxílio da tomada de decisão e solução de 

problemas (STEIN, 1995). O autor ainda distingue a memória e a informação. Para ele, 

memória é comparada ao conhecimento, pois impacta a tomada de decisão. 

 

2.1.2.3 Modelo de Memória Organizacional de Costa (2011) 

 

Costa (2011) desenvolveu um modelo de memória organizacional apresentado na 

Figura 3. Segundo o autor, no modelo, a MO é composta por quatro tipos de memória: a 

sensorial (curtíssimo prazo), a comunicativa (curto prazo), a cultural (longo prazo) e a 

política. 

O autor explica que a memória sensorial tem como fonte as impressões do exterior e é 

ativada quando a organização necessita responder a estímulos do ambiente externo e 

organizacional. Este tipo de memória tem, como função, reter as informações do ambiente 

externo, e tem, como característica, a perda da memória se não armazenada adequadamente. 

Para isso, o autor sugere o armazenamento em sistemas de informações. Estas são fonte de 

estímulos do ambiente externo, respostas de clientes e contato com fornecedores. 
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Figura 3: Modelo de Memória Organizacional proposto por Costa (2011) 

 

 

Fonte: Costa (2011). 

A memória comunicativa (de curto prazo) armazena as experiências coletivas: estas 

são usadas para atividades da organização e negociações, proveniente de atividades diárias da 

organização e o partilhamento de práticas e experiências que, posteriormente, podem ser 

institucionalizadas com o auxílio de sistemas de informação (COSTA, 2011). 

A memória cultural (de longo prazo) é aquela que carrega a identidade 

organizacional, que é construída ao longo do tempo. Nesta, estão os valores da organização 

(COSTA, 2011). 

Por fim, a memória política que refere-se a política organizacional, e é proveniente da 

necessidade de acesso de recursos escassos e também de interesses específicos. Ainda, 

segundo Costa (2011), a memória política guarda conhecimentos sobre o que é sancionado na 

organização e sobre o equilíbrio de poder a cada negociação. Esta memória armazena o 

conhecimento sobre os mecanismos de legitimação de significados e práticas. 

Este modelo explica de que forma as organizações devem armazenar o conhecimento 

por longos períodos de tempo, para que possa utilizá-lo em tomadas de decisão e destaca, 

ainda, que os sistemas de informação são responsáveis pelo sucesso do processo. 
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2.1.2.4 Modelo de Memória Organizacional de Ramos (2011) 

 

Ramos (2011) traz uma visão mais abrangente da memória organizacional, em que 

engloba a dimensão política ou poder, como mostra a Figura 4. 

Figura 4: Modelo representativo da Memória Organizacional, proposto por Ramos (2011). 

 

 

Fonte: Adaptado de Ramos (2011). 

 

Neste modelo, a Memória Organizacional tem elementos como a memória sensorial, 

memória comunicativa, memória política e memória cultural, que formam, portanto, a 

memória organizacional (RAMOS, 2011). 

Para Ramos (2011), assim como para Costa (2011), a memória sensorial corresponde 

à memória de curta duração, em que contém informações do ambiente externo. A memória 

comunicativa é aquela composta por experiências coletivas, construída a partir do exercício 

da atividade e de forma dialógica por meio de linguagens, valores e comportamentos 

padronizados. 

Memória cultural relaciona-se com a identidade organizacional, que é construída ao 

longo dos anos. Neste tipo de memória, são guardados os valores, as crenças e a missão da 

empresa. Na memória política, ocorre o armazenamento da estrutura de poder, processos de 

aquisição, retenção e manutenção. Constitui, ainda, o conhecimento sobre mecanismos e 

legitimação das práticas organizacionais (RAMOS, 2011). 

Optou-se por usar, no trabalho, o modelo de MO, desenvolvido por Stein (1995), pois 
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o autor teve como referência o modelo seminal de Walsh e Ungson (1991), embora tenha 

tornado o modelo mais completo ao acrescentar no processo de MO a manutenção. 

A MO é um fator fundamental para as organizações, uma vez que esta ajuda na 

tomada de decisão estratégica, gestão do conhecimento e aprendizagem. Também ajuda no 

compartilhamento do conhecimento, visto que esta memória ajuda a armazenar e recuperar 

informações importantes. 

 

2.1.3 Disfunções da Memória Organizacional 

 

Para Costa (2011) e Ferreira (2015), não há muita literatura a respeito de disfunção da 

memória organizacional, por este motivo, os autores argumentam que é comum encontrar a 

comparação de memória humana com memória organizacional. 

Para Langenmayr (2016), o assunto perda de memória foi introduzido por Levitt e 

March (1988). Quando as experiências não são transferidas de pessoa para pessoa, estas 

histórias são perdidas com a rotatividade de pessoal, havendo, assim, a perda de memória 

(LEVITT; MARCH, 1988). 

Problemas de memória ocorrem quando as informações são informais, ou seja, existe 

uma grande dificuldade de explicitar as informações, trazendo problemas na coleta de 

memórias (ACKERMAN; MCDONALD, 2000). 

As distorções abrangem a dificuldade em obter informação, de acordo com Costa 

(2011). O autor afirma que existem diversos estudos que demonstram que quando um 

organização busca armazenar as informações do passado para utilizá-las na tomada de 

decisão do presente, estas conseguem atingir melhores resultados (LEHNER; MAIER, 2000;  

STEIN; ZWASS, 1995; WALSH; UNGSON, 1991). 

Barbosa (2016) comenta que o conceito de MO se fundamenta na memória humana e, 

da mesma forma que a memória humana, a MO é passível de falhas, disfunções e perdas. 

Para a autora, as falhas podem causar diversos prejuízos para as organizações, principalmente 

na tomada de decisão que não é otimizada. 

Para Scalzo (2006), um problema da perda de MO pode estar relacionado à evasão de 

funcionários antigos, pois levam com eles o conhecimento, as habilidades e outras 

informações valiosas para o trabalho, que são componentes da MO que podem tornar-se 

inacessíveis à organização. Adicionalmente, essa perda pode perturbar os Sistemas de MO 
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porque estes componentes fazem parte do conhecimento organizacional e podem desaparecer 

com os atores, sistemas, interações na organização. 

Ramos (2011), Costa (2011) e Ferreira (2015) utilizam-se de disfunções da memória 

humana estudadas pela neurociência para estudar a MO, são estas: distorções, falsas 

memórias, alucinações, perda de memória, incapacidade para aquisição de novas 

competências e o déficit de atenção. 

Costa (2011) explica que as distorções ocorrem quando há dificuldade na obtenção 

das informações dentro e fora do armazenamento. As falsas memórias correspondem às 

memórias que são elaboradas com o objetivo de se tornarem consistentes com a informação 

atual.  

Segundo o autor supracitado, os delírios ou as alucinações são as informações que, 

mesmo após comprovadas que são falsas, irreais, ou fraudulentas, são mantidas. A perda de 

memória condiz com o empobrecimento de conhecimento e compreensão. A incapacidade 

para aprender novas competências é a falta da capacidade de adquirir novas competências, ou 

seja, dificuldade de desenvolvimento de novas aptidões. Por fim, o déficit de atenção, que é a 

falta de capacidade de atenção, para Costa (2011), podem ser os devaneios, a desorganização, 

o esquecimento. 

Pelos motivos acima abordados, torna-se essencial, para as organizações, ter o 

conhecimento de como lidar e armazenar as informações e como lidar com mecanismos que 

ajudem a gerir o conhecimento dos colaboradores (COSTA, 2011). 

A falta de atenção e as distorções podem gerar uma dificuldade da organização se 

atentar a alguns pontos importantes do ambiente. Quando a organização não tem acesso a 

informações confiáveis do passado podem ocorrer as distorções e, desta forma, experiências 

falsas e erros de interpretação podem ocorrer, ou seja, alucinações e, por consequência, o 

ambiente não será propício para a tomada de decisão. Outra decorrência da falta de acesso a 

informações de boas procedências é a incapacidade de entender as experiências passadas, a 

incapacidade de adquirir novas competências (FERREIRA, 2015). 

Costa (2011) cita que existem problemas advindos da ineficiência da administração da 

MO, são estes: desperdício de tempo na busca de informações necessárias; perda de valor das 

informações que não são armazenadas de imediato pelas organizações; informações perdidas 

em aglomerados de documentos; conhecimento tácito que é perdido no momento em que o 

detentor abandone a organização; erros repetidos pela falta de armazenamento das 

experiências passadas; atrasos na entrega e problemas na qualidade de produtos e serviços 
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motivados pela falta de informação;  memórias fragmentadas devido à falta de capacidade de 

recuperação, gerando a incapacidade de aprender (COSTA, 2011). 

O estudo realizado por Ferreira (2015) mostrou que a perda da informação e do 

conhecimento são as disfunções da MO regularmente encontradas nas organizações. A autora 

ainda conclui que estes problemas podem ser evitados com o uso adequado de Sistemas de 

Informação que auxiliem na MO. 

De Holan e Phillips (2004, p. 425) comentam que a definição comum de 

esquecimento organizacional é "a redução ou deterioração do estoque de conhecimento 

disponível na organização, [...] e uma perda de capacidades organizacionais". No entanto, os 

autores definem como "perda, voluntária ou não, de conhecimento organizacional resultando 

em uma mudança nas capacidades da organização". 

Para os autores, a perda do conhecimento pode ser benéfica se usada de forma 

estratégica, descartando o conhecimento desnecessário, abandonando inovações não 

desejadas, esquecendo conhecimentos que tornam a mudança difícil ou impossível. 

 

2.2 Inteligência Competitiva 

 

A Inteligência Competitiva (IC) como ferramenta de gestão estratégica é considerada 

uma das áreas de mais rápido crescimento, sendo uma das técnicas mais importantes na 

criação de vantagem competitiva (NAGHDI; ISALOO, 2015). Nos subcapítulos, a seguir, 

serão exploradas as definições de IC e o Ciclo de IC. 

 

2.2.1 Definições de Inteligência Competitiva 

 

Definir o que é Inteligência Competitiva atualmente causa debate entre os acadêmicos 

(WRIGHT; CALOF, 2006). De acordo com Sharp (2009), IC é uma ferramenta de auxílio à 

empresa para chegar no objetivo desejado antes das outras. A autora complementa que IC não 

são meramente dados e informações, é uma análise e coleta ponderada e deliberada de uma 

vasta gama de dados e informações. 

Ainda, segundo a autora, a IC não se trata apenas do competidor, mas sim sobre todo 

o ambiente de negócios. As organizações que se focam em apenas monitorar os competidores 

perdem informações importantes sobre oportunidades e sinais fracos que indicam mudanças, 
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e isso limita seu escopo e seus benefícios. Todavia, quando a IC trata do ambiente como um 

todo possibilita uma vantagem competitiva e estratégica (SHARP, 2009). A IC envolve 

identificar informações estratégicas e torná-las disponíveis para o tomador de decisão 

(MYBURGH, 2004). Todas as organizações precisam desenvolver estratégias de ação 

baseada em um entendimento e análise adequados do mercado e do ambiente. Decisões que 

informam essas estratégias precisam ser no tempo adequado, correto e informado. Muitos 

gestores tomam decisões por impulso, e estratégias de IC são desenvolvidas especificamente 

para evitar esse erro (MYBURGH, 2004). 

De acordo com Calof e Wright (2008), a IC é considerada como um sistema de 

escaneamento ambiental que integra o conhecimento de todos na empresa. Conforme 

Santarém e Vitoriano (2016), o conceito de inteligência competitiva é muito vago: existem 

inúmeras definições disponíveis na literatura, mas são imprecisas. A expressão Inteligência 

Competitiva muitas vezes é usada com os conceitos relacionados à inteligência de negócios e 

à inteligência concorrente. 

Para Pozzebon, Freitas e Petrini (1997, p. 244), 

a coleção e análise das informações de mercado, informações tecnológicas, 

informações sobre clientes e concorrentes, como também informações 

relativas a tendências externas, políticas e sócio-econômicas (sic), enfim, 

informações predominantemente externas, podem ser definidas como 

Inteligência Competitiva. 

 

Após uma revisão de literatura, Calof e Skinner (1998) definem IC como a arte e a 

ciência de preparar empresas para o futuro por meio de um processo sistemático de gestão do 

conhecimento. É criar conhecimento, a partir de informações abertamente disponíveis pelo 

uso de um processo sistemático, envolvendo planejamento, coleta, análise, comunicação e 

gestão, o que resulta na tomada de decisão de ação. 

Segundo Battaglia (1999, p. 204), a IC é a  

capacidade de antecipar as ameaças e novas oportunidades por meio da 

informação validada para a tomada de decisão, em um processo contínuo em 

que a informação é transformada em conhecimento no processo decisório da 

empresa, cujo resultado final é na verdade 'informação com valor agregado'. 

 

De acordo com Gomes e Braga (2002, p. 27): 

a Inteligência Competitiva lida com informações públicas sobre a competição e sobre 

os competidores para auxiliar sua empresa a ganhar Vantagem Competitiva 

através(sic) de decisões estratégicas alinhadas com o negócio. [...] Logo a 

Inteligência Competitiva é o resultado da análise de dados e informações coletados 

do ambiente competitivo da empresa que irão embasar a tomada de decisão, pois gera 

recomendações que consideram eventos futuros e não somente relatórios para 

justificar decisões passadas. 
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Para Wright e Calof (2006), a intenção do IC é melhorar o entendimento dos clientes, 

órgãos reguladores, competidores, e outros para criar novas oportunidades e mudar previsões 

para a obtenção de Vantagem Competitiva. A IC não é apenas uma coleção de informações, 

mas sim um processo sistemático e holístico. É também uma tentativa de ampliar a 

inteligência para além dos concorrentes e estimular as empresas a abordarem o ambiente 

empresarial em geral (WRIGHT; CALOF, 2006). 

A IC é um conceito que surge a partir da busca pela Vantagem Competitiva e é uma 

ferramenta robusta de apoio à alta gestão (PETRINI; FREITAS; POZZEBON, 2006). É um 

processo que envolve a coleta, análise e comunicação de informações ambientais para 

auxiliar na tomada de decisões estratégicas (DISHMAN; CALOF, 2008). Segundo Dishman 

e Calof (2008), a IC ajuda a empresa a se sustentar e desenvolver vantagens competitivas 

distintas, usando toda a organização e suas redes para desenvolver insights acionáveis sobre o 

ambiente (clientes, concorrentes, regulares, tecnologia) e utiliza-se de um processo 

sistemático e ético envolvendo, planejamento, coleta, análise, comunicação e gestão. 

Para Sharp (2009, p. 15), IC "é o conhecimento e a presciência sobre ambiente de 

negócios inteiramente, e que resulta em ação." As palavras usadas na definição foram 

pensadas e escolhidas para trazer um sentido completo. Segundo a autora, o conhecimento 

refere-se ao passado, ao que já é sabido, e proporciona um entendimento do passado e 

conecta com novas informações. Esta definição de conhecimento é muito próxima do 

conceito de Memória Organizacional. 

Ainda, para Sharp (2009), a presciência aponta para o futuro. Mirar no que está por 

vir, para novas ideias de um futuro próximo, envolvendo as mudanças do mercado, bem 

como as indicações, predições, previsões, e estimar o que está por vir. A palavra 

"inteiramente" representa uma larga escala de componentes e fatores que impactam no 

sucesso do negócio. Esta visão busca um entendimento total dos constituintes externos que 

contribuem para o sucesso ou fracasso. Os componentes que podem afetar os negócios são: 

consumidores, distribuidores, fornecedores, tecnologia, mudanças societais, regulações 

governamentais, competidores, economia, substitutos, outras indústrias, perspectivas, 

demografias e legislação. Alguns destes componentes têm maior importância que outros, 

dependendo da situação, no entanto, cabe às organizações entenderem quais são seus 

problemas para que a IC traga melhores resultados. As ações indicam que as decisões devem 

resultar do novo aprendizado e devem ser baseadas nos resultados da IC (SHARP, 2009). 

Inteligência competitiva é um processo sistemático para obtenção de informações de 

concorrentes e busca de dados, a fim de facilitar a aprendizagem organizacional, melhorar, 
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isolar e orientar o campo da indústria, mercado e clientes (NAGHDI; ISALOO, 2015). Para 

Santarém e Vitoriano (2016 p. 160), a IC pode ser definida como o "conhecimento e 

presciência sobre o ambiente operacional externo. O objetivo final de cada processo de 

inteligência é o de facilitar a tomada de decisão que leva à ação", Segundo os autores 

supracitados, o objetivo da inteligência competitiva é apoiar a tomada de decisão estratégica. 

Para Pellissier e Nenzehelele (2013), as características mais comuns recorrentes nas 

definições de IC são: 1) é um processo; 2) é uma profissão que segue um código de ética; 3) 

leva a ações ou tomada de decisão; 4) é sistemático, ou seja, segue um procedimento 

planejado; 5) a informação é coletada do ambiente externo ou competitivo. 

Pellissier e Nenzhelele (2013, p. 5), após estudar várias definições de IC, propõem 

uma definição global: 

Processo ou prática que produz e dissemina inteligência ativa planejando, 

colecionando, processando e analisando ética e legalmente a informação a partir e 

sobre o ambiente interno e externo ou competitivo, para ajudar os tomadores de 

decisão na tomada de decisões e proporcionar uma vantagem competitiva para a 

empresa. 

 

O Quadro 2 organiza as diversas definições de Inteligência Competitiva. 

 

Quadro 2: Definições/Conceitos de Inteligência Competitiva. 

Autores Definições/Conceitos 

Pozzebon, Freitas e Petrini (1997, 

p. 244)  

 

"A coleção e análise das informações de mercado, informações 

tecnológicas, informações sobre clientes e concorrentes, como também 

informações relativas a tendências externas, políticas e sócio-econômicas 

(sic), enfim, informações predominantemente externas, podem ser 

definidas como Inteligência Competitiva". 

Calof e Skinner (1998) A arte e a ciência de preparar empresas para o futuro por meio de um 

processo sistemático de gestão do conhecimento. É criar conhecimento a 

partir de informações abertamente disponíveis através(sic) do uso de um 

processo sistemático envolvendo planejamento, coleta, análise, 

comunicação e gestão, o que resulta na tomada de decisão de ação. 

Battaglia (1999, p. 204) "Capacidade de antecipar as ameaças e novas oportunidades por meio da 

informação validada para a tomada de decisão, em um processo contínuo 

em que a informação é transformada em conhecimento no processo 

decisório da empresa, cujo resultado final é na verdade “informação com 

valor agregado”. 

Gomes e Braga (2002, p. 27) 

 

"A Inteligência Competitiva lida com informações públicas sobre a 

competição e sobre os competidores para auxiliar sua empresa a ganhar 

Vantagem Competitiva através(sic) de decisões estratégicas alinhadas 

com o negócio. [...] Logo a Inteligência Competitiva é o resultado da 

análise de dados e informações coletados do ambiente competitivo da 

empresa que irão embasar a tomada de decisão, pois gera recomendações 

que consideram eventos futuros e não somente relatórios para justificar 

decisões passadas". 
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Autores Definições/Conceitos 

Wright e Calof (2006) IC não é apenas uma coleção de informações, mas sim um processo 

sistemático e holístico. É também uma tentativa de ampliar a inteligência 

para além dos concorrentes e estimular as empresas a abordarem o 

ambiente empresarial em geral. 

Dishman e Calof (2008)  É um processo que envolve a coleta, análise e comunicação de 

informações ambientais para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. 

Sharp (2009) "É o conhecimento e a presciência sobre ambiente de negócios 

inteiramente, e que resulta em ação". 

Pellissier e Nenzhelele (2013, p. 

5) 

"Processo ou prática que produz e dissemina inteligência ativa 

planejando, colecionando, processando e analisando ética e legalmente a 

informação a partir e sobre o ambiente interno e externo ou competitivo, 

para ajudar os tomadores de decisão na tomada de decisões e 

proporcionar uma vantagem competitiva para a empresa". 

Naghdi e Isaloo (2015) Processo sistemático para obter informações de concorrentes e explorar os 

dados, a fim de facilitar a aprendizagem organizacional, melhorar, isolar e 

orientá-los no campo da indústria, mercado e clientes 

Santarém e Vitoriano (2016, p. 

160) 

"Inteligência competitiva pode ser definida, também, como conhecimento 

e presciência sobre o ambiente operacional externo. O objetivo final de 

cada processo de inteligência é o de facilitar a tomada de decisão que leva 

à ação". 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017, com base nos autores pesquisados 

 

Para Sharp (2009), a IC é uma ferramenta de gestão que impulsiona a tomada de 

decisão mais inteligente, e de sucesso, minimizando seus riscos. Para a autora, Inteligência de 

Negócios (BI) não é a mesma coisa de IC. BI refere-se à mineração de dados: uma prática 

que é baseada em tecnologia da informação. É uma quantidade enorme de dados que são 

processados por um software especializado, o propósito dele é produzir visões históricas e 

atuais das operações do negócio, estatísticas de vendas, satisfação do cliente, e taxas de 

projetos. Estas informações podem produzir informações úteis para entender padrões, 

entender de preferências regionais e otimizar esforços de marketing. 

Ainda, segundo Sharp (2009), a Inteligência de Marketing é um termo usado como 

sinônimo de IC, no entanto, o foco da Inteligência de Marketing é o mercado e os 

consumidores. A Gestão do Conhecimento também é um termo que é muito relacionado à IC, 

todavia a Gestão do Conhecimento tem - como fonte principal - o conhecimento de dentro da 

organização, já a IC obtém informações internas e externas à organização (SHARP, 2009).  

Também confunde-se muito a IC e Inteligência do Competidor, contudo, os termos 

não têm o mesmo significado. A IC considera todos os elementos que impactam o sucesso da 

organização e os competidores são apenas uma parte do "quebra-cabeça". A IC foca não 

apenas no competidor, mas sim em um panorama competitivo, o que inclui não só o 

competidor (direto, indireto ou substitutos), mas também a indústria, os canais de 
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distribuição, a economia, a cena legal e regulatória, a demografia, a cultura, a tecnologia e, 

principalmente, os consumidores. Todos esses fatores interferem na habilidade da 

organização de competir, pois, ao estudá-los, o caminho do sucesso fica mais claro (SHARP, 

2009). 

De acordo com Petrini, Freitas e Pozzebon (2006), inteligência é a redução de um 

grande volume de dados em conhecimento, por meio de filtragem, análise e disseminação da 

informação. Ainda, segundo as autoras, as empresas adquirem “inteligência” quando 

transformam dados-informação-inteligência. É o resultado de um processo que começa com a 

coleta de dados. A explicação de como as organizações adquirem “inteligência” reside na 

transformação dado-informação-inteligência (PETRINI; FREITAS; POZZEBON, 2006).  

A coleta e análise de fontes abertas de informação não envolve atividades ilegais, 

antiéticas ou imorais (GOMES; BRAGA, 2002; GROOM; DAVID, 2001; MYBURGH, 

2004). Para Groom e David (2001), é um erro comum confundir a IC com a espionagem, haja 

vista que, para os autores, a coleta existente na IC é um processo legal e ético. Os objetivos 

da IC incluem a gestão e a redução de riscos, lucrar com o conhecimento, evitar o excesso de 

informações, assegurar privacidade e segurança da informação, além de usar informação de 

maneira estratégica. 

A IC pode melhorar o planejamento e a tomada de decisão na organização, melhorar a 

previsão de ameaças, evitar "pontos cegos" e evitar vazamento de informações. Se bem 

usada, a IC pode proteger o capital intelectual da organização e a vantagem competitiva 

(MYBURGH, 2004). Sabendo que as empresas fazem um monitoramento das informações do 

ambiente, as empresas adotam medidas para impedir que suas informações sejam acessadas 

de forma fácil (GOMES; BRAGA, 2002). 

O campo inteligência competitiva passou por três estágios e busca entender qual será 

a próxima (ATTAWAY, 1998; PRESCOTT, 1999).  

A primeira fase ocorreu nas décadas de 1960 e 1970, chamada de "coleta de 

Inteligência Competitiva". Durante esse período, a coleta era informal e tática e os dados 

coletados passavam por pouca ou nenhuma análise. Neste período, a IC recebia pouca 

atenção da gestão e pouco se usava para a tomada de decisão. 

Na década de 1980, ocorreu a segunda etapa, que se relacionava à "Análise da 

Indústria e dos competidores", no entanto, as atividades continuavam com um foco tático e a 

análise de dados era predominantemente quantitativo. Neste período, a espionagem foi 

relacionada de forma equivocada à IC.  

A terceira foi chamada de "Inteligência Competitiva para a Tomada de Decisão 
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Estratégica" e logo houve um entendimento de que a IC pode ser tanto tática, quanto 

estratégica. 

2.2.2 O Ciclo de Inteligência Competitiva 

 

Para que as empresas obtenham benefícios permanentes é fundamental que a IC seja 

uma atividade sistemática (MARCEAU; SWAKA, 2002). Diversos autores descreveram um 

ciclo de inteligência competitiva (CALOF; DISHMAN, 2002; GOMES; BRAGA, 2002; 

HERRING, 2002; PELLISSIER; NENZEHELELE, 2013; SAAYMAN et al. 2008; 

TARRAF; MOLZ, 2006; TIAN; TOBAR, 2000), que pode variar de quatro a seis etapas, no 

entanto, são quatro recorrentes, como mostra no Quadro 3. 

Quadro 3: Etapas do ciclo de Inteligência Competitiva. 

 

Referência Etapas do ciclo de IC apresentadas nos artigos 

Miller, 2002 Identificação 

das 

necessidades 

Coleta Análise Disseminação da 

inteligência 

  

Herring, 2002 Planejamento Processamento 

da informação 

Coleta Análise e 

produção 

Disseminação  

Marceau e 

Swaka, 2002 

Planejamento Armazenamento Coleta Análise Disseminação  

Gomes e Braga, 

2002 

Identificação 

das 

necessidades 

Coleta Análise Disseminação Avaliação  

Dishman e 

Calof, 2008 

Planejamento 

e foco 

Coleta Análise Comunicação Processo 

/Estrutura 

Consciencia / 

Cultura 

Pellissier e 

Nenzehelele, 

2013 

Planejamento 

e direção 

Coleta Análise Disseminação   

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 com base nos autores pesquisados. 

Neste estudo foram consideradas as cinco etapas que compõem um Ciclo de 

Inteligência Competitiva (Figura 5), apresentadas por Herring (2002): 

● planejamento; 

● processamento de informação; 

● coleta; 

● análise e produção; 

● disseminação. 
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Figura 5: Ciclo de Inteligência Competitiva. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base em Herring (2002). 

 

O planejamento e identificação das necessidades é a primeira etapa do ciclo, que 

consiste em entender o propósito e as necessidades de usar a IC, bem como os resultados 

esperados, para que se possa definir e monitorar o necessário (NUNES; LEQUAIN, 2016). A 

alta administração deve direcionar a IC para as questões mais importantes (HERRING, 

1999), determinando os recursos necessários para o projeto de IC (SAAYMAN et al. 2008). 

Para Milller (2002), a identificação das necessidades busca entender as dificuldades 

que os tomadores de decisão têm. Para isso, é conveniente encontros, reuniões e entrevistas 

com os gestores para entender suas reais necessidades. Este processo resulta em uma lista de 

especificações de inteligência, com diversos tópicos (concorrentes, situações de mercado, 

planejamento e decisões, alianças, aquisições e outros). Esta lista é chamada de KITs 

(Tópicos de Inteligência Corporativa). Herring (2002) separa as necessidades em três 

categorias funcionais: (1) as decisões e ações estratégicas: inclui o desenvolvimento de 

planos estratégicos e estratégia; (2) os tópicos de alerta antecipado: inclui as iniciativas dos 

concorrentes, novas tecnologias e ações do governo; e (3) a descrição dos principais atores 

encontrados no mercado específico: inclui concorrentes, clientes, fornecedores, órgãos 

reguladores e parceiros potenciais. 
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De acordo com Dishman e Calof (2008), empresas acreditam ter uma boa cultura 

interna de apoio à inteligência, no entanto, sua prática não é adequada. Ainda, segundo os 

autores, existem problemas na fase de planejamento, pois não há um entendimento claro das 

necessidades da gestão e, por isso, existem falhas em todo o processo, principalmente na 

coleta de dados e na comunicação. 

O processamento de informações, que consiste à segunda etapa do ciclo, pode ser 

considerado um subprocesso da coleta das informações (HERRING, 2002). 

A terceira etapa é a coleta de informações. Esta ocorre após a definição das 

necessidades dos usuários e é fundamental para garantir a confiabilidade do resultado final. 

Para isso, deve-se definir os processos de coleta adequados e os modelos analíticos usados 

(NUNES; LEQUAIN, 2016). Nesta fase, determina-se a estratégia de busca e de fontes 

utilizadas. As informações coletadas são mutáveis e podem ser classificadas em: origem, 

conteúdo, estrutura e grau de confiabilidade (GOMES; BRAGA, 2002).  

Para Pellissier e Nenzehelele (2013), a coleta referente ao ambiente externo é feita de 

maneira ética e legal. Para tanto, as fontes de coleta são publicações acadêmicas, feiras, 

revistas, notícias, jornais, discursos, sites, internet, revisões governamentais, relatórios de 

benchmarking, comissão de valores mobiliários, anúncios de carreira, ações judiciais e 

arquivamentos de falências e registros de patentes também fornecem informações vitais 

(TIAN; TOBAR, 2000). 

A fase de análise das informações é a quarta do ciclo de IC, que corresponde à 

geração do conhecimento, pois, neste momento, os analistas procuram a identificação de 

padrões e de tendências significativas, relações entre os dados até então, não detectadas 

(MILLER, 2002). Esta etapa é quando ocorre a geração da inteligência, ou seja, a conversão 

da informação em inteligência utilizável, sobre a qual decisões estratégicas e táticas podem 

ser tomadas (GOMES; BRAGA, 2002; HERRING, 2002). 

A comunicação ou disseminação corresponde à quinta fase, pois os resultados do 

processo de CI devem ser comunicados aos tomadores de decisão. A comunicação deve 

acontecer não apenas com o dado consolidado, mas sim com suposições, visões e propostas 

para novos monitoramentos. A disseminação envolve a entrega da informação analisada, ou 

seja, a inteligência em formato coerente e convincente, aos tomadores de decisão (GOMES; 

BRAGA, 2002). Segundo Pellissier e Nenzehelele (2013), a disseminação é a distribuição da 

inteligência. 
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2.3 Sistemas de Informação 

 

A partir dos anos 1950, o biólogo alemão Bertalanffy começou a estudar a Teoria 

Geral de Sistemas (TGS). Em administração, o conceito geral de sistemas exerce influência 

em uma abordagem sistêmica, que representa a organização em sua totalidade, isto é, em seus 

recursos e ambiente interno e externo (REZENDE; ABREU, 2011). 

Para Rezende e Abreu (2011), todo sistema, que manipula e gera informação, usa ou 

não recursos de Tecnologia da Informação, é considerado Sistema de Informação (SI). De 

acordo com Turban, Rainer e Potter (2007, p. 3), os SIs têm como finalidade obter 

"informações certas para as pessoas certas, no momento certo, na qualidade certa e no 

formato certo". 

Laudon e Laudon (2012) definem um SI como "um conjunto de componentes inter-

relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações 

destinadas a apoiar tomada de decisões, à coordenação e ao controle de uma organização". 

O SI pode ser uma combinação organizada de pessoas, hardware, software, redes de 

comunicação, recursos de dados e políticas e procedimentos que armazenam, restauram, 

transformam e disseminam informações em uma organização (O'BRIEN; MARAKAS, 

2013). Nos SIs, três atividades ajudam na tomada de decisão, ao controlar operações, ao 

analisar problemas e ao criar novos produtos ou serviços, são estas: entrada, processamento e 

saída (LAUDON; LAUDON, 2012), como mostra na Figura 6. 
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Figura 6: Funções de um Sistema de Informação. 

 

Fonte: Laudon e Laudon (2012, p. 13). 

A entrada coleta os dados brutos e informações no ambiente interno e externo.  O 

processamento transforma, converte e analisa os dados brutos em um um significado para o 

armazenamento. A saída transfere as informações já processadas para pessoas ou atividades a 

serem empregadas. Nos SIs, também há um feedback, que consiste em uma resposta à ação 

adotada aos responsáveis para que sejam avaliar e corrigir problemas na entrada (LAUDON; 

LAUDON, 2012; TURBAN; VOLONINO, 2013). 

Sendo assim, os SIs são projetados para lidar com informações sobre pessoas, 

artefatos, eventos e contexto ambiental (LAUDON; LAUDON, 2012). Os SIs têm, como 

objetivo central, o auxílio no processo de tomada de decisão da empresa. Existem três 

motivos principais para a aplicação dos SIs nas empresas: suporte de processos e operações 

de negócios, suporte à tomada de decisão e suporte a estratégias que buscam vantagem 

competitiva (O'BRIEN; MARAKAS, 2013). 

Vários autores (MILLER, 2002; SHARP, 2009), dentre outros, explicam as diferenças 

entre dado, informação e inteligência. Dados geralmente referem-se a fatos, a estatísticas, ou 

a números. É um acontecimento do passado, de fácil entendimento, de ser comparado e 

discutido. 
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O dado é abundante, de fácil coleta. Informação, no entanto, tem mais valor do que o 

dado, sendo que é mais difícil de obtê-la, quando usada na tomada de decisão resulta em um 

melhor caminho quando comparada ao dado. Inteligência é de difícil entendimento, como 

mostra o Quadro 4 e a Figura 7. 

 

Quadro 4: Dados, Informação e Inteligência. 

Dado ● Material bruto: números, estatísticas, fatos, imagens; 

● Soltos, itens isolados; 

● Discretos; 

● Sem contexto; 

● Componente da informação. 

Informação ● Dados agrupados; 

● Dados com contexto; 

● Revelam mais que dados; 

● Pode ou não ser suficiente; 

● Subconjunto da inteligência. 

Inteligência ● Informação suficiente e correta que foi analisada e avaliada; 

● Dinâmico; 

● Revela padrões, "conecta os pontos"; 

● Guia para insights e implicações; 
● Resulta em decisão ou ação; 

● Alto nível. 

Fonte: Sharp (2009) 

 

 

Figura 7: Pirâmide da evolução dos dados, informações e inteligência. 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

  

Para Rezende e Abreu (2011), as empresas, por meio dos Sistemas de Informação, 

buscam obter os seguintes benefícios: 
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● suporte à tomada de decisão; 

● valor agregado ao produto; 

● aumento da Vantagem competitiva, por meio da melhora do serviço; 

● melhora do produto; 

● oportunidade de negócios e aumento da rentabilidade; 

● maior segurança nas informações; 

● aperfeiçoamento nos sistemas; 

● carga de trabalho reduzida; 

● redução dos custos e desperdícios; 

● controle das operações. 

 

2.3.1 Tipologias dos Sistemas de Informação 

 

Turban e Volonino (2013) classificam os SIs em duas categorias, com base no tipo 

genérico de suporte que estes oferecem: suporte de gestão ou suporte operacional. Os autores 

ainda subdividem os sistemas de suporte de gestão em: sistemas de informação gerencial 

(SIG) e sistemas de suporte à decisão (SSD); e os sistemas de suporte à operação: sistemas de 

processamento de transação (STP) e sistema de controle de processo. A Figura 8 mostra a 

classificação dos sistemas. 

 

Figura 8: Sistemas de Informação classificados, de acordo com o tipo de suporte. 

 

Fonte: Turban e Volonino (2013). 

Outros autores Laudon e Laudon (2012), O'Brien e Marakas (2013); Turban, Rainer e 
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Potter (2007) classificam os SIs em: sistemas de processamento de transação, sistemas de 

informações gerenciais, sistemas de suporte à decisão e sistemas de apoio ao executivo. 

Os Sistemas de Processamento de Transação (STP) são planejados para dados 

específicos das transações. Apoia o monitoramento, a coleta, o armazenamento e o 

processamento de dados das transações comerciais básicas das organizações. Já os Sistemas 

de Informações Gerenciais (SIG) são sistemas que têm como objetivo gerar relatórios 

gerenciais, para que gestores acompanhem, monitorem e controlem as operações. Eles 

resumem e relatam operações básicas das organizações. 

Os Sistemas de suporte à decisão (SSD ou SAD) são aplicativos interativos que dão 

suporte à tomada de decisão. O SSD pode dar suporte à análise e à resolução de problemas, 

pode avaliar oportunidades estratégicas, ou ainda, dar suporte a operações em andamento, 

dando apoio à gerência. 

Para o apoio dos gestores na tomada de decisão, o Sistema de Apoio ao Executivo 

(SAE) é recomendado. Eles conseguem adquirir informações do ambiente externo e as 

compilam com informações dos SIGs e SADs internos. 

A principal contribuição dos Sistemas de Informação (SI) para organização está em 

apoiar a Memória Organizacional e defender que os SIs “ajudam atores humanos a lidar com 

a possível sobrecarga de informações e auxiliando-os em seu papel como processadores de 

informação" (STEIN; ZWASS, 1995, p. 90). 

A busca por melhoria no desempenho das organizações também estimula um 

crescente aumento da utilização de Sistemas de Informação que apoiam a tomada de decisão 

e diminuem o tempo de resposta ao ambiente externo. Somente possuir dados e informações 

não é suficiente, mas é necessário transformar isso em inteligência, de modo com que as 

organizações possam adaptar-se de forma consciente ao ambiente que se inserem (GOMES; 

BRAGA, 2002). 

Nos subcapítulos a seguir, serão abordados os Sistemas de Informação e Memória 

Organizacional, e também os Sistemas de Informação de Inteligência Competitiva. 
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2.3.2 Sistemas de Informação de apoio à Memória Organizacional 

 

Para que a MO seja útil e efetiva, faz-se necessário que a organização promova 

estratégias para a criação de ambientes que sejam favoráveis à colaboração e à troca de 

conhecimento, ideias, experiências e informações relevantes, que alimentem a MO 

consistentemente. Para isso, é importante assegurar que haja Sistemas de Informação que 

suportem esse processo, facilitando a aquisição, a retenção e a disseminação deste 

conhecimento na organização (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015). 

Segundo Olivera (2000), armazenar novos conhecimentos e usá-los é a chave para a 

aprendizagem organizacional, uma vez que organizar o conhecimento torna a organização 

mais habilidosa em responder o ambiente competitivo. Os sistemas de informação baseados 

em computação são importantes fontes de estudo de como as organizações armazenam o 

conhecimento (HUBER, 1991; OLIVERA, 2000; STEIN; ZWASS, 1995). 

Segundo Stein e Zwass (1995), os processos de aquisição, distribuição de informações 

e a tomada de decisão dependem fortemente da capacidade das organizações em processar e 

armazenar essas informações. Para estes autores, os Sistemas de Informação de Memória 

Organizacional (SIMO) são um meio para melhorar o alinhamento estratégico das memórias 

e integrar o fluxo de MO. Eles definem o SIMO como ¨um sistema que tem como função 

prover um meio em que o conhecimento do passado é trazido para auxiliar atividades 

presentes, resultando assim em maior nível de eficácia da organização" (p. 95). Ainda, 

segundo os autores, um SIMO pode ser a aplicação de diferentes tipos de tecnologias de 

informação, como, por exemplo, bancos de dados, bases de conhecimento, intranet que, em 

conjunto, formam a infraestrutura dos SIMOs. 

Lehner, Maier e Klosa (1998) compreendem que um SIMO é um sistema que realiza 

partes da MO (também chamado de base de conhecimento organizacional) com a ajuda de 

sistemas de informação que suportam tarefas, funções e processos intimamente relacionados 

com o uso da MO.  

Existem poucas definições para os Sistemas de Informação de Memória 

Organizacional segundo Lehner, Maier e Klosa (1998).  Para os autores, o SIMO é "um 

sistema que: (a) realiza partes da base de conhecimento organizacional com a ajuda de 

tecnologias de informação e comunicação, e/ou (b) realiza e auxilia tarefas, funções e 

procedimentos conectados a utilização da base de conhecimento das organizações"(p. 14-6). 

Wijnhoven (1999) define o SIMO em conteúdo, estrutura e funções organizacionais, 
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processos e mídias. Para o autor, não é apenas um sistema de banco de dados ou baseado em 

conhecimento, no entanto, os dois tipos de sistemas é que compõem os SIMOs. Na visão de 

Olivera (2000), os SIMOs são dispositivos de retenção de conjuntos de conhecimentos (como 

pessoas e documentos), coletados, armazenados e promovem o acesso à experiência da 

organização. Lehner e Maier (2000) defendem que o SIMO é um conjunto de diferentes 

sistemas, tecnologias e metodologias, as quais a organização adota. Para Blue, Andoh-Baidoo 

e Osatuyi (2011), SIMO é um sistema de informação e conhecimento integrado com cultura, 

história, processos organizacionais e atributos da memória humana. 

Baseando-se em Stein e Zwass (1995), Costa (2011, p. 16) cunha sua própria 

definição de um SIMO como: "um sistema informático que é utilizado para disponibilizar 

representações de conhecimento sobre o passado da organização, para que estas possam ser 

usadas em atividades do presente da organização, conseguindo-se, com isso, um aumento de 

eficácia dessas atividades."  

Barros, Ramos e Perez (2015) entendem SIMO como a combinação de Sistemas de 

Informação que contribuem para uma ou mais etapas do processo de aquisição, manutenção, 

armazenamento e distribuição do conhecimento ao longo do tempo. Entretanto, esses autores 

ressaltam que são raros os casos de sucesso na literatura referente à implementação de SIMO, 

como produtos de fim específico.  

O Quadro 5 mostra diversas definições de SIMO. 

 

Quadro 5: Conceitos de SIMO. 

Autores Conceito de SIMO 

Stein e Zwass (1995, p. 

95) 

¨Um sistema que tem como função prover um meio em que o conhecimento do 

passado é trazido para auxiliar atividades presentes, resultando assim em maior 

nível de eficácia da organização". 

Lehner, Maier e Klosa 

(1998, p. 14-16) 

"Um sistema que (a) realiza partes da base de conhecimento organizacional com a 

ajuda de tecnologias de informação e comunicação e / ou (b) realiza e auxilia 

tarefas, funções e procedimentos conectados a utilização da base de conhecimento 

das organizações". 

Wijnhoven (1999) Não é apenas um sistema de banco de dados ou baseado em conhecimento, no 

entanto os dois tipos de sistemas compõem os SIMOs. 

Olivera (2000) São dispositivos de retenção de conjuntos de conhecimentos (como pessoas e 

documentos), coletados, armazenados e promovem o acesso à experiência da 

organização. 

Lehner e Maier (2000) Um conjunto de diferentes sistemas, tecnologias e metodologias, as quais a 

organização adota. 

Blue, Andoh-Baidoo e 

Osatuyi (2011) 

Um sistema de informação e conhecimento integrado com cultura, história, 

processos organizacionais, e atributos da memória humana. 
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Autores Conceito de SIMO 

Costa (2011, p.16) "Um sistema informático que é utilizado para disponibilizar representações de 

conhecimento sobre o passado da organização, para que estas possam ser usadas 

em atividades do presente da organização, conseguindo-se com isso, um aumento 

de eficácia dessas atividades". 

Barros, Ramos, Perez 

(2015) 

É uma combinação de Sistemas de Informação que contribuem para uma ou mais 

etapas do processo de aquisição, manutenção, armazenamento e distribuição do 

conhecimento ao longo do tempo. 

Fonte: Formulado pela autora, com base nos artigos, 2017. 

 

Lehner e Maier (2000) comentam que os bancos de dados já não atendem às 

necessidades organizacionais, pois as organizações trabalham em ambientes heterogêneos, 

dinâmicos e caracterizados pelo uso de redes. Então, estes autores sugerem que é necessária 

uma integração do conhecimento organizacional com sistemas de informação que têm como 

objetivo melhorar a eficiência organizacional, sem desconsiderar o passado. 

Os SIMOs têm como objetivo melhorar a captura, armazenamento e a recuperação da 

MO. As mudanças no ambiente de negócios aumentam a necessidade do uso da MO e, com 

isso, os métodos mais antigos de gestão da MO tornam-se obsoletos (ATWOOD, 2002). A 

função do SIMO é trazer o conhecimento do passado para nutrir as atividades futuras, que 

podem melhorar a resposta organizacional e efetividade (BLUE; ANDOH-BAIDOO; 

OSATUYI, 2011). Segundo Huber (1991), os SIMOs têm como funções centrais: 

● apoio geral dos processos de aprendizagem dentro da empresa (individual e coletiva); 

● aquisição de conhecimento de suporte; 

● distribuição de informação e conhecimento (acesso geral e homogêneo à base de 

conhecimentos, centro de serviços de informação, ponto de serviço activo mas 

também antecipado); 

● ajudar na interpretação das informações; 

● realização (técnica) da MO. 

 

O SIMO combina os atributos de cultura, história, processos de negócios, memória 

humana, localizando-se em um sistema de negócios integrado (HACKARTH; GOVER, 

1999). O sistema integrado ainda facilita na captura de ativos do conhecimento 

(HACKARTH; GOVER, 1999). Para Atwood (2002), a composição de um SIMO são as 

tecnologias de informação tradicionais, como, por exemplo, bases de dados e ligações de 

telecomunicações. Esta estrutura tem como função a captura e a disseminação do 

conhecimento na organização. 



47 

 

Segundo Olivera (2000), um Sistema de MO é composto por pessoas, documentos, 

relacionamentos interpessoais profissionais e tecnologias, pois compartilham da mesma 

capacidade de captura, armazenamento e acesso às experiências da organização. Ainda 

segundo o autor, as tecnologias da informação são necessárias para o desenvolvimento de um 

SIMO, pois estas tecnologias auxiliam no entendimento de soluções para problemas, 

registram trocas de informações entre clientes e organizações, conectam pessoas para a 

disseminação do conhecimento. 

Segundo Hackarth e Grover (1999), as tecnologias disponíveis no presente são 

grandes facilitadoras da disseminação dos SIMOs. No passado, armários de arquivos e 

gavetas guardavam relatórios e documentos que, muitas vezes, eram esquecidos e jogados 

fora sem alguma avaliação, no entanto, podiam conter informações relevantes. 

O SIMO tem como elementos principais: conteúdo, estrutura, processos operacionais. 

Olivera (2000) argumenta que estes elementos podem afetar a percepção dos indivíduos e o 

uso de sistemas de memória. Segundo Wijnhoven (1999), as organizações buscam transferir a 

memória organizacional para soluções de tecnologia da informação (TI) como SIMOs. Para 

Gong e Greenwood (2012), a TI tem impacto direto e indireto sobre a MO. Para os autores, o 

impacto direto corresponde à capacidade da organização reter e recuperar informações da 

memória, por meio da tecnologia da informação. O impacto indireto está na reengenharia de 

processos organizacionais causada pela tecnologia da informação. 

Os SIMOs devem ser capazes de capturar e capitalizar as informações e dados da 

MO, e, para que isso seja possível, a MO deve ser explícita, comunicável, integrada e no 

tempo correto para seu uso. (HACKARTH; GROVER, 1999). A informação explícita implica 

em saber onde ela se situa, com acesso fácil. A informação deve ser comunicável a cada 

membro da organização e fornecer diversos níveis de especialização, de acordo com a 

situação. Os tomadores de decisões necessitam de informações integradas para que tenham 

uma visão holística do problema. As informações também devem ser capturadas a tempo, ou 

seja, as informações devem ser entregues rapidamente para a tomada de decisão 

(HACKARTH; GROVER, 1999). 

Um fator crítico para o sucesso do SIMO é a generalização de seu uso, pois seu valor 

cresce com o número de usuários. O uso abrangente dele ajuda no fornecimento de 

informações e no uso e aplicação de informações. Para que um SIMO seja bem-sucedido, são 

necessários esforços de toda a organização (HACKARTH; GROVER, 1999). 

Lehner e Maier (2000) recorrem a duas metáforas para explicar as contribuições dos 

Sistemas de Informação para implementação de Sistemas de Memória Organizacional: a 
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mecanicista e a organicista. 

Na primeira metáfora, chamada mecanicista, a ênfase é dada ao armazenamento. Para 

os autores, o ato de esquecer, apagar o conteúdo da memória, requer atuação externa. Os 

dados podem ser duplicados e recuperados, uma vez estabelecidas a estrutura e a forma de 

armazenamento, o comportamento do sistema é predefinido. O crescimento da base de 

conhecimento ocorre com incremento da quantidade de dados. 

A segunda, a metáfora organicista de memória descreve que esquecer é um processo 

automático e incorporado. O conhecimento é reproduzido e reconstruído quando necessário, 

ou quando for usado e a estrutura e a forma de armazenamento não são preestabelecidos. O 

crescimento da base de conhecimento não acontece por meio de acumulação, mas por meio 

de reorganização e recombinação de conhecimentos da base. 

 

2.3.2.1 Modelo de Sistema de Informação de Apoio à Memória Organizacional de Stein 

e Zwass (1995) 

 

Stein e Zwass (1995) apresentam um modelo que inclui sistemas de informação que é 

abordado como um componente da MO (Figura 9). Para os autores, com a complexidade do 

ambiente e a crescente rotatividade de pessoal e de gerência, faz-se necessário um sistema de 

informação que auxilie na MO. 
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Figura 9: Modelo de Sistemas de Informação e Memória Organizacional 

 

 

Fonte: Stein; Zwass, 1995. 

 

O crescimento da complexidade ambiental e o aumento da rotatividade de gerentes e 

profissionais torna-se necessário migrar para sistemas de informação que auxiliem na MO 

(STEIN; ZWASS, 1995). Avanços tecnológicos e avanços na difusão entre as corporações, 

torna isso possível. 

Huber (1991) identificou que a disponibilidade e os avanços da tecnologia da 

informação relacionam-se aos procedimentos que guiam para o desenvolvimento de banco de 

dados e sistemas especialistas como componentes da MO. Stein e Zwass (1995) concordam 

com esta ideia e buscam ir além, pois afirmam que a MO depende de sistemas de informação 

bem estruturados. Os autores complementam que ainda não é claro como as organizações 

tomam decisões ou usam o conhecimento sem ter as informações do passado por meio dos 

sistemas de informação. 

Para Stein e Zwass (1995), a disseminação dos sistemas de informação que amparam 

a MO ajudam a lidar com a sobrecarga de informações e seus processamentos. Outra razão de 

desenvolver tecnologias da informação para auxiliar a MO é que estimula a impor certos 
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requisitos no manuseio do conhecimento presente na organização. 

O modelo proposto por Stein e Zwass (1995) apresenta duas camadas: (a) a primeira 

camada é composta pelos seguintes subsistemas: integrativo, adaptativo, realização de metas, 

e manutenção dos padrões. Os subsistemas integrativos são os responsáveis pela integração 

temporal de decisões passadas, de problemas experimentados, de projetos realizados e de 

integração espacial. Os subsistemas adaptativos são compostos de atividades que 

reconhecem, capturam, organizam e distribuem conhecimento sobre o ambiente. Nos 

subsistemas de realização de metas, a função é assistir os atores nas organizações com os 

tradicionais processos de planejamento e controle. E por fim, os subsistemas de manutenção 

de padrões tem como ênfase de suas atividades os recursos humanos da empresa e está 

relacionado com atitudes, valores e normas dos membros da organização. 

Ainda, segundo Stein e Zwass (1995), a segunda camada dos SIMO é composta de 

processos de apoio à memória, conhecidos como funções mnemônicas, isto é, funções que 

assistem a memória. Estes são processos que envolvem aquisição, retenção, manutenção, 

busca e recuperação de informações (STEIN, 1995). 

 

2.3.2.2 Modelo de Sistemas de Informação de apoio à Memória Organizacional de 

Lehner, Maier e Klosa (1998) 

 

Segundo Lehner, Maier e Klosa (1998), a MO pode apoiar-se em tecnologias e 

sistemas. Para os autores, a integração das ferramentas e sistemas pode desempenhar um 

papel crucial e benéfico na melhoria da posição da empresa na competição com um foco 

claro em projetos de aprendizagem organizacional. 

O desenvolvimento de um SIMO é mais complexo que o desenvolvimento de 

sistemas de informação, pois envolve a relação com a gestão (LEHNER; MAIER; KLOSA, 

1998). A Figura 10 mostra como ocorre do desenvolvimento de um SIMO. 
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Figura 10: Modelo e condições para os Sistemas de Informação de Memória Organizacional 

 

 

Fonte: Adaptado de Lehner, Maier e Klosa (1998). 

Nas fases de desenvolvimento, implementação e utilização de um SIMO, há 

necessidade de conhecimentos interdisciplinares ou a compreensão da organização e de 

gestão, de psicologia de grupo e comportamental e também do conhecimento da informática. 

Além disso, é necessário o conhecimento da área especial a ser apoiada. (LEHNER; MAIER; 

KLOSA, 1998). O SIMO tem um papel de apoio à aprendizagem organizacional e à gestão 

do conhecimento (LEHNER; MAIER; KLOSA, 1998). 

 

2.3.3 Sistemas de Informação de apoio à Inteligência Competitiva 

 

Para Pozzebon, Freitas e Petrini (1997), a tecnologia da informação suporta as 

organizações de se alimentarem de informações. Para os autores, as empresas têm a 

necessidade de obter informações do ambiente de negócio externo e incorporá-las ao 

processo de tomada de decisão. 

Um número crescente de estudos empíricos (DISHMAN; CALOF, 2008; TARRAF; 

MOLZ, 2006) analisaram o impacto dos Sistemas de Inteligência Competitiva no aumento da 
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participação de mercado, crescimento, desempenho e competitividade das empresas. 

A busca por melhoria no desempenho das organizações estimula um crescente 

aumento da utilização de Sistemas de Informação que apoiem a tomada de decisão e 

diminuam o tempo de resposta ao ambiente externo. Somente possuir dados e informações 

não é suficiente, mas é necessário transformar isso em inteligência, de modo com que as 

organizações possam se adaptar de forma consciente ao ambiente que se inserem (GOMES; 

BRAGA, 2002). 

A prática da análise, coleta, tratamento, e disseminação da informação é muito difícil 

sem o auxílio de tecnologias da informação, no entanto, a prática da IC na empresa deve estar 

presente no dia a dia, e não somente integrada nos Sistemas de Informação (POZZEBON; 

FREITAS; PETRINI, 1997). A computação tem pouca relevância para o conhecimento, mas 

as capacidades de comunicação e armazenamento dos computadores em rede os tornam 

capacitadores do conhecimento, facilitando o compartilhamento e comunicação do 

conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 2000). A tecnologia da informação é o facilitador 

para a troca do conhecimento por meio de sistemas de armazenamento (DAVENPORT; 

PRUSAK, 2000). 

As organizações são beneficiadas ao aliarem a IC com ferramentas de TI, pois facilita 

a transformação dos dados, informações e conhecimento, para a geração ou manutenção da 

competitividade (CRUZ; DOS ANJOS; DE ABREU, 2011). A tecnologia informacional pode 

intervir com maior ou menor grau na IC, mas algumas ferramentas tecnológicas podem 

otimizar o processo, como é o caso dos sistemas de BI, tais como Data warehouse, Data 

Marts- DM, OLAP (Online Analytical Processing) Data Mining (CRUZ; DOS ANJOS; DE 

ABREU, 2011). 

Estudos sugerem que existe uma correlação positiva entre a percepção de 

disponibilidade e a facilidade de uso de ferramentas facilitadoras, tecnologia e 

compartilhamento de conhecimento (CABRERA et al., 2006; CHENNAMANENI, 20124 

apud DE ALMEIDA; LESCA; CANTON, 2016). King e Marks (2008) descobriram uma 

correlação positiva entre a facilidade de uso de um sistema de gestão de conhecimento e o 

esforço de compartilhamento. 

Segundo de Almeida, Lesca e Canton (2016), um sistema de informação que apoie a 

partilha de conhecimentos desempenha um papel positivamente motivador da equipe, 

                                                
4 Chennamaneni, A., Teng, J.T.C. and Raja, M.K., A unified model of knowledge sharing 

behaviors: theoretical development and empirical test, Behavior & Information Technology, Vol. 31 

No. 11, pp. 1097-1115, 2012. 
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especialmente nos processos de IC. 

O escaneamento ambiental (environmental scanning) é uma ferramenta que apoia o 

desenvolvimento da estratégia, fornece uma perspectiva de médio e longo prazo e se 

concentra em atividades externas e, para Brouard (2006), é um Sistema de Informação que 

apoia a IC. O autor, em seu artigo, busca entender as práticas de escaneamento ambiental que 

contribuem para a pesquisa de Sistemas de Informação. 

O artigo de Mockler (1992) discute sobre os Sistemas de Inteligência Competitiva, 

isto é, Sistemas de Informação que são desenvolvidos para promover informações dos 

competidores e do ambiente de mercado competitivo, que pode ajudar nas tomadas de 

decisões estratégicas. Incluem sistemas de gerenciamento de informação, sistemas 

convencionais de suporte de decisão, e sistemas baseados em conhecimento. 

Sistemas de Inteligência Competitiva monitoram o ambiente, levantam eventos e 

fenômenos em visão nítida por conta própria e fornecem dados e informações necessárias. Os 

sistemas de inteligência devem ser gerenciados para o bom trabalho (NAGHDI; ISALOO, 

2015). 

Segundo Pozzebon, Freitas e Petrini (1997), o método que as organizações escolhem 

para a prática da IC e a tecnologia da informação que a suportará são fatores que determinam 

o sucesso ou insucesso do processo, mesmo que a conscientização de pessoal e a 

reestruturação organizacional estejam adequadas. A implementação da IC nas empresas, com 

suporte da TI, necessita do uso de softwares e ferramentas adequadas; além do mais, é 

importante uma integração dos mecanismos de IC com os Sistemas de Informação existentes. 

No entanto, a inteligência não deve apenas residir nos sistemas, mas também nos usuários. 

Para Pozzebon, Freitas e Petrini (1997), o contato entre usuários e informações se dá por 

meio dos sistemas e de suas interfaces, que são determinantes para o sucesso da IC. 

Um Sistema para a Inteligência Competitiva tem como objetivo transformar dados em 

informação e a sua utilização nas organizações tem os seguintes objetivos (GOMES; 

BRAGA, 2002): 

● antecipar mudanças no ambiente de negócios; 

● descobrir concorrentes novos ou potenciais; 

● antecipar ações dos atuais concorrentes; 

● aprender sobre mudanças políticas, regulatórias ou legislativas que possam afetar seu 

negócio. 

● auxílio à abertura de novos negócios  

● aumenta a qualidade das atividades de fusão, de aquisição, de alianças estratégicas. 
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Segundo Franco, Magrinho e Silva (2011), o conhecimento da tecnologia da 

informação é um pré-requisito para a implementação natural do conceito de inteligência 

competitiva, pois a IC utiliza instrumentos relacionados com as tecnologias da informação e 

da comunicação (TIC). 

 

2.4 Memória Organizacional e Inteligência Competitiva 

 

A Memória Organizacional é a capacidade de resgatar os conhecimentos que as 

organizações adquirem com o passar do tempo, para o auxílio na tomada de decisão 

(ANAND; MANZ; GLICK, 1998; LANGENMAYR, 2016; LEHNER; MAIER, 2000; 

STEIN; ZWASS, 1995; WALSH; UNGSON, 1991). O conhecimento que é gerado com o 

decorrer do tempo é um dos fatores que mantém as organizações no mercado competitivo - a 

chamada Memória Organizacional. 

Calof e Skinner (1998) abordam a Inteligência Competitiva como um processo 

sistemático de gestão do conhecimento, que pode auxiliar as empresas nas tomadas de 

decisões futuras. No entanto, a IC não utiliza apenas os conhecimentos presentes nas 

empresas (ambiente interno), como é o caso de MO, também busca informações do ambiente 

externo. Os autores complementam que a IC é responsável por criar conhecimento a partir de 

informações abertamente disponíveis pelo emprego de um processo sistemático, envolvendo 

planejamento, coleta, análise, comunicação e gestão, o que resulta na tomada de decisão de 

ação. 

Sharp (2009) define a IC como o conhecimento e a presciência sobre o ambiente de 

negócios como um todo (tanto o ambiente externo como o interno), gerando uma ação 

(decisão). Ainda, segundo Sharp (2009), o conhecimento que compõe a IC são informações 

provenientes do passado, ou seja, do que já ocorreu. Desta maneira, o conhecimento é a 

captura e o armazenamento de informações decorrentes do passado, que podem ser 

recuperadas para serem utilizadas e combinadas com informações novas gerando a IC. 

Percebe-se que a definição de conhecimento da autora é próxima da definição de MO, 

segundo diversos autores (ANAND; MANZ; GLICK, 1998; LANGENMAYR, 2016; 

LEHNER; MAIER, 2000; STEIN; ZWASS, 1995; WALSH; UNGSON, 1991). Logo, 

entende-se que a MO pode ser um fornecedor de informações para auxiliar a IC. 

Estudos relatam que as informações são produzidas pelas organizações em grande 
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volume e raramente são utilizadas de imediato, fazendo com que haja um acúmulo de 

informações na memória. Quando há a necessidade da recuperação das informações existem 

problemas no armazenamento, tornando difícil recuperá-las e gerando um retrabalho de busca 

das informações pela equipe de IC, ou seja, as empresas têm dificuldade em conectar o uso da 

MO para gerar a IC (BLANCO; CARON-FASAN; LESCA, 2003). 

Outro ponto de convergência da MO com a IC é o auxílio na tomada de decisão. A 

MO ajuda na tomada de decisão estratégica, gestão do conhecimento e aprendizagem; ajuda, 

inclusive, no compartilhamento do conhecimento, pois armazena e recupera informações 

importantes. Os autores Stein (1995) e Walsh e Ungson (1991) descrevem que o objetivo 

central da MO é a utilização das informações do passado para a tomada de decisão presente. 

A aquisição do conhecimento tem como foco o aprendizado organizacional e a possibilidade 

de recuperar as memórias, conhecimentos e aprendizados do passado que podem ser 

impactantes no processo decisório (STEIN, 1995). 

Da mesma maneira que a MO, a IC tem - como resultado - a tomada de decisão 

(CALOF; SKINNER, 1998), o que propicia a antecipação da identificação das oportunidades 

e ameaças (BATTAGLIA, 1999), podendo gerar recomendações para possíveis eventos 

futuros e não somente relatórios para justificar decisões passadas (GOMES; BRAGA, 2002). 

A IC pode melhorar o planejamento e a tomada de decisão na organização, melhorar a 

previsão de ameaças, evitar "pontos cegos" e evitar vazamento de informações (MYBURGH, 

2004). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva, com uso de 

entrevistas.  

As próximas seções detalham a estratégia ou método de pesquisa, instrumentos e o 

protocolo para coleta de informações no campo. 

 

3.1 Método de Pesquisa Utilizado 

 

Segundo Creswell (2010), existem três métodos de pesquisa: qualitativo, quantitativo 

e o misto. Para Richardson (1999), os métodos podem se dividir em duas principais vertentes: 

a qualitativa e a quantitativa, além disto, são diferentes, primeiramente, pela abordagem do 

problema a ser estudado e, posteriormente, pela sistemática. 

O método qualitativo tem a característica central da pesquisa qualitativa é que os 

indivíduos constroem uma realidade que nas interações, em seus “mundos sociais”, esta 

construção é o que Merriam (2002) chama de um estudo qualitativo básico que busca 

entender o significado que o fenômeno tem para os envolvidos. A autora completa que o 

significado não é descoberto, mas sim construído. Segundo Richardson (1999), o método 

qualitativo é uma técnica que não utiliza meios estatísticos para analisar o problema estudado 

e seu foco não está em numerar, medir ou relacionar variáveis, mas em identificá-las. 

O método quantitativo, de acordo com Creswell (2010), a técnica quantitativa usa o 

raciocínio de causa e efeito, redução de variáveis específicas e hipóteses e questões, uso de 

mensuração e observação e teste de teorias. Neste tipo de pesquisa, são usadas estratégias de 

investigação, como experimentos, levantamentos e coleta de dados, instrumentos 

predeterminados que geram dados estatísticos. Richardson (1999) complementa que o 

método de pesquisa quantitativo se relaciona, em primeiro momento, à quantificação da 

coleta das informações e, em segundo momento, ao tratamento por meio de ferramentas 

estatísticas. 

O método misto é uma técnica de métodos mistos tem como características basear 

suas alegações de conhecimento em elementos pragmáticos, como, por exemplo, uma 

pesquisa orientada para a consequência. Esta técnica usa estratégias de coleta de dados de 

forma paralela ou sequencial, a fim de que o problema de pesquisa seja respondido. Este 
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método envolve coleta de informações quantitativas (numéricas) e qualitativas (entrevistas, 

textos) (CRESWELL, 2010). 

 

Para este trabalho, utilizou-se o método de pesquisa qualitativo, pois é o que mais se 

adequa ao problema de pesquisa proposto, enfim, o que busca entender as interações entre a 

Memória Organizacional e a Inteligência Competitiva. 

 

3.2 Tipos de pesquisa 

 

De acordo com Gil (2007), é possível classificar as pesquisas em três grupos, com 

base nos objetivos: pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e explicativa. A pesquisa 

exploratória tem como função gerar mais familiaridade com o problema, tornando-o mais 

explícito e ajudando a construir hipóteses. Para Santos (1999, p.26), “explorar é tipicamente 

fazer a primeira aproximação de um tema e visa a criar maior familiaridade em relação a um 

fato, fenômeno ou processo”. A pesquisa exploratória é realizada quando o pesquisador 

dispõe de poucas informações, pouco conhecimento acumulado e sistematizado (CERVO; 

BERVIAN; DA SILVA, 2007; VERGARA, 2013). Por ter natureza de sondagem, não tem 

hipóteses (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007; VERGARA, 2013). 

A pesquisa descritiva mostra as características de determinada população ou de um 

fenômeno, também tem a função de estabelecer correlações entre variáveis e definir sua 

natureza (VERGARA, 2013). Esta pesquisa observa, registra, analisa e correlaciona fatos e 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). Como 

tem o objetivo de descrever os fenômenos, não tem o compromisso de explicá-los, no 

entanto, pode ser a base de tal explicação (VERGARA, 2013). Procura descobrir, com grande 

precisão, a frequência da ocorrência de um determinado fenômeno e sua conexão com outros, 

sua natureza e suas características (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). Em síntese, a 

pesquisa descritiva trabalha os dados e os fatos da realidade, para viabilizar esta pesquisa são 

utilizados instrumentos de coleta como observações, entrevista, questionários (CERVO; 

BERVIAN; DA SILVA, 2007). 

Por fim, a pesquisa explicativa busca identificar os fatores que determinam ou 

contribuem com o acontecimento do fenômeno (GIL, 2007). Para Vergara (2013), a pesquisa 

explicativa tem como objetivo central ajudar na compreensão do objeto do estudo e justificar 
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os motivos, busca esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência de um determinado 

fenômeno. 

O tipo de pesquisa mais adequado para o estudo foi a descritiva exploratória, uma vez 

que teve por finalidade entender as relações existentes entre a Memória Organizacional e da 

Inteligência Competitiva, e como estas podem ajudar na tomada de decisão sobre o 

competidor. 

 

3.3 Instrumentos de Coleta 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), são vários os procedimentos para a realização da 

coleta de dado. Estes procedimentos podem variar de acordo com o tipo de investigação ou 

circunstâncias. Os autores citam que as técnicas são: coleta documental, observação, 

entrevista, questionário, formulário, medida de se opiniões e atitudes, técnicas 

mercadológicas, testes, sociometria, análise de conteúdo e história de vida. No entanto os 

instrumentos de coleta de dados são divididos em três tipos principais: questionário, 

entrevista e observação (VERGARA, 2013). 

O questionário é um instrumento de coleta de dados que é composto por uma série de 

perguntas e questões submetidas a pessoas, objetivando a obtenção de informações, opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas (GIL, 2007). 

A entrevista é um instrumento que se utiliza da interação social e do diálogo, ou seja, 

um procedimento oral, em que, de um lado, há uma busca pela obtenção dos dados e, do 

outro, a fonte das informações (LAKATOS; MARCONI, 2003; GIL, 2007).  

A observação pode ser simples ou participante. Na primeira, o observador mantém o 

distanciamento do grupo ou problema a ser estudado; já, na segunda, o pesquisador se 

envolve na situação (VERGARA, 2013). 

Para esta pesquisa, o instrumento de coleta utilizado foi a entrevista com um roteiro 

estruturado, como defende Lakatos e Marconi (2003), pois o roteiro de perguntas foi 

previamente estabelecido, e as perguntas são pré-determinadas. Os dados foram coletados a 

partir de entrevistas realizadas, mediante o Roteiro de Entrevistas (Apêndice A), aplicado a 

gestores de diferentes empresas, tendo sido entrevistados gestores de TI e diretores de 

diversas empresas que atuavam em setores como varejo, bancário e de tecnologia da 

informação. 
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A elaboração do Roteiro de Entrevistas foi fundamentada na matriz de amarração 

(APÊNDICE A) em que se buscou desenvolver perguntas que respondessem aos objetivos 

específicos vinculados à teoria. 

 

3.4 Técnicas de Análise de Dados Qualitativos 

        

A técnica de análise de dados escolhida foi a análise de conteúdo sugerida por Bardin 

(2011). Para a autora a análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que visam à busca e à interpretação dos conteúdos de mensagens, 

pretendendo compreender além dos significados imediatos. Este estudo utilizou-se das 

mensagens obtidas nas entrevistas. 

Bardin (2011) defende que a técnica divide-se em três principais etapas: 1) Pré-

Análise, que consiste na organização e na exploração do material com leituras aprofundadas; 

2) Codificação do material, que é subdividida em três etapas [identificação das Unidades de 

Registro (UR), formação das Unidades de Significado (US), e desenvolvimento das 

categorias]; 3) Tratamento dos resultados e interpretação.  

Neste estudo, foi adicionada uma quarta etapa que consiste em sugerir possíveis 

relações entre as categorias identificadas. A Figura 11 mostra o esquema de análise de 

conteúdo. 
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Figura 11: Esquema para a análise de conteúdo 

 

 

Fonte: Perez (2006). 

 

 Na fase de Pré-Análise, conforme Bardin (2011), após as entrevistas serem realizadas 

e transcritas ipsis litteris, deu-se prosseguimento com a leitura cuidadosa destas, para que se 

pudesse compreender as informações ali presentes, tendo como meta uma futura codificação. 

Neste momento, as informações mais relevantes foram destacadas, ajudando na formação das 

Unidades de Registro- UR. 

 Seguindo com a fase de Codificação, em que se identificou o núcleo das respostas e as 

palavras-chave, formaram-se as Unidades de Registro - UR. Em prosseguimento, agruparam-

se as unidades de registro, conforme seus significados, formando as Unidades de Significado 

– US. Estas US foram agrupadas conforme o assunto que tratavam, e sempre que necessário, 

voltava-se para as transcrições a fim de tirar dúvidas de possíveis duplos sentidos. Esta fase 

necessitou de muita atenção e tempo, pois é determinante para a formação das categorias. 

 As categorias foram formadas, a partir do agrupamento de unidades de significados. 

Esta fase foi muito facilitada pelas US, que estavam detalhadas, e os assuntos convergentes 

formaram as categorias que totalizaram dez, apresentadas na seção 4. 
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3.5 Sujeitos da Pesquisa 

 

 A pesquisa qualitativa não está preocupada com a generalização dos dados, mas com 

a representatividade dos participantes, isto é, a importância dos contatos com os participantes 

é o foco deste tipo de pesquisa (TRIVIÑOS, 1997). 

 Para esta pesquisa, os entrevistados foram os elementos-chave para a coleta de dados. 

O roteiro de entrevistas (Apêndice A) previamente elaborado foi aplicado a sete gestores de 

diferentes setores, sendo: três do setor de TI; três do setor financeiro, e um do varejo, a fim de 

se obter diferentes visões dos assuntos estudados. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A coleta de dados, conforme apresentado anteriormente, deu-se por meio de 

entrevistas, mediante roteiro elaborado com antecedência. As entrevistas totalizaram sete  e 

foram realizados nos meses de setembro e outubro de 2017.  

Inicialmente, foi realizada uma entrevista-piloto, ao final da qual, foi solicitado o 

feedback do entrevistado. Desta forma, foram feitas pequenas adequações no roteiro, como a 

ordem das questões e a eliminação de questões parecidas. 

 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

O perfil dos entrevistados está detalhado no Quadro 6. 

Quadro 6: Perfil dos entrevistados 

Entrevistado Setor da 

empresa 

Nome (iniciais) Cargo Formação Tempo na 

empresa 

E1 TI JN Arquiteto de 

Soluções 

Mestrado 24 anos 

E2 Financeiro CEP Especialista em 

planejamento 

Mestrado 2 anos 

E3 TI MF Arquiteto de 

Soluções 

Pós-graduação 3 anos 

E4 TI RD Arquiteto de 

Soluções 

Pós-graduação 11 anos 

E5 Financeiro DV Diretor Pós-graduação 6 anos 

E6 Varejo GG Diretor Pós-graduação 1 ano 

E7 Financeiro JE Diretor Graduação 16 anos 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

  

Das sete entrevistas, seis foram realizadas presencialmente e, apenas uma, realizou-se 

via Skype, pela falta de possibilidade do entrevistado realizar o encontro pessoal. Todos os 

entrevistados foram solícitos e interessados em colaborar com a pesquisa. Alguns dos 

entrevistados se mostraram interessados no tema de pesquisa e julgaram o tema pertinente e 

atual, mostrando interesse em receber um feedback ao final do trabalho, podendo ser 

realizada uma leitura da dissertação, ou apresentação, a ser combinada pelas partes.  

As opiniões dos entrevistados foram expressas livremente e os entrevistados 

demonstraram-se bastante confortáveis ao falarem sobre os temas propostos, bem como 

mostraram conhecimento sobre o assunto. 
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4.2 Análise de Conteúdo 

 

 Após realizar as sete entrevistas, iniciou-se a etapa de transcrições. Após as 

entrevistas serem transcritas, realizou-se a análise de conteúdo, segundo as recomendações de 

Bardin (2011), divididas nas etapas detalhadas nas próximas seções. 

 

4.2.1 Identificação das Unidades de Registro - UR 

 

 Seguida da leitura cuidadosa das transcrições, destacaram-se as palavras-chave das 

respostas, emergindo as Unidades de Registros- UR (Apêndice B). As URs foram ressaltadas 

a partir da análise de cada entrevista, sublinhando as palavras ou expressões-chave. 

Notou-se que os entrevistados enfatizavam os conceitos que julgavam mais relevantes 

ao repetirem frases ou ideias. Em alguns momentos, os entrevistados, ao responderem 

questões, embutiam respostas de outras questões que estavam por vir. 

 

4.2.2 Formação das Unidades de Significado - US 

 

 No processo de formação das Unidades de Significado (US- Apêndice C), as 

Unidades de Registro, que eram similares em seu conteúdo e significado. foram agrupadas e, 

ao considerar o contexto, foram nomeadas. Ao todo, formaram 62 Unidades de Significado 

(USs). 

 

4.2.3 Formação das Categorias 

 

 A formação das Categorias foi similar ao das Unidades de Significado. Agruparam-se, 

por similaridade, as USs, chegando aos elementos centrais que resumem os achados das 

entrevistas realizadas. Foram formadas nove Categorias, indicadas no Quadro 7, que são 

apresentadas na sequência. 
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Quadro 7: Categorias Formadas com Análise de Conteúdo 

Categorias Unidade(s) de Significado 

C1: Procedência dos Dados e Informações 
 
Regra de formação: US que apresentem a origem dos 

dados e informações. 

US1: Procedência dos dados e informações 

C2: Armazenamento de dados e informações 
 

 
 

Regra de formação: US que indiquem a forma, o local e a 
política de armazenamento dos dados e informações. 

US2: Uso de software 
US3: Motivos para armazenar 
US4: Armazenamento das informações 
US6: Quais informações são armazenadas 
US7: Organização das informações 
US10: Políticas de armazenamento 

C3: Recuperação de Dados e Informações 
 
Regra de formação: US que apresentem como os dados e 
informações são recuperados. 

US5: Uso de informações pré-existentes 
US8: Recuperação das informações 

C4: Gestão dos dados e informações 
 

 
Regra de formação: US que indiquem como os dados e 
informações são geridos. 

US9: Validação dos dados 
US33: Problemas com dados 
US44: Divergência de informações 
US27: Cuidado com dados 
US24: Integração das informações 
US18: Atualização da informação 

C5: Acessibilidade das informações 
 
Regra de formação: US que indicam como é a 

acessibilidade dos dados e informações. 

US12: Quem detém o conhecimento 
US13: Quem acessa as informações 

C6: Geração de inteligência a partir dos dados 

e informações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Regra de formação: US que indiquem como a inteligência 

pode ser gerada e disseminada a partir da análise de dados 
e informações. 

US11: Motivos para o uso de informações 
US19: Análise de informações 
US25: Atitudes com informações 
US26: Inteligência desenvolvida a partir de informações 
US21: Geração de inteligência 
US35: Quem gera o relatório 
US 36: Frequência dos relatórios e informações 
US37: Tipos de relatórios 
US38: Motivos dos relatórios 
US39: Uso de filtros nos relatórios 
US40: Quem utiliza os relatórios 
US53: Relevância da informação 
US57: Disseminação das informações na organização 
US58: Não disseminação das informações na organização 

C7: Foco no ambiente competitivo 
 

 

 
 

Regra de formação: US que mostram o gerenciamento das 
informações de mercado. 

US28: Informações de mercado 
US30: Informações de mercado desatualizadas ou 

inacessíveis 
US31: Busca de informações de mercado 
US 32: Motivos para capturar informações do mercado 
US54: Falta de dados e informações 
US62: Mudanças no ambiente competitivo 

C8: Apoio à tomada de decisão 
 

 

 

 

 

 
 
Regra de formação: US que indiquem a forma que a 

tomada de decisão ocorre. 

US16: Uso das informações para tomada de decisão 
US17: Não uso da informação para tomada de decisão 
US41: Uso de relatórios para tomada de decisão 
US42: Não uso de relatórios para tomada de decisão 
US43: Uso de relatórios para controle e avaliação 
US46: Tomada de decisão 
US47: Busca de informações para tomada de decisão 
US48: Planejamento das decisões 
US49: Processo de tomada de decisão 
US51: Treinamento para tomar decisão 
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Categorias Unidade(s) de Significado 

C9: Consolidação da Memória Organizacional 
 

 

Regra de formação: US que revelam como a memória 
organizacional está presente nos processos. 

US14: Processos inexistentes na organização 
US15: Processos existentes na organização 
US22: Desenvolvimento de sistemas 
US45: Recorrência de problemas 
US59: Olhar para o passado 
US60: Olhar para o futuro 

C10: Foco na Concorrência 
 
 

Regra de formação: US que mostram o monitoramento da 
concorrência. 

US29: Monitoramento da concorrência 
US34: Armazenamento de informações coletadas do 

ambiente externo 
US55: Concorrência 
US56: Não monitoramento da concorrência 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

Nesta seção, são apresentados os resultados da pesquisa, que afloraram dos 

significados e das interpretações dos depoimentos obtidos nas entrevistas.  

As análises estão estruturadas de acordo com os objetivos específicos propostos e as 

categorias correspondentes, conforme mostra o Quadro 8, apresentado no final do capítulo. 

A categoria C1: Procedência dos dados e informações está relacionada com o 

objetivo específico 2, que propõe entender o ciclo de Inteligência Competitiva dentro das 

empresas. Esta categoria é formada pela seguinte Unidade de Significado: 

US1: Procedência dos dados e informações. 

Esta categoria apresenta a origem dos dados e das informações, segundo os 

entrevistados. Todos os entrevistados abordaram o assunto e comentaram que a maior parte 

das informações são advindas do ambiente externo à organização, muitos dados são 

comprados, ou fornecidos pelas associações, ou órgãos reguladores, e mídias especializadas, 

como expõe as frases a seguir: 

E7: Então, primeiro, a gente busca informação das companhias, duas formas, 

a gente busca direto no site da CVM, com robozinhos que vão e buscam, a 

gente paga um sistema de provedores de dados [...] que ele só vende dados, é 

uma empresa de dados. [...] A gente compra os dados, essa empresa vende 

para gente todos os dados de todas as empresas listadas em bolsa do mundo. 

E7: O banco dá para gente dados, extratos, tudo isso é um sistema do banco 

que a gente tem uma Extranet que a gente acessa e tem lá esses dados. Ficam 

guardados dados no próprio banco e a gente consegue acessar, é outro banco 

de dados para gente. 
E4: A outra fonte de entrada de informação é através da interface IPP onde 

nós conversamos com outras empresas que fazem como se fosse um meio 

campo para essa parte de registro de domínios e as informações através dessa 

interface automatizada de troca de mais baixo nível de informação. 

E6: Hoje você tem a Bióptica que é a empresa do setor, associação, ela fez 

um fórum, fui participar para conhecer, estava super querendo entender mais, 

tem uma feira com stand de fornecedores em geral, foi interessante porque 

teve aí 2 dias de palestras, eles trazem alguém para falar sobre gestão 

tributária em ótica, gestão de venda, tendências e etc., e promover um painel 

que estava os 4 presidentes dessas 4 redes de varejo. 
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E1: Processos de captura que não dependem de 1 ou 2 pessoas, que não 

dependem da consultoria, mas um processo que organicamente orquestrado 

consiga capturar, armazenar, fazer uma triagem adequada para que isso seja 

uma informação para os gestores nos diferentes níveis, estratégico, tático, 

operacional. 

E2: O próprio banco central disponibiliza dados dos bancos para os próprios 

bancos. 

E5: Tem um caderno do Valor todo dia que chama finanças e na contra 

página ou na página da frente você tem algo sobre a indústria. Tem bastante 

material sobre isso. 
 

O processo de aquisição e coleta de dados faz parte tanto da Memória Organizacional, 

quanto da Inteligência Competitiva. Para Pozzebon, Freitas e Petrini (1997), a coleta de dados 

é predominantemente externa, ou seja, os dados e as informações são coletados no ambiente 

competitivo e as falas dos entrevistados corroboram esta ideia. 

Os clientes também são fontes valiosas de informação. Os trechos, a seguir, 

demonstram o que foi apresentado na teoria, em que explana que os clientes e as 

organizações se conectam para trocar informações (OLIVERA, 2000). 

E5: Então visitar é super importante e conhecer realmente na prática os 

concorrentes e ouvir a ponta, ouvir os gestores e vendedores, quem está na 

ponta, não só tem amizade entre vendedores de lojas, concorrentes, tem 

muitos casos de pessoas super amigas e frequentam, eles estão ali do lado, 

estão na ponta, estão sentindo, tem a percepção do cliente, ouvem o cliente, 

entendem que o cliente chega "toda hora vem um cliente da ótica tal com um 

preço lá embaixo", "a ótica lá está fazendo 30% de desconto, estão 

queimando preço", ouvir a nossa ponta, é o pessoal que está ali, barriga no 

balcão e é onde a gente tem informação mesmo de mercado. 

E4: Nosso sistema tem alguns tipos de entrada de informação, através(sic) do 

próprio site da empresa [...] onde o cliente mesmo através dos formulários 

web introduz informações necessárias, [...] essa seriam as fontes de entrada 

de informação. 

E5: Uma fonte importante de informação para nós é o cliente, [...] tendem a 

ser uma fonte importante para gente de informação sobre o que está 

acontecendo ou deixando de acontecer na indústria. 

E1: Uma boa fonte de informação são nossos clientes. [...] Essa captura de 

informação é basicamente informal.  

 

Além dos clientes, os concorrentes também podem colaborar com a alimentação de 

informações, de forma colaborativa, ou não: 

E4: O nosso mercado acaba sendo muito colaborativo, por exemplo, todas as 

empresas, os TLDs que a gente chama acabam colaborando muito entre si em 

relação ás tecnologias. [...] Então existe um elo muito forte principalmente 

através(sic) do (IETF) onde nós trabalhamos de maneira colaborativa a 

melhorar os protocolos, melhorar as comunicações entre nós para permitir 

que todos evoluam de maneira concisa em relação à parte tecnológica. 

E4: Principalmente da América latina, nós (empresas da área) nos reunimos 

uma vez por ano para trocar ideias e informações para conseguir evoluir a 
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região como um todo […] e durante todo ano nós temos grupos de trabalhos 

colaborativos. 

E6: Então todas as informações de mercado foi visitando. Antes de entrar 

aqui, como tive oportunidade de fazer um projeto como consultoria, visitei 

100% as lojas da rede. Quando eu visitei, visitei todos os concorrentes. Entrei 

em cada loja do concorrente, tirei as fotos escondidas, consegui também 

produzir um material para gente, que depois a gente avaliou no projeto, como 

a concorrência estava estruturada. 

 

Os fornecedores são grandes parceiros na coleta de informações: 

E6: Você tem que ouvir todos os elos, fornecedor que eu falei que a gente 

fez, que é quem abastece a cadeia inteira, ele tem a informação e são 

pouquíssimos, então é melhor ainda, cada um conhece todo mundo. Então 

ouvir os fornecedores, ao mesmo tempo tem que visitar in loco porque os 

fornecedores, às vezes, não têm a experiência que a gente tem de varejo. O 

fornecedor sabe falar quem é, o que fazem, como é o modelo de franquia de 

cada um, se um franqueado pede direto da franqueadora, é a franqueadora 

que compra com o fornecedor e o franqueado é obrigado a se virar e falar 

direto com o fornecedor. Então a gente consegue entender um pouco mais 

como eles operam em termos de supply chain, tamanho de loja e tal. Mas eles 

não têm a experiência... 
E6: (Falando com os fornecedores) A gente conseguiu entender quem são os 

10 maiores, quantas redes têm no Brasil, quantas lojas cada um tem 

aproximadamente. 

 

Como os trechos demonstram, a memória é um processo social (OLICK; ROBBINS, 

1998) e coletivo (STEIN; ZWASS, 1995), que é passada de pessoa para pessoa, podendo ser 

transportada de cliente para empresa, entre os concorrentes e dos fornecedores para a 

empresa. É um processo de troca e compartilhamento de informações. No entanto, também há 

dados que são provenientes da própria organização. A Memória Organizacional, para Walsh e 

Ungson (1991), pode ser definida como a informação que é armazenada a partir da história da 

organização. Os entrevistados descreveram situações em que isso ocorre: 

E3: As principais entradas são feitas pelo ERP. Então cada usuário, cada 

analista de cada área faz os inputs diários dos seus processamentos. Esses 

dados vão sendo armazenados em tabelas separadas por área. 

E6: A gente tem que colocar esses dados no software, a prescrição, quanto o 

médico receitou da sua lente, tudo isso, tudo é via sistema, todas as etapas, 

cadastrar cliente, cadastrar o pedido de venda do cliente. 

E5: A pessoa que é impactada seja na área comercial, de risco, operacional, 

essa pessoa que tem a obrigação de ir e arquivar essa informação. 

  

Esta categoria apresenta as diversas fontes de informação. Muitos dos dados e 

informações podem ser coletadas pelas empresas, ou comprados. Podem decorrer do 

ambiente externo, como clientes, fornecedores, mídias, órgãos especializados, ou mesmo de 

dentro da própria empresa, sendo alimentado pelo histórico da empresa ou dos colaboradores. 
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A categoria C2: Armazenamento de dados e informações está relacionada com o 

objetivo específico 1, que busca verificar como as empresas fazem a gestão da memória 

organizacional. Esta categoria é composta pelas seguintes Unidades de Significado: 

US2: Uso de software 

US3: Motivos para armazenar 

US4: Armazenamento das informações 

US6: Quais informações são armazenadas 

US7: Organização das informações 

US10: Políticas de armazenamento 

As impressões dos entrevistados acerca do armazenamento das informações foram 

agrupadas nesta categoria. Eles comentaram que o uso de ferramentas computacionais para 

armazenar informações é imprescindível. 

E1: Temos repositórios como share point, temos alguns sites como JIRA que 

são ferramentas de metodologias ágeis que permitem armazenar informações 

de projetos, artefatos, enfim. 
E1: Então nós temos vários repositórios. 

E2: Guarda o histórico dos dados em banco de dados relacionais, né, a gente 

usa, no momento a gente usa o ORACLE, como um sistema de gestão de 

banco de dados. [...] Utiliza também algumas ferramentas, outras ferramentas 

da Microsoft, como o ACCES, isso é para coisas menores. 

E2: (Informações) a gente guarda, armazena em um pouco de tudo, tem 

excel, tem access, tem um pouco de tudo. 

E2: A gente tem um banco de dados com tudo que você pode imaginar sobre 

produtos e clientes do banco. 

E3: Principalmente por algumas ferramentas que a gente utiliza. Uma parte 

da SAP. A gente usou ERP da SAP que se chama ECC. Parte dos dados da 

ECC a gente realiza algumas cargas de dados e manda para o ambiente de 

(BI), que é uma ferramenta chamada BW. É como se fosse um data 

warehouse da SAP. 
E3: Basicamente para armazenar histórico são essas ferramentas (ERP, BI, 

banco de dados, excel). 

E4: Armazenamos todas as informações, históricos de mudanças em uma 

base de dados. O banco de dados mais care que é banco de dados nacional. 

E4: Mas no final todas as informações, não importa por onde elas entrem, 

seja pela nossa própria ou seja pela interface IPP, nós acabamos 

centralizando elas na mesma base de dados, que é esse banco de dados 

relacional. 

E6: No software (ERP) tem lá o módulo de contas a pagar, contas a receber, 

de logística, de compras, RH, folha de pagamento, cobrança. Tudo o que a 

empresa precisa fazer de qualquer tipo de transação, registro, o que for, tudo 

é no software, não existe Excel. 
E6: Como a empresa tem ERP há muitos anos, então acho que toda essa parte 

de histórico de formação, de dado, de registro, temos dezenas de relatórios. 
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E7: É importante para gente ter uma área de desenvolvimento computacional 

através de programas nossos, proprietários que façam com que esses 

processos aconteçam na velocidade diferente. 

E7: Sistema americano de risco que chama Imagine, ele é um sistema de 

portfólio, mas você guarda dados lá dentro e gera relatórios. [...] Temos um 

sistema nacional que é feito para empresas como a nossa e é operacional, mas 

por ser operacional você acaba guardando informações mais precisas dos 

dados, do dia a dia, de resultado principalmente que chama ValeMob. 
 

Como citados em alguns trechos anteriores, os softwares são variados, desde os mais 

elaborados, como os ERPs e bancos de dados, até arquivos em Word ou Excel. Os trechos, a 

seguir, ilustram melhor essa ideia: 

E6: A gente tem um sistema...usa muito Excel, usa Evernote e tem arquivos 

que a gente guarda no servidor nosso. 

E6: Você entra lá e tem documentos em Word, tem em Excel principalmente. 

Se não são planilhas, se não são documentos em Word, você pode ter Power 

point, o que for. 

E5: A gente usa Outlook em termos de informação ou a gente tem um C que 

a gente tem todas as informações por arquivos que a gente grava todo dia. 

E1: Nós inclusive temos muitas (ferramentas de armazenamento). Diretórios 

compartilhados na rede, one driver da Microsoft. 

E7: Temos banco de dados em SQL, temos todos esses sistemas, a gente gera 

muita informação em Excel, o Excel é uma ferramenta muito produtiva então 

a gente usa o Excel. 

 

Alguns casos os entrevistados comentaram que todos os dados são armazenados nos 

sistemas e bancos de dados: 

E6: Então hoje você tem 100% das informações armazenadas em tudo o que 

você imaginar, todos os back offices da empresa inteira e PDV varejo, 

acessando a informação hoje é tudo real time. 
E7: A gente armazena os números, dados efetivamente, tudo o que a gente 

compila de informação relativo as empresas que são de balanço 

principalmente e dados de mercado, quer dizer, preço, a gente armazena. 

E5: Tudo é guardado. 

E3: A ideia é realmente guardar o histórico todo. 

 

Diversos autores sugerem que as organizações façam o uso de Sistemas de 

Informação para suportar o processo da MO, auxiliando o alinhamento estratégico e o fluxo 

de informações (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015; STEIN; ZWASS, 1995), esses sistemas 

também ajudam nas tarefas (LEHNER; MAIER; KLOSA, 1998). 

A organização das informações também foi um assunto abordado nesta categoria. 

Três dos entrevistados relataram que as informações são organizadas por assunto: 

E5: Então vão ter os folders, como vão estar quebrando cada um deles, que 

informação querem guardar, informação nova, informação velha. 
E6: A gente tem arquivos específicos por assuntos, áreas, empresas, tem um 

mundo de informações. 
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E7: A gente armazena, guarda os dados também de resultados, resultados 

históricos e resultados por fundo, por carteira, por ação, por estratégia, por 

sub estratégia, por gestor. Então a gente tenta arquivar dessa forma. 

 

Não houve relatos de armazenamento de informação em ferramentas não 

computacionais, corroborando a ideia, pois os SIMOs são necessários para a gestão da MO 

(BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015; HUBER, 1991; OLIVERA, 2000; STEIN; ZWASS, 

1995).  

O armazenamento pode ser eficaz ou não. Se ineficaz, pode gerar problemas na MO 

(COSTA, 2011).  

Os entrevistados afirmaram que existem situações em que as informações foram 

arquivadas de maneira correta, e de fácil recuperação: 

E1: A gente sempre tem um bom desempenho nesse arquivamento das 

informações. 

E2: A gente tem todos os dados disponíveis dos clientes, lógico que seguindo 

os princípios éticos. 

E2: Tem um portal que centraliza e dá acesso a todos os funcionários que 

devem acessar, que centralizam pelo menos 80% das informações mais 

importantes do banco. 
 

No entanto, existem algumas situações em que ocorrem problemas no 

armazenamento. 
 

E1: O problema é que são tantas (ferramentas de armazenamento) que às 

vezes temos cópias de diferentes documentos, diferentes lugares, uma pode 

estar atualizada, outra pode não estar atualizada. 
 

Os motivos do armazenamento podem ser diversos, como projetos anteriores, para o 

auxílio de problemas recorrentes, entender o desempenho, como mostram as falas dos 

entrevistados: 

 

E1: E a gente mantém (as informações) para saber como as equipes estão 

desempenhando. 

E1: Parte dessa informação de projeto ela é guardada para suportar resolução 

de problemas desses clientes. E ao resolver esses problemas dos clientes nós 

também guardamos essas informações para que se problemas similares 

ocorram, nós não precisamos reinventar a roda. 

E7: Principalmente e a questão da memória é tão importante quanto porque 

como você mede seus acertos e erros e como você faz para evitar seu erro 

indo para frente. 
 

Para tomar decisões acerca do futuro, segundo a fala do entrevistado E2: 

E2: Se a gente não tiver os dados estruturados, a gente não conseguiria ter os 

dados do passado para projetar algo para o futuro. 

 

De acordo com a teoria, a MO tem a capacidade de beneficiar a organização, trazendo 
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eventos do passado, para auxiliar na tomada de decisão e melhorar o desempenho 

(ACKERMAN; MALONE, 1990; HUBER, 1991; WALSH; UNGSON, 1991).  

As políticas de armazenamento para algumas empresas existem e são claras: 

E2: Tem vários processos lá que vai cuidar da informação, garantir a 

padronização, a normalização dos dados. 

E7: Você guardar dados, gerar alguns tipos de relatórios, isso é... Os 

cadastros, tudo isso tem política. 

E7: Os dados que a gente usa para tomada de decisão de investimento não 

tem uma política interna sobre os dados, tem uma arquitetura que a gente se 

preocupa mais, em relação a como armazenar esse dado e como você usa esse 

dado com cuidado para não perder ou não estragar o histórico, isso tudo é 

importante. 

E6: Tem todos os manuais de acesso, tela de vendas, existe um manual tela 

de vendas, quando foi feita a implantação de sistemas todo mundo recebeu o 

manual relacionado a seu processo e foi dado o treinamento para cada área da 

empresa, por uma pessoa técnica da empresa do software. 

 

Para outras empresas, a política de armazenamento não é clara ou não é bem 

divulgada, e quando há uma divulgação por meio de e-mails, não surte efeito: 

E1: Não sei se temos uma política muito clara de como deveriam armazenar, 

em que locais deveria estar armazenado. 

E1: Eu acho que não há uma iniciativa no sentido de garantir que essas 

políticas e práticas sejam implementadas. […] Temos um setor de qualidade 

e ele se dedica a estabelecer políticas e boas práticas, mas é aqueles setores 

que você recebe os e-mails e não lê. 

 

As políticas de armazenamento influenciam no armazenamento e retenção dos dados 

(WALSH; UNGSON, 1991) e acredita-se que, por este motivo, a maioria dos entrevistados 

declarou que as empresas em que trabalham têm políticas claras. Somente o entrevistado E1 

disse que não eram bem definidas. 

Os entrevistados ressaltaram que o uso de ferramentas computacionais é necessário 

para a armazenamento de dados e informações, sendo que cada empresa usa o software e o 

banco de dados que mais se adequa a ela. Os entrevistados falaram que muitas vezes a 

empresa usa mais de um software ou banco de dado para o armazenamento dos dados. A 

organização dos dados também foi explorada pelos entrevistados. 

Os relatos mostram que as organizações buscam armazenar os dados e informações de 

maneira eficaz, mas ainda existem problemas a serem sanados. A principal razão de 

armazenar dados e informações é para o auxílio da tomada de decisão, contudo, não é o único 

motivo, pois os entrevistados comentaram que também buscam medir o desempenho e o 

apoio aos problemas recorrentes. As organizações buscam ter políticas claras a respeito do 

armazenamento de dados e informações, mas nem sempre conseguem. 
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A categoria C3: Recuperação de dados e informações auxilia a responder o objetivo 

específico 1, buscando verificar como as empresas fazem a gestão da memória 

organizacional. As seguintes Unidades de Significado compõem a categoria: 

US5: Uso de informações pré-existentes 

US8: Recuperação das informações 

 

Segundo a fala do entrevistado E1, as informações muitas vezes são recuperadas para 

auxiliar projetos que tem similaridades com outros já finalizados. 

 

E1: Dificilmente você tem um projeto tão novo nunca entregou algo similar. 

Então mesmo projetos que tem caráter inovador eles têm uma base comum, 

eles partem dos mesmos produtos, estão inseridos no mesmo ecossistema. 

 

Contudo, a busca no histórico e na recuperação de informações é, muitas vezes, um 

trabalho difícil e tedioso, como apresentam as falas: 

E1: Então não sei como recuperar um artefato de alguém da Ásia Pacífica. 

Então nesse sentido tem um bom trabalho a fazer. 

E1: (Temos) muitos repositórios, muitas informações espalhadas, obtê-las é 

difícil. 

E4: Nós trabalhamos recentemente, faz uns 2 anos na reconstrução desse 

histórico, de forma que facilitasse a consulta dele e até então o estado em que 

eram armazenadas as informações era o estado não muito fácil para você 

conseguir visualizar os dados. 

 

As falas anteriores reforçam as teorias de MO. Indicam que a função da armazenagem 

de dados e de informações é a possibilidade de recuperá-los para auxílio de decisões 

(ACKERMAN; MALONE, 1990; HUBER,1991; STEIN, 1995; WALSH; UNGSON, 1991). 

Segundo a teoria, as informações são produzidas pelas organizações em grande volume e 

raramente são utilizadas de imediato. Se há problemas no armazenamento, a recuperação se 

torna difícil (BLANCO; CARON-FASAN; LESCA, 2003), com se pode notar nos trechos 

das entrevistas. 

 

A categoria C4: Gestão dos dados e informações indica como os dados são 

atualizados ou validados. Esta categoria ajuda a responder o objetivo específico 1, que 

pretende verificar como as empresas fazem a gestão da memória organizacional. Esta 

categoria é composta pelas Unidades de Significado listadas abaixo: 

US9: Validação dos dados 

US33: Problemas com dados 
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US44: Divergência de informações 

US27: Cuidado com dados 

US24: Integração das informações 

US18: Atualização da informação 

Segundo o entrevistado E2, a empresa verifica e valida os dados e as informações, 

sempre focada em manter a qualidade do histórico. 

E2: Tem semanalmente uma validação de dados. Alguns dados que a gente 

tem de clientes, e de processos tem alguns que a gente usa para embasar um 

pouco a equipe, mas ainda é uma coisa que a gente tem que mudar.  

E2: Você tendo um portal exclusivo, com o dado ali, até serve para você 

corroborar com algum estudo ou levantamento que você faça. Então você faz 

algum tipo de levantamento, para você produzir dado, você tem aquele portal 

para validar o número, e validando o número, você consegue ainda dar 

continuidade no que você precisa. 

 

O processo de validação do histórico, como relatam três entrevistados, é feito por 

pessoas que verificam a fonte do dado e, se necessário, fazem as correções. 

 

E2: Na visão de validação dos dados a gente tem um processo semanal e 

mensal de informações, que a gente olha cliente a cliente, na base de dados 

inteira, com os quase 1 milhão de clientes, e buscamos correções, para não ter 

dados desconexos. 

E3: Alguns dos usuários comparam com a origem do dado. Porque o dado 

saiu lá do ERP, passou pelo ambiente de BI e foi para o tableau. Alguns 

usuários fazem um batimento para ver se os dados estão coerentes ou não. 

E4: Nós temos que manter a consistência do histórico. Então somos muito 

preocupados em relação a isso. 

 

Mesmo com a verificação, existem informações que não são confiáveis, como relatam 

as falas abaixo: 

E2: Ainda é muito complicado ter acesso confiável e específico sobre o 

concorrente. 

E3: Eu enxergo alguma deficiência para todos dados que são trabalhados no 

Excel. Então esses documentos acabam se perdendo no meio do tempo. 

Muitas vezes o usuário, o gestor extrai dados do ambiente de BI, extrai dados 

do ERP, do portal, ou do banco de dados da SQL, executa alguns 

processamentos, algumas regras no Excel. E como está num documento que a 

visão é só para ele, só ele tem acesso, em algum momento ele não acessa 

mais e todo cálculo se perde. 

 

As empresas também se preocupam com as possíveis informações divergentes. 

E2: é comum você ter números diferentes. 

E6: Hoje tem um relatório no sistema que dá lá a comissão por produto, mas 

ele não é fiel à comissão final que o vendedor vai ganhar no holerite dele 

porque tem algumas regras nesse programa que esse relatório não enxerga. A 

gente fez uma customização e lançamos um relatório. 
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E1: A pessoa acha que o relatório está errado. 

E6: A gente tomou a decisão de implementar o software de BI que está 

integrado com ERP. 

 

A coleta de dados nas décadas de 1960 e 1970 era informal e tática, pois os dados 

passavam por pouca ou nenhuma análise (ATTAWAY, 1998; PRESCOTT, 1999). Com base 

nas falas dos entrevistados, nota-se que isso mudou, pois mostraram que existe uma 

preocupação com a qualidade do dado, de sua procedência, se não existem disfunções. As 

falas dos entrevistados mostram uma preocupação com a validade dos dados, se são 

confiáveis e com informações divergentes. 

 

A Categoria C5: Acessibilidade das informações contempla duas Unidades de 

Significado: 

US12: Quem detém o conhecimento 

US13: Quem acessa as informações 

 

Esta categoria colabora para o atingimento do objetivo específico 1, que pretende 

verificar como as empresas fazem a gestão da Memória Organizacional. Segundo o 

entrevistado E2, o conhecimento muitas vezes está retido nas pessoas e isso pode ser um 

problema, pois a pessoa detentora do conhecimento pode sair da equipe, como mostra os 

trechos a seguir: 

 

E2: O conhecimento ainda está muito intrínseco as pessoas, e isso é um 

problema que eu já tenho batido nessa tecla tem um tempo, que é como uma 

capitania hereditária, o processo ou o estudo ou levantamento acaba sendo 

apropriado por pessoas, e é uma equipe de quatro pessoas que estão comigo, 

e a qualquer momento a gente pode ter uma baixa, para o mercado, ou a 

pessoa vai para uma outra área, e esse é um risco que a gente corre. 

E2: Como te falei, o grande pesado das entregas é intrínseco a pessoas. E 

acaba sendo uma consequência do que a área faz, entendeu, então é uma 

coisa de se esperar. 

 

Problemas de memória ocorrem quando as informações são informais, ou seja, 

quando o conhecimento está na pessoa (ACKERMAN; MCDONALD, 2000). A evasão de 

funcionários pode acarretar em grande perda da MO, pois levam com eles o conhecimento, 

habilidades e outras informações valiosas para o trabalho, que são componentes da MO que 

podem se tornar inacessíveis à organização (SCALZO, 2006). 

No entanto, existem informações e dados explicitados. Em algumas falas, nota-se que 

há um esforço por parte dos gestores das empresas de disseminar as informações. 
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E3: A ideia seria automatizar alguns processos para dentro do BI e daí sim 

compartilhar esses dados entre outros gestores. 

E2: A gente tem um painel que tem mais de cinco mil bancos de dados que a 

gente tem acesso e pode usar. 

E7: Tem dado que a gente quer que todo mundo tenha, quanto mais melhor, 

dados que são usados para debate, troca de ideias, os números de retorno dos 

fundos, isso a gente divulga, manda email, quanto mais pessoas souberem é o 

marketing, nosso produto na prateleira. 

 

Todavia, existem dados e informações que só são acessadas por determinadas pessoas 

ou grupos. 

E7: Mas não, tem coisas que são limitadas. 

E6: Você tem grupos específicos de pessoas que tem acesso a essa ou aquela 

informação. 

E5: Cada grupo de pessoas que tem acesso a determinados arquivos. 

E6: Ninguém tem acesso ao banco de dados, tem uma política interna de 

segurança de acesso a banco de dados, só um gerente geral de TI e eu que 

tem a senha para fazer qualquer coisa aqui em relação à informação. 

E7: Dado de cliente, informações pessoais, nome de cliente tem poucas 

pessoas que podem ter. Sistemas de execução de ordem na bolsa, está no 

computador, tem um sistema que executa aquilo lá, são pessoas autorizadas a 

emitir ordem, podem ter acesso, é outra coisa, movimentação de cliente é 

uma coisa. 

 

A MO envolve as pessoas, já que o conhecimento está nas pessoas (ACKERMAN; 

HAVELSON, 1998), e esse aspecto foi bastante abordado pelos entrevistados. As 

organizações tentam explicitar o conhecimento e transformá-lo em memória. Quando as 

informações são disseminadas, existe uma menor perda da memória e um maior 

aproveitamento das informações, mas, por questão de segurança, nem todas as informações 

são disseminadas. 

 

A Categoria C6: Geração de inteligência, a partir dos dados e informações. Esta 

categoria reúne as Unidades de Significado que abordam o processo de geração de 

inteligência, são estas: 

US11: Motivos para o uso de informações 

US19: Análise de informações 

US25: Atitudes com informações 

US26: Inteligência desenvolvida a partir de informações 

US21: Geração de inteligência 

US35: Quem gera o relatório 

US 36: Frequência dos relatórios e informações 
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US37: Tipos de relatórios 

US38: Motivos dos relatórios 

US39: Uso de filtros nos relatórios 

US40: Quem utiliza os relatórios 

US57: Disseminação das informações na organização 

US58: Não disseminação das informações na organização 

 

Esta categoria ajuda a responder o objetivo específico 3, que busca perceber como o 

Ciclo de Inteligência Competitiva se relaciona com a Memória Organizacional. Identificou-se 

que, segundo os entrevistados, existem algumas razões para o uso de informações. Uma 

destas é entender melhor a concorrência. 

 

E1: Como esse concorrente se posiciona tão baixo. Então a gente precisa 

entender isso da competição para poder responder a essas questões que o 

próprio cliente nos faz. 

E1: E para isso (entender as fragilidades do concorrente) a gente lança mão 

de relatórios de mercado, alguns deles nos posicionam melhor do que o 

concorrente, outros o concorrente está melhor posicionado. 

 

Outra justificativa do uso de informações é para auxiliar a organização em seu 

posicionamento, dando um direcionamento para onde seguir. 

 

E1: A gente usa essas informações de concorrentes para se posicionar em 

relação ao mercado, aos clientes. 

E2: A gente costuma utilizar (informações sobre concorrentes) para 

direcionar o estudo, para direcionar as oportunidades. 

E2: É mais para dar um direcionamento, não é uma coisa que realmente mude 

o jogo de forma que a gente consiga superar. São indícios. 

E4: Essa talvez seja uma oportunidade da gente estar trabalhando novamente 

melhor essas informações e criando modelos de estratégia melhor para 

vislumbrar, como adquirir mais clientes no nosso mercado. 

 

Os trechos apresentados corroboram as teorias (POZZEBON, FREITAS; PETRINI, 

1997; SHARP, 2009), pois indicam que as informações são usadas não somente para 

entender os concorrentes, mas também para auxiliar o posicionamento. 

Por fim, as informações podem ser usadas no auxílio de tomada de decisão e atitudes. 

A manutenção da MO, fornecendo análises das informações do passado para os gestores 

ajuda na tomada de decisão (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015; COSTA, 2011; 

CROASDELL et al., 2002; STEIN, 1995; WALSH; UNGSON, 1991). Assim como a MO, a 
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IC é um facilitador para a tomada de decisão, pois auxilia o processo de gestão do 

conhecimento (CALOF; SKINNER, 1998), e antecipa as ameaças (BATTAGLIA, 1999). 

 

E7: A outra área é uma área de análise, análise... Porque os dados 

normalmente são históricos, são para trás, você usa a história e você usa 

alguma estimativa também que o mercado te dá, que você consome que é 

para frente, para produzir essas tomadas de decisão. 

E1: Então se isso tem impacto e custo, eu acho que o fator custo/receita são 

os fatores primordiais para definirem se devemos ou não agir sobre uma 

determinada informação. 

E3: Com certeza as atitudes vêm da alta administração baseado no que eles 

mesmos acabam pesquisando. 

E2: Antes da gente tomar alguma atitude, a gente levanta N variáveis para 

testar em algum modelo ou alguma coisa. 

E2: (busca de sinais) ela visa gerar a inteligência efetivamente, ou seja, ela 

vai usar as informações históricas, daquele escopo que te falei, vai gerar, vai 

utilizando inputs do segundo escopo ou seja, vendo quais são as áreas mais 

quentes da economia. Utilizando esses dois inputs a gente vai gerar 

inteligência competitiva efetivamente, para projetar aonde a gente quer 

chegar. Então, nesse caso, a gente acaba não utilizando armazenamento, 

nesse caso a gente acaba utilizando um pouco das duas áreas, um pouco dos 

dois escopos de dados e informações, e a gente gera inteligência para a área, 

para prosperar, conseguir mais clientes. 

E2: A gente não quer ser uma área que só demanda informação, nós 

queremos ser uma área que além de gerar informação, também gera 

inteligência. 

 

Os relatórios, segundo os entrevistados, são gerados e utilizados por todas as áreas das 

empresas. Muitas vezes eles são direcionados para áreas específicas da organização. 

 

E7: Temos geração de relatórios - alguns, quase todos têm, cada um desses 

sistemas que te falei tem alguma geração de relatório. 

E6: O software te dá centenas de relatórios para cada módulo. 

E4: Tive que tirar, por exemplo, um histograma da base de dados e como a 

gente não tinha um relatório que gerava isso automaticamente ainda eu acabei 

fazendo uma consulta direta nessa base de dados relacional buscando essa 

informação, tirando esse histograma. 

 

A frequência dos relatórios pode variar conforme a necessidade da cada empresa ou 

área. Existem aqueles que são contínuos, ou têm períodos de tempo determinado (diários, 

mensais ou anuais).  

E7: O próprio ranking é um relatório, é um Excel que se gera diariamente, 

mais de um Excel. 

E3:  Tem um relatório que utilizam que é uma análise de centro de custo que 

é vista praticamente todos dias justamente para direcionar os gestores nas 

decisões que vão tomando. 

E5: Diariamente tem um relatório que a gente prepara dos investimentos ou 

desinvestimentos mas é feito dentro de uma mensagem de e-mail. 
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E6: Então a gente acessa relatório dos clientes que estão inadimplentes, todo 

dia, tem uma área de cobrança que acessa isso. 

E1: Eu acho que essa frequência não é tão grande. 

E2: É uma busca mensal, o banco manda mensalmente planilhas para a gente 

os dados de créditos do mercado e a gente também busca mensalmente os 

dados na internet. 

E4: Anualmente eles liberam um livro, um relatório onde tem todas as 

atividades executadas pela empresa durante o ano. 

 

O uso de relatórios se mostrou presente no dia a dia das empresas, e eles podem obter 

informações relevantes para a avaliação (HACKARTH; GROVER, 1999). A frequência deles 

pode variar de acordo com a necessidade. O entrevistado E2 declarou que a área que ele 

trabalha não tem o costume de se basear em relatórios, reforçando a fala de Gomes e Braga 

(2002), mostrando que a IC é gerada com uso de informações novas, e não apenas relatórios 

para justificar atitudes tomadas no passado, como mostra a frase abaixo: 

 

E2: A minha equipe não tem costume por fazer relatório, nós já fizemos por 

um tempo e decidimos parar de fazer. 

 

Entretanto, o entrevistado E2 relatou que existem outras áreas na empresa em que ele 

trabalha que a utilização de relatórios é frequente. 

 

E2: Existem outras áreas que utilizam (relatórios), que a gente chama de 

EAS, que é planejamento de negócios, gestão comercial. 

 

A disseminação das informações nas empresas pode variar muito de uma para outra. 

Alguns entrevistados disseram que existe uma cultura de divulgar informações. 

 

E1: Eu não posso ficar com essa informação só comigo (a respeito da 

concorrência). Então automaticamente conversei com meu gerente, meu 

gestor encaminhou essa mensagem para o pessoal de produtos, de vendas 

para ajudar nos novos empreendimentos nos posicionar em relação a 

concorrência. 

E1: Projetos vencedores, projetos de práticas que deram certo ao redor do 

mundo tem um espaço de divulgação que tem uma abrangência muito boa na 

empresa. Temos nossa universidade, CSG University que é um lugar onde as 

inovações, novos produtos, novas práticas ficam disponíveis para os novos 

empregados, ou empregados que necessitam de novo treinamento possam 

recorrer. 

E5: De forma geral documentá-las e disseminá-las (as informações). 

E5: A empresa é pequena e não é difícil você estar divulgando a informação, 

[…] é uma forma de você maximizar a utilização de recursos. 

E5: Tem alguns grupos de divulgação, de distribuição de e-mail ou de 

Whatsapp que a gente divulga todas reuniões que você tem, com quem você 

vai encontrar, o que foi discutido, se tem atividades que vão ser geradas, 

elaboradas à partir dessas reuniões, desses encontros. 
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E6: Essa reunião semanal a gente discute loja a loja, cada um traz aí um 

roteirinho, um relatório onde ele vai mostrar loja a loja o que está 

acontecendo na loja e a gente debate cada loja. 

E6: Qualquer momento eles (gestores de loja) conseguem acionar a gente, se 

acontece alguma coisa emergencial aí de mercado. 

 

Entretanto, existem organizações que não disseminam a informação para os 

funcionários. 

E3: Não existe um processo, não existe uma base de dados, não existe um 

compartilhamento dessas informações. É tudo pelo próprio gestor. 

E3: Não divulga. Tudo que esses gestores da alta administração absorvem 

talvez eles compartilhem entre eles, mas pelo menos num nível de média 

administração, nível gerencial, essas informações não são compartilhadas. 

 

A comunicação ou disseminação corresponde à fase final do ciclo de IC. Assim, os 

resultados do processo de CI devem ser comunicados aos tomadores de decisão, pois é a 

entrega da informação já analisada, da decisão tomada (GOMES; BRAGA, 2002). Para 

alguns autores, a disseminação consiste na distribuição da inteligência (PELLISSIER; 

NENZEHELELE, 2013). De acordo com as falas, nem todas as empresas disseminam as 

informações, mas nota-se que existe um esforço por parte da maioria das empresas para 

comunicar as decisões. 

As organizações usam as informações com diferentes objetivos, como, por exemplo, 

no posicionamento, para estratégias e decisões. Com as falas, nota-se que o uso adequado da 

MO e a geração de IC facilitam e direcionam para a tomada de decisão mais adequada, 

antecipando as ameaças. Os relatórios fazem parte deste processo, e seu conteúdo e 

frequência variam de acordo com a necessidade. As organizações buscam comunicar as 

informações e decisões tomadas, conseguindo, assim, uma melhor utilização dos recursos 

humanos, com envolvimento de todos. 

 

A Categoria C7: Foco no Ambiente Competitivo auxilia a atingir o objetivo 

específico 2, que é entender como é estruturado o ciclo de Inteligência Competitiva dentro 

das empresas. As seguintes Unidades de Significado compõem esta categoria: 

US28: Informações de mercado 

US30: Informações de mercado desatualizadas ou inacessíveis 

US31: Busca de informações de mercado 

US 32: Motivos para capturar informações do mercado 

US54: Falta de dados e informações 
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US55: Concorrência 

Ao buscar informações novas, algumas empresas têm grandes dificuldades de reagir 

ao mercado, como aborda o entrevistado E1: 

E1: Nós vemos o mercado segmentado em produtos e esperamos encontrar 

ações competitivas segmentadas em produtos. E quando chega um 

concorrente que não se posiciona assim a gente tem alguma dificuldade de 

capturar essas informações. 

E1: A gente tem um pouco de dificuldade de reagir. 

E1: Como a gente não monitora a gente demora a reagir. 

 

Em contrapartida, o entrevistado E2 informou que existe uma busca pela reação 

rápida às mudanças que ocorrem no ambiente competitivo 

 

E2: A ideia é sempre não ser surpreendido. Ser o protagonista da mudança, a 

gente sempre busca maneiras inovadoras de não sermos surpreendidos e 

surpreendemos. 

E2: São coisas que são ainda inovadoras, mas o banco já está se preparando, 

já tem projetos para implementar. 

E2: Dificilmente isso ocorre (mudanças no ambiente competitivo), mas 

quando ocorre, a gente está pronto para contra atacar. 

 

Muitas vezes as informações de mercado estão desatualizadas, o seu acesso é difícil, 

ou ainda as organizações não as coletam, conforme os entrevistados E1, E3 e E6. A coleta de 

informações é precária ou inexistente. 

 

E1: Informação lá muitas das vezes desatualizadas, ambíguas e ruim de tomar 

decisão. 

E1: As informações ficam desatualizadas. Então, a nossa referência é como 

está a concorrência, como se posicionam, quais são os produtos que dispõe, 

qual market share. Ela não é atualizada com tanta velocidade como o 

mercado muda. Mas é o melhor que temos. 
E3: Então se um concorrente grande executa uma mudança muito grande, 

provavelmente eles vão olhar e talvez reagir a isso. Mas só se algo grande 

que chame a atenção. 

E3: Não existe um processo de coleta definido, não existe uma base de dados 

definida, não existe nem o assunto dentro da empresa de análise de ambiente 

externo, de coleta de dados externa. 

E3: Não se coleta informações. 

E6: Hoje o setor de ótica é um setor que praticamente é nulo, não existe 

informações de mercado. […] Todas as empresas […] não tem a obrigação de 

publicar balanço, resultado, etc. Hoje não tem nenhum lugar que eu vou, nem 

um site da associação do setor, qualquer coisa que a gente já foi pesquisar 

que eu consiga entender quem são as óticas... Quanto elas faturam, qual é o 

lucro aproximado, quantas lojas tem em cada grupo de ótica. Então hoje é um 

setor que não te dá informação, não está estruturado. Ainda é muito familiar. 

E6: Lógico que você acha notícias de mercado, mas notícias de mercado você 

vai achar sempre o mesmo número e sempre das mesmas pessoas, os 4 

maiores que é o que sai: F, CB, D e C. Sempre a Cl e D tem mil lojas, você 
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ouve falar que eles tem mil lojas a 2 ou 3 anos. A gente sabe que tem 900 e 

pouco ainda, não passou de mil, o outro tem 1020. 

 

Já, segundo os entrevistados E2, E4 e E5, as organizações em que trabalham se 

empenham em coletar informações do ambiente do mercado. 

E2: O outro escopo da área é o escopo voltado é a busca de indícios que a 

gente chama de sinais, que além de buscar informações de concorrentes e 

novos produtos. 

E2: A gente sai em busca (de informações relevantes). 

E4: A gente acaba acompanhando muito os padrões internacionais e 

buscando as informações dos padrões internacionais. 

E4: Sentem muita necessidade, a gente conversa muito sobre isso, aliás 

estamos agora exatamente trabalhando com essa coleta de informações para 

analisar mais informações, para ter relatórios mais ricos e partir desse ponto 

mais estratégico. 

E5: Na gestão da empresa você procura sempre, que é semelhante aos fundos 

também, sempre buscar ter o máximo de informação possível sobre o que 

você for estar avaliando. 

 

Para o entrevistado E2, as informações coletadas do mercado auxiliam a nortear as 

decisões da empresa. 

E2: Se a gente não tivesse informações estruturadas do mercado, informações 

sobre o concorrente, sobre produtos, inovações, a gente não conseguiria dar 

um norte, ou até mesmo um insight para conseguir uma coisa nova. 

 

A coleta de informações é uma fase essencial no Ciclo de IC, sem esta não é possível 

gerar inteligência. Como foi destacado, em algumas falas, três dos entrevistados indicam que 

a coleta de informações tem problemas; em alguns casos, esta é percebida como inexistente e, 

em outros, a busca é constante, mas existem grandes dificuldades de acesso. Em outros 

relatos, a coleta de informações é um processo bem estruturado. Todos os entrevistados 

deixaram claro que a busca por informações no ambiente externo é feita de maneira ética e 

legal, como propõe os estudiosos de IC (GROOM; DAVID, 2001; GOMES; BRAGA, 2002; 

MYBURGH, 2004; TIAN; TOBAR,2000). Ainda existem empresas que não buscam 

informações no ambiente externo, dificultando a reação rápida das mudanças ambientais. 

 

A Categoria C8: Apoio à tomada de decisão colabora no atingimento do objetivo 

específico 4 que pretende entender como as informações presentes na Memória 

Organizacional sobre os concorrentes impacta na tomada de decisão. As Unidades de 

Significado apresentadas a seguir formaram a categoria: 

US16: Uso das informações para tomada de decisão 

US17: Não uso da informação para tomada de decisão 
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US41: Uso de relatórios para tomada de decisão 

US42: Não uso de relatórios para tomada de decisão 

US43: Uso de relatórios para controle e avaliação 

US46: Tomada de decisão 

US47: Busca de informações para tomada de decisão 

US48: Planejamento das decisões 

US49: Processo de tomada de decisão 

US51: Treinamento para tomar decisão 

 

As decisões são, muitas vezes, apoiadas pelas informações disponíveis. E, em 

algumas situações, tornam-se automatizadas, ou seja, o sistema é que indica a decisão a ser 

tomada, conforme consulta aos dados e às informações. Em muitos casos, o uso de relatórios 

faz parte do processo de tomada de decisão. 

 

E1: Boa parte das lições do “business as usual” são tomadas com a visão do 

passado, o desempenho do passado a profitabilidade do passado. 

E1: Essa tomada de decisão é sim afetada por alguns desses relatórios, mas 

são mais de cunho operacional. 

E4: Então muitos dados coletados no histórico acabam indo para essas 

reuniões onde eles tomam as decisões relacionadas. 

E4: Mas uma atitude concreta em relação à automatização em cima dessas 

decisões, uma coisa automática de analisar isso já e tomar uma atitude ainda 

não existe na empresa. 

E5: Esses comitês normalmente se embasam em estudos ou trabalho de uma 

pessoa ou de algumas pessoas que são chamadas através da ata dessas 

reuniões a estar trazendo material para ser discutido, avaliado e se tomar 

decisão. 

E5: A gente vai sentar e procurar listar todos aspectos que precisam ser 

considerados (para tomar decisões). À partir desses aspectos, vai determinar 

quem vai estar pesquisando cada um desses aspectos para numa reunião 

posterior essas pessoas voltarem e falarem “olha, em relação a parte 

operacional a gente precisa disso, disso. Em relação a risco a gente precisa 

disso, em relação a parte comercial é isso, esses são os efeitos, tem cliente 

que vai gostar, tem cliente que não vai gostar, esse tipo de cliente que a gente 

está indo buscar”. 

E6: Tudo o que for decisão que você precisa ver número, antes de qualquer 

decisão a gente olha o número primeiro. 

E6: A gente vai ter que acessar relatórios de informações, indicadores, etc, 

para tomar a decisão. 

E7: Temos essa 1ª etapa sistemática de tomada de decisão, temos uma parte 

dos nossos portfólios que são baseados nessa regra, então ela já sai pronta, a 

tomada de decisão, o processo é inteiro computacional, obedece a aquela 

regrinha testada estatisticamente, a gente implementa ele igualzinho ao que 

está lá e dá um resultado na verdade muito bom. 

E7: Dependendo do relatório ele se encaixa numa etapa da tomada de 

decisão. 
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Os trechos apresentados reforçam que as informações novas podem gerar relatórios 

que apoiam a tomada de decisão (BATTAGLIA, 1999; CALOF; SKINNER, 1998; 

DISHMAN; CALOF, 2008), bem como informações do histórico da empresa (WALSH; 

UNGSON,1991), ou melhor, MO como um depósito que contém informação armazenada a 

respeito do histórico da organização, que pode ser usada para a tomada de decisão.  

Em alguns casos, as decisões são tomadas pelo feeling e a consulta das informações é 

apenas para corroborar a decisão previamente tomada. Existem outras situações em que não 

existem informações necessárias para a tomada de decisão e o processo necessita de 

continuidade, por isso são tomadas decisões sem basear-se nos dados e nas informações. 

 

E1: Ele só vai recorrer a relatórios se isso conflita com a possível decisão que 

ele iria tomar. 

E1: A tomada de decisão tem muito mais feeling. 
E1: Então vai de novo muito do feeling do gestor, o alinhamento, a estratégia 

da corporação, de novo as práticas do passado, etc. mesmo que sejam 

informações novas. 
E2: O meu time tem como objetivo não se utilizar de relatórios, para termos a 

liberdade de criar coisas novas. 

E3: Pelo menos o que observo da proximidade que tenho com os gestores 

vejo que boa parte das decisões não são baseadas em dados, são baseadas em 

achismo. […] Já peguei situação que eu participei da tomada de decisão e 

essa decisão já estava tomada por feeling e então por eu trabalhar com dados 

eu acho que quase todas decisões devem ter pelo menos um mínimo de 

informação possível. 
E3: Eu acho que falta incentivo da alta administração (para utilização de 

dados para tomada de decisão). 

E6: Tem decisões no feeling. 
E6: O varejo sempre foi um varejo muito no feeling. 

 

As decisões podem ser tomadas pelo impulso, sem terem dados para respaldar, isso 

confirma o que Myburgh (2004) escreveu. Decisões estratégicas precisam ser no tempo 

adequado, correto e informado. O processo de tomada de decisão, muitas vezes, é bem claro e 

estruturado, recorrendo a comitês e a análise de dados. 

 

E3: O ideal, no meu ponto de vista, é existir um fluxo para o processo de 

tomada de decisão bem definido e estruturado. Inclusive utilizar uma 

ferramenta para definir esse fluxo de processo (de tomada de decisão). Uma 

ferramenta de work flow que faça com que o gestor consuma numa sequência 

predeterminada ou que possa ser alterada, alguns relatórios para que ele toma 

determinada decisão. 
E5: Então a partir da reunião desses comitês é que as decisões são tomadas. 

E5: A partir dessa investigação, a gente senta de novo e revisa, analisa, leva 

em consideração cada um desses aspectos. 
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E6: Então para cada ação que vai ter um orçamento de cada área, a gente vai 

acessar informações para poder montar o plano de ação que vai fazer. 

E7: A gente montou esse processo, esse processo dá o resultado, tem uma 

expectativa de resultado, esse resultado final foi diferente ou não? A gente 

mede dessa forma. O processo é contínuo, não para nunca na verdade, é a 

nossa razão de existência. 

 

Contudo, houve relatos de que, muitas vezes, o processo de tomada de decisão não é 

bem definido. 

E3: Por não ter um processo bem definido, eles acabam não compartilhando 

com os demais. 

E3: Não existe um processo bem definido (para a tomada de decisão). 

 

O processo de tomada de decisão das empresas que os entrevistados trabalham varia. 

Em alguns casos, é bem claro e estruturado, em outros, é desestruturado ou ainda inexplícito. 

Para as empresas com um processo estruturado, o conhecimento empregado pode gerar 

eficácia organizacional, norteando o processo (CROASDELL et al., 2002). Entende-se que o 

objetivo final do uso de relatórios é facilitar a tomada de decisão (SANTARÉM; 

VITORIANO, 1999). 

Nesta categoria, foram explorados os processos de decisão das organizações. Algumas 

falas mostram que as decisões têm processos bem definidos, com o uso de relatórios para 

apoiá-las. Em outros casos, identificou-se que existem empresas que não têm os processos 

decisórios bem definidos, neste caso, o impulso e o feeling dominam. Percebe-se que existem 

mais dificuldades em acertos quando as decisões são tomadas desta segunda forma, pois as 

decisões não têm apoio das informações. 

 

A Categoria C9: Consolidação da Memória Organizacional foi composta por seis 

Unidades de Significado e tem, como foco, atingir o objetivo específico 1, que buscou 

verificar como as empresas fazem a gestão da Memória Organizacional. A seguir, são listadas 

as Unidades de Significado que formam a categoria: 

US14: Processos inexistentes na organização 

US15: Processos existentes na organização 

US22: Desenvolvimento de sistemas 

US45: Recorrência de problemas 

US59: Olhar para o passado 

US60: Olhar para o futuro 
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Um dos entrevistados afirmou que a organização em que trabalha mantém processos 

claros para garantir a qualidade da informação e construção da memória, como mostra a frase 

a seguir: 

E2: Tem vários processos do banco mesmo que visam garantir a informação. 

 

No entanto, a área em que o entrevistado atua busca não ter um processo claro de 

manutenção da informação 

 

E2: A área não tem tantos processos. A gente tem algumas coisas que a gente 

faz que é de uma certa forma padronizada, […] não tem um certo padrão, e 

por não ter um certo padrão as demandas são muito ad hoc e tudo mais acaba 

sendo difícil ter um processo que tenha um passo a passo, como uma receita 

de bolo que a gente tem que fazer. O grande core da área é ter demandas que 

sejam esporádicas que sejam projetos, que sejam estudos, que sejam 

oportunidades, e para isso dificilmente a gente tem um passo a passo que a 

gente tem que seguir cegamente todas as vezes. 
 

Segundo o entrevistado E1, a organização sofre de problemas recorrentes, e isso faz 

com que os gestores adquiram experiências. 

 

E1: Há uma recorrência de problemas nas organizações. Então, muito dessa 

recorrência é muito da… um pouco da experiência do gestor, um pouco das 

práticas que ele usou para tomar decisão. 

 

Tomar decisões baseando-se nas decisões passadas é uma prática bastante comum nas 

organizações. 

E1: O dia a dia das empresas como “business as usual”, ele é muito olhar 

para o passado e repetir práticas em busca da eficiência. 
E3: Hoje a gente tem BI e quando você tem BI você está olhando para o 

passado, não para o futuro. 

E1: Nós quando captamos essas informações temos dificuldade de reagir 

porque elas caem num processo que reforça as práticas do passado que 

sempre funcionaram. Então temos dificuldade de olhar para essas 

informações sempre com a lente do passado. 

 

Ter uma visão do futuro ainda é um desafio para as empresas, principalmente para a 

geração de inovação. 

E1: Eu acho que isso é um baita desafio (mudança de práticas) porque como 

nas estruturas que são feitas e criadas para eficiência, você tem abertura para 

o novo. 

E1: Você na estrutura atual se permitir essa inovação (olhar além da 

concorrência clara), esse olhar para frente. É um desafio, parece que nós nos 

preocupamos muito em resguardar as boas práticas que funcionaram no 

passado, principalmente quando no nosso caso somos líderes de mercado. 

Algumas coisas são quase tabus. Sempre funcionou assim, a gente continua 

vendendo, então por que mexer no produto agora? 
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E7: É um possível futuro incerto, você não sabe se vai ou não vai, tem que 

tentar analisar quais são as implicações daquilo para o investimento, ter uma 

oportunidade, é uma análise, é mais por valuation, impacto de mercado. 
 

As informações acerca do passado necessitam de cuidado, ou seja, de manutenção da 

MO. Os entrevistados descrevem que existem políticas de manutenção das informações. 

Estas informações são utilizadas para resolução de problemas recorrentes demonstrando que 

o objetivo central da MO é a utilização das informações do passado para a tomada de decisão 

e resolução de problemas (STEIN, 1995; WALSH; UNGSON, 1991).  Entende-se que as 

organizações estão preocupadas em armazenar informações para que no futuro exista um 

alicerce na solução de problemas, entretanto, isso pode gerar uma dificuldade em inovar. 

 

A Categoria C10: Foco na Concorrência auxilia a atingir o objetivo específico 4, 

que busca entender como as informações presentes na Memória Organizacional sobre os 

concorrentes auxiliam na tomada de decisão. As seguintes Unidades de Significado compõem 

esta categoria: 

US29: Monitoramento da concorrência 

US34: Armazenamento de informações coletadas do ambiente externo 

US56: Não monitoramento da concorrência 

US62: Mudanças no ambiente competitivo 

 

De acordo com o entrevistado E1, a empresa se posiciona a partir da concorrência 

E1: A nossa referência é como está a concorrência, como se posicionam, 

quais são os produtos que dispõe, qual market share. 
E1: Os movimentos que a concorrência faz, precisamos estar bem atentos em 

termos de como se posiciona no custo, qual a proporção de valor desse 

cliente para que a gente tenha argumentos para nos posicionarmos também 

junto aos nossos clientes. 

 

Nas organizações em que trabalham os entrevistados, a concorrência é monitorada, 

variando a intensidade conforme cada organização. 

E1: Então existe sim um monitoramento (da concorrência), ele é reativo, ele é 

muito em base a consultorias. 

E1: Então nossa prática de monitorar o ambiente, é uma prática para 

monitorar as ameaças do concorrente sobre nossos custos, sobre nossa 

receita. Ela não é uma prática de olhar “o que esses caras estão criando"? 

Existem outros que eu poderia estar me associando para criar também novas 

coisas?  Quem poderia complementar meus serviços?  Eu acho que essa é 

uma grande dificuldade. 

E3: Mas o que percebo pelo menos dos últimos meses é que a alta 

administração está bastante preocupada com as mudanças no cenário. 
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E7: Ambiente competitivo para gente muda todo dia e ele resulta, a gente 

joga tudo nesse processo e esse processo vai te dizer o seguinte, 

simplisticamente recolhe seu investimento, para, sai fora, ou tem uma 

oportunidade, vamos investir mais, vamos alocar recursos dos clientes, 

nossos, dos fundos nessa oportunidade. 

E6: Hoje muito do que a gente captou dos gestores que estão ali na ponta da 

execução e vendo o que a concorrência está fazendo, a gente conseguiu 

entregar e hoje ter essas ferramentas para combater a concorrência. 

 

Os novos concorrentes também são alvos de monitoramento, contudo, a busca por 

informações a respeito deles é de menor intensidade 

E1: Começamos a perceber concorrentes que não estavam a princípio nesse 

radar da competitividade, eles não apareciam nos relatórios das consultorias. 

Mas são emergentes, são empresas de nicho, chegam com um preço muito 

baixo, uma proposta de valor extremamente agressiva, chega com um preço 

muito baixo, uma proposta de valor extremamente agressiva e temos 

dificuldade de reagir. 

E1: Nós temos um radar muito fraco sobre quem não é nosso concorrente e 

que poderia estar atuando no nosso mercado. Eu acho que a gente tem uma 

total nuvem sobre isso, e a gente é surpreendido vira e mexe, por essas 

incursões de empresas. 

E1: Não olhamos para os entes regulatórios e perdemos algumas 

oportunidades e nos focamos muito mais na concorrência tradicional. 

E3: Percebo que estão muito mais preocupados em resolver a operação do dia 

a dia do que olhar para novos negócios e mudanças no mercado. 

E2: Acontece de a gente ser surpreendido, mas muitas vezes quando isso 

acontece a coisa já aconteceu, o pior já foi, então é correr atrás da perda. 

E6: A gente sabe que tem um concorrente que vai abrir uma loja na frente da 

nossa loja […]. A gente detectou rápido, a gente não se preocupa muito 

porque é uma rua que já tem quase 10 óticas, para gente não é algo que vai 

impactar, uma a mais ou uma a menos. 

 

As falas dos entrevistados corroboram a ideia exposta por Sharp (2009), que critica o 

entendimento de que IC é apenas sobre os competidores, para esta, é o estudo e o 

monitoramento do ambiente de negócios como um todo. Ao analisar as falas, percebe-se que 

as organizações que se focam em apenas monitorar os competidores óbvios perdem 

informações importantes sobre oportunidades e sinais fracos que indicam mudanças, não 

percebem novos competidores e podem perder oportunidades. Ao monitorar o ambiente como 

um todo, os benefícios se ampliam, possibilitando a vantagem competitiva e estratégica. 

Os entrevistados, ao falarem sobre as mudanças imprevistas que ocorrem no ambiente 

competitivo, como a entrada de novos produtos e serviços, ou novos concorrentes, reforçam o 

ponto de vista de Sharp (2009), em que focar em monitorar os competidores diretos, as 

organizações perdem informações importantes sobre oportunidades e sinais fracos que podem 

indicar mudanças no cenário competitivo. 
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Muitas vezes, a concorrência age de maneira colaborativa, como relatam os 

entrevistados E4 e E6. 

E4: Mas não existe realmente uma estratégia agressiva de competitividade 

entre nós. Existe uma coisa mais colaborativa. 

E6: A gente acha positivo, temos uma visão de concorrência muito positiva, 

[…] porque uma loja a mais é ótimo, vai trazer mais fluxo, vai gerar mais 

fluxo de pessoas. 

E6: Então nesse caso específico não traz uma preocupação, pelo contrário, a 

gente acha que isso vai ajudar a aumentar a venda da loja. 

 

Ainda existem empresas que não buscam informações no ambiente externo, 

dificultando a reação rápida das mudanças ambientais. Para as organizações, ainda existe uma 

miopia que entende que apenas os concorrentes diretos devem ser monitorados, mas existem 

organizações que mostram uma mudança ocorrendo, que buscam sinais mais fracos e 

conseguem reagir melhor aos novos acontecimentos e se preparam mais para as mudanças de 

mercado. 

Após a análise das categorias formadas, procurou-se relacioná-las com os objetivos 

específicos propostos no início da pesquisa, conforme apresentado no Quadro 8: 

 

Quadro 8: Relação entre os Objetivos e as Categorias Formadas 

 
Objetivos Específicos Categorias 

1. Verificar como as empresas fazem a gestão da 

Memória Organizacional. 

C2: Armazenamento de dados e informações 
C3: Recuperação de dados e informações 
C4: Gestão dos dados e informações 
C5: Acessibilidade das informações 
C9: Consolidação da Memória Organizacional 

2. Entender como é estruturado o ciclo de 

Inteligência Competitiva nas empresas. 

C1: Procedência dos dados e informações 
C7: Foco no ambiente competitivo 

3. Identificar como o Ciclo de Inteligência 

Competitiva se relaciona com a Memória 

Organizacional. 

 

C6: Geração de inteligência a partir dos dados e 

informações 

4. Entender como as informações presentes na 

Memória Organizacional sobre os concorrentes 

impacta na tomada de decisão. 

 

C8: Apoio à tomada de decisão 
C10: Foco na concorrência 

 

 

4.3 Relações entre Categorias 

 Após formar as categorias, apresenta-se a Figura 12 como um possível esquema de 

relacionamento entre as categorias originadas da pesquisa. As categorias C1 e C7 influenciam 
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diretamente a categoria C6. A categoria C2 relaciona-se com a C3, e esta, por sua vez, 

influencia as categorias C4 e C5, que atuam na categoria C9. As categorias C6 e C9 

interferem diretamente na categoria C8. 

O relacionamento apresentado é apenas uma proposição e pode ser contestado, 

analisado ou alterado em pesquisas futuras. 

Figura 12: Proposição de relação entre categorias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

A partir das categorias identificadas, notou-se que o foco no ambiente competitivo 

(C7) e o foco na concorrência (C10) influenciavam diretamente a geração de inteligência, a 

partir dos dados e informações. 

 Ao analisar outras categorias, identificou que a procedência dos dados e informações 

(C1) acarretam no armazenamento dos dados e informações (C2), que, por sua vez, tem 

influência sobre a recuperação dos dados e informações (C3). A recuperação dos dados e 

informações (C3) impacta tanto na gestão dos dados e informações (C4), quanto na 

acessibilidade das informações (C5). 

 A consolidação da memória organizacional (C9) depende da gestão dos dados e 

informações (C4) e da acessibilidade das informações (C5).  Finalmente, a geração de 

inteligência a partir dos dados e informações (C6) e a consolidação da memória 
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organizacional (C9) têm um impacto significativo no apoio da tomada de decisão (C8). Isso 

ocorre porque os dois temas - memória organizacional e inteligência competitiva - tem como 

objetivos centrais o apoio às decisões. Essas proposições de relacionamento entre as 

categorias originaram-se das respostas dos entrevistados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa procurou responder a questão: De que forma o ciclo de Inteligência 

Competitiva pode auxiliar na manutenção da Memória Organizacional sobre o 

concorrente? Para atingir este propósito, fez-se uma análise bibliográfica inicial e 

entrevistou-se sete gestores de diferentes empresas. 

Supõe-se que este estudo seja de interesse não apenas acadêmico, mas para as 

empresas que já fazem a gestão da memória e da inteligência competitiva, ou tenham a 

intenção de fazer isso. 

 No que afeta à gestão da Memória Organizacional (Objetivo Específico 1), constatou-

se que é um assunto de grande valia. As empresas se preocupam em viabilizar a manutenção 

da memória da organização, principalmente nas fases de captura e retenção das informações. 

Evidenciou-se que o uso de ferramentas computacionais (Sistemas de Informação) é 

importante para a retenção, manutenção e recuperação das informações. Notou-se também 

que as empresas que colaboraram para este estudo utilizam diferentes softwares e bancos de 

dados, sendo escolhidos de acordo com as funcionalidades necessárias para cada empresa. 

A organização das informações e seu armazenamento varia conforme a empresa, 

sendo que algumas são mais organizadas e tem o armazenamento de forma mais adequada 

que outras. Percebeu-se, também, que a recuperação das informações pode auxiliar na 

resolução de novos projetos, ao resgatar decisões tomadas anteriormente, ainda que existam 

algumas dificuldades no processo. Os entrevistados comentaram que as empresas se 

preocupam em mantar a qualidade dos dados e informações armazenadas, verificando 

constantemente a procedência dos dados e informações, e comprando bancos de dados 

redundantes.  

 Pôde-se constatar, que o Ciclo de Inteligência Competitiva se estrutura de forma 

similar nas organizações (Objetivo Específico 2). Percebeu-se que existem situações que as 

organizações encontram problemas na busca de informações no ambiente externo, 

dificultando o início do ciclo de IC. Em outros casos, as empresas mostraram que o ciclo é 

bastante adequado, iniciando-se ao entender o problema a ser solucionado, processando as 

informações, depois buscando informações novas e analisando-as, para que se possam chegar 

em uma conclusão e disseminá-la. Constatou-se que os dados e informações possuem 

diferentes origens, ou seja, as empresas utilizam os que já estão presentes na MO, e ainda 

compram e buscam informações no ambiente externo ao falarem com fornecedores, clientes, 
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concorrentes, e até mesmo comprando bancos de dados. Notou-se que a coleta e o acesso aos 

dados e informações são utilizados para auxiliar o processo de tomada de decisão. 

Detectaram-se indícios de que há relações entre MO e IC (Objetivo Específico 3), 

pois o Ciclo de Inteligência Competitiva se utiliza da Memória Organizacional quando busca 

por informações que já estão presentes nos bancos de dados e softwares das empresas, ou 

seja, na fase do processamento das informações, em que as informações já presentes nas 

organizações são utilizadas no ciclo. Os entrevistados comentaram que as informações são 

utilizadas para entender melhor a concorrência, auxiliando no posicionamento e na tomada de 

decisão. 

Ficou evidente que existem empresas que não têm o costume de buscar informações 

recentes sobre a concorrência e se utilizam das que estão presentes na memória para tomar 

decisões, bem como, em algumas situações, as empresas não encontram as informações 

necessárias e apoiam-se na Memória Organizacional (Objetivo Específico 4). Notou-se que as 

empresas procuram tomar decisões apoiadas em dados, os entrevistados explicaram que em 

alguns casos a decisão pode ser automatizada, com o auxílio de ferramentas computacionais 

que mostram qual a decisão que deve ser tomada. No entanto ainda existem decisões tomadas 

de forma impulsiva ou pelo feeling, pois muitas vezes não há dificuldades de encontrar a 

informação sobre o concorrente.  

Na busca pela resposta à questão de pesquisa e alcance dos objetivos específicos, 

considera-se que o trabalho conseguiu atingir o objetivo geral de verificar como as quatro 

etapas do ciclo de Inteligência Competitiva podem auxiliar na manutenção da Memória 

Organizacional sobre o concorrente. 

Mais do que atingir os objetivos geral e específicos, o estudo fez com que os 

entrevistados refletissem sobre a manutenção da memória e também a respeito da inteligência 

competitiva. A memória é uma parte vital da organização, a qual está presente nos 

funcionários, nas rotinas, nos documentos, nos softwares e nos bancos de dados. Considera-se 

que a gestão da memória é um assunto prioritário nas empresas, para que haja a aquisição, a 

retenção, a manutenção, a recuperação adequada, perpetuando, assim, o conhecimento. Da 

mesma forma, a inteligência competitiva deve ser estimulada, com ênfase na estruturação 

clara do ciclo, pois, por meio dele, a inteligência é gerada. 

Um fator limitador do estudo foi o fato de terem sido realizadas sete entrevistas com 

gestores de diferentes organizações e setores da grande São Paulo, o que não confere 

generalização, contudo, os resultados obtidos podem ser de alguma valia para as organizações 

que começam a se preocupar com a Memória Organizacional e a Inteligência Competitiva. 
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5.1 Contribuições da Pesquisa 

 No que concerne às considerações finais, a pesquisa evidenciou que o mercado 

entende cada vez mais a necessidade da gestão da memória organizacional, e também do 

estímulo da geração da inteligência competitiva. 

 Foi manifesto que a boa gestão da memória organizacional auxilia no processo de 

tomada de decisão. E a inteligência competitiva pode indicar sinais de mudança do mercado e 

as devidas atitudes a serem tomadas. Consequentemente, a vantagem sobre os concorrentes 

pode tornar-se mais forte quando há uma boa gestão das informações. 

  

5.2 Sugestão de Novas Pesquisas 

 A continuação da pesquisa é indicada, podendo abranger um número maior de 

organizações, envolvendo outras regiões e estados. É possível também restringir o setor de 

estudo, como, por exemplo, estudar apenas o setor financeiro, ou somente o varejo. 

 A partir dos resultados do estudo, em virtude das respostas dos entrevistados, é 

possível também uma pesquisa futura em que aprofunde a Categoria 5 (Acessibilidade das 

Informações), para entender melhor quais são os sujeitos que têm acesso às informações, e 

quais são os critérios utilizados para isso. 

Outro caminho que poderá ser estudado em pesquisas futuras é a análise das possíveis 

interações que estão indicados na Figura 12, que traz a proposição de relacionamento entre 

categorias que emergiram do processo da pesquisa, em que a "Procedência dos dados e 

informações" (C1) influencia no "Armazenamento de dados e informações" (C2), que, por 

sua vez, atua na "Recuperação de dados e informações" (C3). Esta categoria tem interferência 

na "Gestão de dados e informações" (C4) e na "Acessibilidade das informações" (C5), que 

culminam na "Consolidação da memória organizacional" (C9). Por outro ângulo, tem-se o 

"Foco no ambiente competitivo" (C7) e o "Foco na concorrência" (C10), interferindo na 

"Geração de inteligência a partir dos dados e informações" (C6). E o aprofundamento nas 

influências que as categorias "Geração de inteligência, a partir de dados e informações"(C6) e 

a "Consolidação da memória organizacional" (C9) sobre o "Apoio à tomada de decisão (C8). 

Tendo como princípio fundamental o incentivo à análise, estudo e contestação, indica-

se que a análise, o estudo e a contestação sejam realizados para a melhor compreensão da 
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Figura 12, explicada anteriormente, e para melhor entendimento dos estudos e da expansão 

das pesquisas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A- Matriz de Amarração e Roteiro de Entrevistas 

Pergunta de pesquisa: De que forma o ciclo de Inteligência Competitiva pode auxiliar na 

manutenção da Memória Organizacional sobre o concorrente? 

 

Objetivos da pesquisa Fundamentação 
teórica 

Pontos de investigação 
(Questões da Pesquisa) 
Informações necessárias 

Geral Específicos 

Entender como o ciclo 

de Inteligência 

Competitiva pode 

auxiliar na manutenção 

da Memória 

Organizacional sobre o 

concorrente. 
 

Verificar como as 

empresas fazem a 

gestão da Memória 

Organizacional. 

As organizações devem buscar 
mecanismos e estratégias que permitam 

que o conhecimento acumulado se 

mantenha dentro delas. (BARROS; 
RAMOS; PEREZ, 2015). 
 

MO pode ser recuperada para auxílio da 

tomada de decisão (WALSH; UNGSON, 
1991) 

De que forma a empresa 

guarda o histórico das 

informações? 

Quais são os mecanismos que 

a empresa usa para guardar 

informações? 

Quais são as políticas da 

empresa para a manutenção 

dos históricos e relatórios? 

Existe algum tipo de sistema 

que organiza os processos e 

informações da empresa? 

Como a empresa se utiliza de 

relatórios e históricos dos 

meses/ trimestres/ anos 

anteriores para tomar 

decisões? 

Entender como é 

estruturado o ciclo de 

Inteligência 

Competitiva dentro das 

empresas; 
 

Ciclo de Inteligência Competitiva de 

Herring (2002). 

 
 

A identificação das necessidades 

busca entender as dificuldades que 

os tomadores de decisão têm 

(MILLER, 2002). 
 
A coleta é referente ao ambiente 

externo é feita de maneira ética e 

legal (PELLISSIER; 

NENZEHELELE, 2013). 
 
A análise é quando ocorre a geração 

da inteligência, ou seja, a conversão 

da informação em inteligência 

utilizável, sobre a qual decisões 

Quais são as atitudes tomadas 

pelos gestores quando 

percebem mudanças no 

ambiente competitivo? 

Como ocorre o planejamento 

das decisões? 

De que forma a empresa 

verifica as informações para 

tomar decisões? 

Quais os passos que ocorrem 

na empresa para a pesquisa de 

informações relevantes? 

Os gestores sentem 

necessidade de trabalhar com 

informações novas? 

Como ocorre a coleta de 

informações sobre o 

mercado? 

Quais são as atitudes tomadas 

com as novas informações do 
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estratégicas e táticas podem ser 

tomadas (HERRING, 2002; 

GOMES; BRAGA, 2002). 
 
A disseminação envolve a entrega da 

informação analisada (GOMES; 

BRAGA, 2002). 

mercado? 

A empresa divulga novas 

informações para os gestores? 

Identificar como o Ciclo 

de Inteligência 

Competitiva se 

relaciona com a 

Memória 

Organizacional; 
 

 De que maneira as novas 

informações que vem do 

mercado são 

coletadas/organizadas? 

Quais os mecanismos usados 

para a retenção das 

informações do mercado? 

A empresa utiliza de 

relatórios/ informações que já 

possui? 

Como a empresa utiliza as 

informações sobre os 

concorrentes? 

Entender como as 

informações presentes 

na Memória 

Organizacional sobre os 

concorrentes auxiliam 

na tomada de decisão. 
 

 Como a empresa utiliza as 

informações que já possui 

sobre os concorrentes? 

Como a empresa consulta os 

relatórios pré-existentes para 

tomar decisões? 

Com qual frequência a 

empresa utiliza as 

informações que já possui 

sobre os concorrentes para a 

tomada de decisão? 

   O (a) Sr(a) gostaria de fazer 

alguma consideração 

adicional sobre esta pesquisa? 
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Perguntas Fechadas 

 

I- CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

1- Nome da Instituição e ano de sua fundação: 

2- Setor de Atuação da Organização: 

3- Número de Funcionários: 

4- Porte da Organização: 

5- Localização da Organização: 

 

II- CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

1- Nome: 

2- Cargo: 

3- Formação Profissional: 

4- Tempo na Organização: 

5- Escolaridade: 

6- Área de atuação na Organização: 

 

Perguntas abertas 

1. De que forma a empresa guarda o histórico das informações? 

2. Existe algum tipo de sistema que organiza os processos e informações da empresa? 

3. Quais são os mecanismos que a empresa usa para guardar informações? 

4. Quais são as políticas da empresa para a manutenção dos históricos e relatórios? 

5. Como a empresa utiliza de relatórios/informações que já possui? 

6. Como a empresa se utiliza de relatórios e históricos dos meses/trimestres/anos 

anteriores para tomar decisões? 

7. Como ocorre o planejamento das decisões? 

8. De que forma a empresa verifica as informações para tomar decisões? 

9. De que maneira as novas informações que vêm do mercado são 

coletadas/organizadas? 

10. Quais os passos que ocorrem na empresa para a pesquisa de informações relevantes? 

11. Quais são as atitudes tomadas com as novas informações do mercado? 

12. A empresa divulga novas informações para os gestores? 

13. Os gestores sentem necessidade de trabalhar com informações novas? 

14. Quais são as atitudes tomadas pelos gestores quando percebem mudanças no ambiente 

competitivo? 

15. Como a empresa utiliza as informações que já possui sobre os concorrentes? 

16. Com qual frequência a empresa utiliza as informações que já possui sobre os 

concorrentes para a tomada de decisão? 

17. O (a) Sr(a) gostaria de fazer alguma consideração adicional sobre esta pesquisa? 
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APÊNDICE B- Quadro de Unidades de Registro identificadas nas entrevistas 

 
Entrevistados 1 a 4 (Principais trechos utilizados na análise) 

 

Pergunta E1 E2 E3 E4 

1- De que forma 

a empresa 

guarda o 

histórico das 

informações? 

 

*E a gente mantém (as 

informações) para 

saber como as equipes 

estão 

desempenhando.(E1P1)  

*Parte dessa 

informação de projeto 

ela é guardada para 

suportar resolução de 

problemas desses 

clientes. E ao resolver 

esses problemas dos 

clientes nós também 

guardamos essas 

informações  para que 

se problemas similares 

ocorram, nós não 

precisamos reinventar a 

roda.(E1P1) 

*A gente sempre tem 

um bom desempenho 

nesse arquivamento das 

informações. (E1P1)  

*Então não sei como 

recuperar um artefato 

de alguém da Ásia 

Pacífica. Então nesse 

sentido tem um bom 

trabalho a fazer. 

(E1P1) 

*Guarda o histórico dos 

dados em banco de 

dados relacionais, né, a 

gente usa, no momento 

a gente usa o 

ORACLE, como um 

sistema de gestão de 

banco de dados. (E2P1) 

 

 

 

*Principalmente por 

algumas ferramentas 

que a gente utiliza. 

Uma parte da SAP. A 

gente usou ERP da SAP 

que se chama ECC. 

Parte dos dados da ECC 

a gente realiza algumas 

cargas de dados e 

manda para o ambiente 

de (BI), que é uma 

ferramenta chamada 

BW. É como se fosse 

um (datawarehouse) da 

SAP.(E3P1) 

*Basicamente para 

armazenar histórico são 

essas ferramentas (ERP, 

BI, banco de dados, 

excel).(E3P1)  

*Armazenamos todas 

as informações, 

históricos de 

mudanças em uma 

base de dados. O 

banco de dados mais 

caro que é banco de 

dados 

nacional.(E4P1) 

2- Existe algum 

tipo de sistema 

que organiza os 

processos e 

informações da 

empresa? 

*(Os) processos de 

captura que não 

dependem de 1 ou 2 

pessoas, que não 

dependem da 

consultoria, mas um 

processo que 

organicamente 

orquestrado consiga 

capturar, armazenar, 

fazer uma triagem 

adequada para que isso 

seja uma informação 

para os gestores nos 

diferentes níveis, 

estratégico, tático, 

operacional. (E1P2) 

*Informação lá muitas 

das vezes 

desatualizadas, 

ambíguas e ruim de 

tomar decisão. (E1P2) 

*Temos repositórios 

como share point, 

temos alguns sites 

como JIRA que são 

ferramentas de 

*Tem vários processos 

lá que vai cuidar da 

informação, garantir a 

padronização, a 

normalização dos 

dados. (E2P2) 

*Tem semanalmente 

uma validação de 

dados, alguns dados 

que a gente tem de 

clientes, e de processos 

tem alguns que a gente 

usa para embasar um 

pouco a equipe, mas 

ainda é uma coisa que a 

gente tem que mudar. 

(E2P2) 

*O conhecimento ainda 

está muito intrínseco as 

pessoas, e isso é um 

problema que eu já 

tenho batido nessa tecla 

tem um tempo, que é 

como uma capitania 

hereditária, o processo 

ou o estudo ou 

levantamento acaba 

*As principais entradas 

são feitas pelo ERP. 

Então cada usuário, 

cada analistas de cada 

área faz os inputs 

diários dos seus 

processamentos. Esses 

dados vão sendo 

armazenados em 

tabelas separadas por 

área. Posteriormente a 

gente faz extração 

desses dados/históricos 

para dentro do ambiente 

de BI, dentro do 

ambiente de BI a gente 

também tem alguns 

processamentos, alguns 

inputs mas são para 

análises 

específicas.(E3P2) 

*Essa talvez seja uma 

oportunidade da 

gente estar 

trabalhando 

novamente melhor 

essas informações e 

criando modelos de 

estratégia melhor 

para vislumbrar, 

como adquirir mais 

clientes no nosso 

mercado.(E4P2) 
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metodologias ágeis que 

permitem armazenar 

informações de 

projetos, artefatos, 

enfim.(E1P2) 

*Nós inclusive temos 

muitas (ferramentas de 

armazenamento). 

Diretórios 

compartilhados na 

rede, one driver da 

Microsoft. (E1P2) 

*O problema é que são 

tantas (ferramentas de 

armazenamento) que às 

vezes temos cópias de 

diferentes documentos, 

diferentes lugares, uma 

pode estar atualizada, 

outra pode não estar 

atualizada. (E1P2) 

*Não sei se temos uma 

política muito clara de 

como deveriam 

armazenar, em que 

locais deveria estar 

armazenado.(E1P2) 

sendo apropriado por 

pessoas, e é uma equipe 

de quatro pessoas que 

estão comigo, e a 

qualquer momento a 

gente pode ter uma 

baixa, para o mercado, 

ou a pessoa vai para 

uma outra área, e esse é 

um risco que a gente 

corre. (E2P2) 

*A área não tem tantos 

processos. A gente tem 

algumas coisas que a 

gente faz que é de uma 

certa forma 

padronizada. (E2P2) 

*A gente não quer ser 

uma área que só 

demanda informação, 

nós queremos ser uma 

área que além de gerar 

informação, também 

gera inteligência, então 

não tem um certo 

padrão, e por não ter 

um certo padrão as 

demandas são muito ad 

hoc e tudo mais acaba 

sendo difícil ter um 

processo que tenha um 

passo a passo, como 

uma receita de bolo que 

a gente tem que fazer. 

(E2P2) 

*Como te falei, o 

grande pesado das 

entregas é intrínseco a 

pessoas. E acaba sendo 

uma consequência do 

que a área faz, 

entendeu, então é uma 

coisa de se 

esperar.(E2P2) 

3- Quais são os 

mecanismos que 

a empresa usa 

para guardar 

informações? 

 

*(Temos) muitos 

repositórios, muitas 

informações 

espalhadas, obtê-las é 

difícil. (E1P3) 

*(Informações) a gente 

guarda, armazena em 

um pouco de tudo, tem 

excel, tem access, tem 

um pouco de 

tudo.(E2P3) 

*O outro escopo da 

área é o escopo voltado 

é a busca de indícios 

que a gente chama de 

sinais, que além de 

buscar informações de 

concorrentes e novos 

produtos, ela visa gerar 

a inteligência 

efetivamente, ou seja, 

ela vai usar as 

informações históricas, 

daquele escopo que te 

falei, vai gerar, vai 

utilizando inputs do 

 

 

*Nosso sistema tem 

alguns tipos de 

entrada de 

informação, através 

do próprio site da 

empresa (...) onde o 

cliente mesmo 

através dos 

formulários web 

introduz informações 

necessárias, (...) essa 

seriam as fontes de 

entrada de 

informação.(E4P3) 

*A outra fonte de 

entrada de 

informação é através 

da interface IPP onde 

nós conversamos com 

outras empresas que 

fazem como se fosse 



107 

 

segundo escopo ou 

seja, vendo quais são as 

áreas mais quentes da 

economia. Utilizando 

esses dois inputs a 

gente vai gerar 

inteligência competitiva 

efetivamente, para 

projetar aonde a gente 

quer chegar. Então 

nesse caso a gente 

acaba não utilizando 

armazenamento, nesse 

caso a gente acaba 

utilizando um pouco 

das duas áreas, um 

pouco dos dois escopos 

de dados e 

informações, e a gente 

gera inteligência para a 

área, para prosperar, 

conseguir mais 

clientes.(E2P3) 

um meio campo para 

essa parte de registro 

de domínios e as 

informações através 

dessa interface 

automatizada de troca 

de mais baixo nível 

de informação(E4P3) 

* Mas no final todas 

as informações, não 

importa por onde elas 

entrem, seja pela 

nossa própria ou seja 

pela interface IPP, 

nós acabamos 

centralizando elas na 

mesma base de 

dados, que é esse 

banco de dados 

relacional.(E4P3) 

4- Quais são as 

políticas da 

empresa para a 

manutenção dos 

históricos e 

relatórios? 

 

*Eu acho que não há 

uma iniciativa no 

sentido de garantir que 

essas políticas e 

práticas sejam 

implementadas.(E1P4) 

*Se a gente não tiver os 

dados estruturados, a 

gente não conseguiria 

ter os dados do passado 

para projetar algo para 

o futuro 

* e se a gente não 

tivesse informações 

estruturadas do 

mercado, informações 

sobre o concorrente, 

sobre produtos, 

inovações, a gente não 

conseguiria dar um 

norte, ou até mesmo um 

insight para conseguir 

um coisa nova.(E2P4) 

*A idéia é realmente 

guardar o histórico 

todo.(E3P4) 

*Eu enxergo alguma 

deficiência para todos 

dados que são 

trabalhados no Excel. 

Então esses 

documentos acabam se 

perdendo no meio do 

tempo. Muitas vezes o 

usuário, o gestor extrai 

dados do ambiente de 

BI, extrai dados do 

ERP, do portal, ou do 

banco de dados da 

SQL, executa alguns 

processamentos, 

algumas regras no 

Excel. E como está num 

documento que a visão 

é só para ele, só ele tem 

acesso, em algum 

momento ele não acessa 

mais e todo cálculo se 

perde.(E3P4) 

*A idéia seria 

automatizar alguns 

processos para dentro 

do BI e daí sim 

compartilhar esses 

dados entre outros 

gestores.(E3P4) 

 

*Nós temos que 

manter a consistência 

do histórico. Então 

somos muito 

preocupados em 

relação a isso.(E4P4) 

*Nós trabalhamos 

recentemente, faz uns 

2 anos na 

reconstrução desse 

histórico, de forma 

que facilitasse a 

consulta dele e até 

então o estado em 

que eram 

armazenadas as 

informações era o 

estado não muito 

fácil para você 

conseguir visualizar 

os dados.(E4P4) 

*Mas uma atitude 

concreta em relação à 

automatização em 

cima dessas decisões, 

uma coisa automática 

de analisar isso já e 

tomar uma atitude 

ainda não existe na 

empresa.(E4P4) 

5- Como a 

empresa utiliza 

de relatórios/ 

informações que 

já possui? 

*A tomada de decisão 

tem muito mais 

feeling.(E1P5) 
*Boa parte das lições 

do “business as usual” 

são tomadas com a 

visão do passado, o 

*O meu time tem como 

objetivo não se utilizar 

de relatórios, para 

termos a liberdade de 

criar coisas 

novas.(E2P5) 

*A minha equipe não 
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desempenho do 

passado a 

profitabilidade do 

passado.(E1P5) 
*Essa tomada de 

decisão é sim afetada 

por alguns desses 

relatórios mas são mais 

de cunho operacional. 

(E1P5) 

 

tem costume por fazer 

relatório, nós já 

fizemos por um tempo 

e decidimos parar de 

fazer. (E2P5) 

*Tem um portal que 

centraliza e dá acesso a 

todos os funcionários 

que devem acessar, que 

centralizam pelo menos 

80% das informações 

mais importantes do 

banco.(E2P5) 

*é comum você ter 

números diferentes. 

*Você tendo um portal 

exclusivo, com o dado 

ali, até serve para você 

corroborar com algum 

estudo ou levantamento 

que você faça. Então 

você faz algum tipo de 

levantamento, para 

você produzir dado, 

você tem aquele portal 

para validar o número, 

e validando o número, 

você consegue ainda 

dar continuidade no que 

você precisa.(E2P5) 

6- Como a 

empresa se 

utiliza de 

relatórios e 

históricos dos 

meses/ 

trimestres/ anos 

anteriores para 

tomar decisões? 

 

*Dificilmente você tem 

um projeto tão novo 

nunca entregou algo 

similar.(E1P6) 

*Então mesmo projetos 

que tem caráter 

inovador eles tem uma 

base comum, eles 

partem dos mesmos 

produtos, estão 

inseridos no mesmo 

ecossistema.(E1P6) 

*Há uma recorrência 

de problemas nas 

organizações.(E1P6) 

*Ele só vai recorrer a 

relatórios se isso 

conflita com a possível 

decisão que ele iria 

tomar.(E1P6) 

*A pessoa acha que o 

relatório está 

errado.(E1P6) 

 * Tem um relatório que 

utilizam que é uma 

análise de centro de 

custo que é vista 

praticamente todos dias 

justamente para 

direcionar os gestores 

nas decisões que vão 

tomando. A gente 

chama esse relatório de 

competência. Porque é 

a visão competência e 

não caixa. Esse 

relatório é praticamente 

o norte da maioria dos 

gestores porque lá ele 

consegue ver como 

estão os dados de 

faturamento, despesas, 

o resultado líquido, o 

resultado bruto, os 

percentuais que cada 

um define. Está tudo 

nesse mesmo relatório. 

É o principal relatório 

que utilizam no dia a 

dia.(E3P6) 

*Então muitos dados 

coletados no histórico 

acabam indo para 

essas reuniões onde 

eles tomam as 

decisões 

relacionadas.(E4P6) 

 

7- Como ocorre 

o planejamento 

das decisões? 

  *Não existe um 

processo bem definido 

(para a tomada de 

decisão).(E3P7) 

* O ideal no meu ponto 

de vista é existir um 

fluxo  para o processo 
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de tomada de decisão 

bem definido e 

estruturado.(E3P7) 

*Inclusive utilizar uma 

ferramenta para definir 

esse fluxo de processo 

(de tomada de decisão). 

Uma ferramenta de 

work flow que faça 

com que o gestor 

consuma numa 

seqüência pré 

determinada ou que 

possa ser alterada, 

alguns relatórios para 

que ele toma 

determinada 

decisão.(E3P7) 

8- De que forma 

a empresa 

verifica as 

informações 

para tomar 

decisões? 

*Então se isso tem 

impacto e custo, eu 

acho que o fator 

custo/receita são os 

fatores primordiais 

para definirem se 

devemos ou não agir 

sobre uma determinada 

informação.(E1P9) 

 

*A gente tem um banco 

de dados com tudo que 

você pode imaginar 

sobre produtos e 

clientes do 

banco.(E2P8) 

*A gente tem todos os 

dados disponíveis dos 

clientes, lógico que 

seguindo os princípios 

éticos.(E2P8) 

*Na visão de validação 

dos dados a gente tem 

um processo semanal e 

mensal de informações, 

que a gente olha cliente 

a cliente, na base de 

dados inteira, com os 

quase 1 milhão de 

clientes, e buscamos 

correções, para não ter 

dados 

desconexos.(E2P8) 

 

*Alguns dos usuários 

comparam com a 

origem do dado. Porque 

o dado saiu lá do ERP, 

passou pelo ambiente 

de BI e foi para o 

tableau. Alguns 

usuários fazem um 

batimento para ver se 

os dados estão 

coerentes ou 

não.(E3P8) 

*Pelo menos o que 

observo da proximidade 

que tenho com os 

gestores vejo que boa 

parte das decisões não 

são baseadas em dados, 

são baseadas em 

achismo.(E3P8) 

*Eu acho que falta 

incentivo da alta 

administração(para 

utilização de dados para 

tomada de 

decisão).(E3P8) 

*A gente acaba 

acompanhando muito 

os padrões 

internacionais e 

buscando as 

informações dos 

padrões 

internacionais.(E4P8) 

 

9- De que 

maneira as 

novas 

informações que 

vem do mercado 

são coletadas/ 

organizadas? 

 

*A nossa referência é 

como está a 

concorrência, como se 

posicionam, quais são 

os produtos que dispõe, 

qual market 

share.(E1P9) 

*Então existe sim um 

monitoramento (da 

concorrência), ele é 

reativo, ele é muito em 

base a 

consultorias.(E1P9) 

*O próprio banco 

central disponibiliza 

dados dos bancos para 

os próprios 

bancos.(E2P9)  

 

*Não existe um 

processo de coleta 

definido, não existe 

uma base de dados 

definida, não existe 

nem o assunto dentro 

da empresa de análise 

de ambiente externo, de 

coleta de dados 

externa.(E3P9) 

*é praticamente 

inexistente.  

Não se coleta 

informações.(E3P8) 

*O nosso mercado 

acaba sendo muito 

colaborativo, por 

exemplo, todas as 

empresas, os (TLDs) 

que a  gente chama 

acabam colaborando 

muito entre si em 

relação ás 

tecnologias.Então 

existe um elo muito 

forte principalmente 

através do (IETF) 

onde nós trabalhamos 

de maneira 

colaborativa a 

melhorar os 

protocolos, melhorar 

as comunicações 

entre nós para 



110 

 

permitir que todos 

evoluam de maneira 

concisa em relação à 

parte 

tecnológica.(E4P9) 

*Mas não existe 

realmente uma 

estratégia agressiva 

de competitividade 

entre nós. Existe uma 

coisa mais 

colaborativa.(E4P9) 

*Principalmente da 

América latina, nós 

nos reunimos uma 

vez por ano para 

trocar idéias e 

informações para 

conseguir evoluir a 

região como um todo 

que é o (LACTLD) 

que nós chamamos e 

durante todo ano nós 

temos grupos de 

trabalhos 

colaborativos entre as 

próprias 

(CCTLDs).(E4P9) 

10- Quais os 

passos que 

ocorrem na 

empresa para a 

pesquisa de 

informações 

relevantes? 

*Nós temos um radar 

muito fraco sobre quem 

não é nosso 

concorrente e que 

poderia estar atuando 

no nosso mercado. Eu 

acho que a gente tem 

uma total nuvem sobre 

isso, e a gente é 

surpreendido vira e 

mexe, por essas 

incursões de 

empresas.(E1P10) 

*A gente tem um 

pouco de dificuldade 

de reagir.(E1P10) 

*Não olhamos para os 

entes regulatórios e 

perdemos algumas 

oportunidades e nos 

focamos muito mais na 

concorrência 

tradicional.(E1P10) 

*A gente tem um painel 

que tem mais de cinco 

mil bancos de dados 

que a gente tem acesso 

e pode usar.(E2P10) 

*A gente sai em busca 

(de informações 

relevantes).(E2P10) 

 

*Hoje a gente tem BI e 

quando você tem BI 

você está olhando para 

o passado, não para o 

futuro.(E3P10) 

 

*Tive que tirar, por 

exemplo, um 

histograma da base 

de dados e como a 

gente não tinha um 

relatório que gerava 

isso automaticamente 

ainda eu acabei 

fazendo uma consulta 

direta nessa base de 

dados relacional 

buscando essa 

informação, tirando 

esse 

histograma.(E4P10) 

 

11- Quais são as 

atitudes 

tomadas com as 

novas 

informações do 

mercado? 

*Eu não posso ficar 

com essa informação 

só comigo (a respeito 

da concorrência). Então 

automaticamente 

conversei com meu 

gerente, meu gestor 

encaminhou essa 

mensagem para o 

pessoal de produtos, de 

vendas para ajudar nos 

novos 

empreendimentos nos 

 

 

*Com certeza as 

atitudes vem da alta 

administração baseado 

no que eles mesmos 

acabam 

pesquisando.(E3P11) 

*Não existe um 

processo, não existe 

uma base de dados, não 

existe um 

compartilhamento 

dessas informações. É 

tudo pelo próprio 

 



111 

 

posicionar em relação a 

concorrência.(E1P11) 

 

gestor.(E3P11) 

12- A empresa 

divulga novas 

informações 

para os 

gestores? 

*Projetos vencedores, 

projetos de práticas que 

deram certo ao redor 

do mundo tem um 

espaço de divulgação 

que tem uma 

abrangência muito boa 

na empresa.(E1P12) 

*Temos nossa 

universidade, CSG 

University que é um 

lugar onde as 

inovações, novos 

produtos, novas 

práticas ficam 

disponíveis para os 

novos empregados, ou 

empregados que 

necessitam de novo 

treinamento possam 

recorrer.(E1P12) 

*As informações ficam 

desatualizadas. Então a 

nossa referência é 

como está a 

concorrência, como se 

posicionam, quais são 

os produtos que dispõe, 

qual market share. Ela 

não é atualizada com 

tanta velocidade como 

o mercado muda. Mas 

é o melhor que 

temos.(E1P12) 

 *Tudo que esses 

gestores da alta 

administração 

absorvem talvez eles 

compartilhem entre 

eles, mas pelo menos 

num nível de média 

administração, nível 

gerencial, essas 

informações não são 

compartilhadas.(E3P12) 

 

13- Os gestores 

sentem 

necessidade de 

trabalhar com 

informações 

novas? 

 

*O dia a dia das 

empresas como 

“business as usual”, ele 

é muito olhar para o 

passado e repetir 

práticas em busca da 

eficiência.(E1P13) 
*Eu acho que isso  é 

um baita desafio 

(mudança de práticas) 

porque como nas 

estruturas que são 

feitas e criadas para 

eficiência, você tem 

abertura para o 

novo.(E1P13) 

*Então nossa prática de 

monitorar o ambiente, 

é uma prática para 

monitorar as ameaças 

do concorrente sobre 

nossos custos, sobre 

nossa receita.(E1P13) 

*(Monitoramento de 

ambiente) Ela não é 

uma prática de olhar “o 

que esses caras estão 

*Antes da gente tomar 

alguma atitude, a gente 

levanta N variáveis 

para testar em algum 

modelo ou alguma 

coisa. Mas quando a 

gente passa para o 

superintendente para 

ele dar uma validada 

final, é inevitável, ele 

vai propor alguma coisa 

nova.(E2P13) 

*Percebo que estão 

muito mais 

preocupados em 

resolver a operação do 

dia a dia do que olhar 

para novos negócios e 

mudanças no 

mercado.(E3P13) 

*Sentem muita 

necessidade, a gente 

conversa muito sobre 

isso, aliás estamos 

agora exatamente 

trabalhando com essa 

coleta de informações 

para analisar mais 

informações, para ter 

relatórios mais ricos e 

partir desse ponto 

mais 

estratégico.(E4P13) 
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criando"? Existem 

outros que eu poderia 

estar me associando 

para criar também 

novas coisas?  Quem 

poderia complementar 

meus serviços?  Eu 

acho que essa é uma 

grande 

dificuldade.(E1P13) 

*Você na estrutura 

atual se permitir essa 

inovação (olhar além 

da concorrência clara), 

esse olhar para frente. 

É um desafio, parece 

que nós nos 

preocupamos muito em 

resguardar as boas 

práticas que 

funcionaram no 

passado, 

principalmente  quando 

no nosso caso somos 

líderes de mercado. 

Algumas coisas são 

quase tabus. Sempre 

funcionou assim, a 

gente continua 

vendendo, então por 

que mexer no produto 

agora?(E1P13) 

14- Quais são as 

atitudes 

tomadas pelos 

gestores quando 

percebem 

mudanças no 

ambiente 

competitivo? 

 

*Os movimentos que a 

concorrência faz, 

precisamos estar bem 

atentos em termos de 

como se posiciona no 

custo, qual a proporção 

de valor desse cliente 

para que a gente tenha 

argumentos para nos 

posicionarmos também 

junto aos nossos 

clientes.(E1P14) 

*E para isso  (entender 

as fragilidades do 

concorrente) a gente 

lança mão de relatórios 

de mercado, alguns 

deles nos posicionam 

melhor do que o 

concorrente, outros o 

concorrente está 

melhor 

posicionado.(E1P14) 

*Uma boa  fonte de 

informação são nossos 

clientes. (...) Essa 

captura de informação 

é basicamente 

informal.(E1P14) 

*Começamos a 

perceber concorrentes 

que não estavam a 

princípio nesse radar da 

*A ideia é sempre não 

ser surpreendido. Ser o 

protagonista da 

mudança, a gente 

sempre busca maneiras 

inovadoras de não 

sermos surpreendidos e 

surpreendemos.(E2P14) 

*Acontece de a gente 

ser surpreendido, mas 

muitas vezes quando 

isso acontece a coisa já 

aconteceu, o pior já foi, 

então é correr atrás da 

perda.(E2P14) 

*São coisas que são 

ainda inovadoras, mas 

o banco já está se 

preparando, já tem 

projetos para 

implementar.(E2P14) 

*Dificilmente isso 

ocorre (mudanças no 

ambiente competitivo), 

mas quando ocorre a 

gente está pronto para 

contra atacar.(E2P14) 

 

*Mas o que percebo 

pelo menos dos últimos 

meses é que a alta 

administração está 

bastante preocupada 

com as mudanças no 

cenário.(E3P14) 
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competitividade, eles 

não apareciam nos 

relatórios das 

consultorias. Mas são 

emergentes, são 

empresas de nicho, 

chegam com um preço 

muito baixo, uma 

proposta de valor 

extremamente 

agressiva, chega com 

um preço muito baixo, 

uma proposta de valor 

extremamente 

agressiva e temos 

dificuldade de 

reagir.(E1P14) 

*Nós vemos o  

mercado segmentado 

em produtos e 

esperamos encontrar 

ações competitivas 

segmentadas em 

produtos. E quando 

chega um concorrente 

que não se posiciona 

assim a gente tem 

alguma dificuldade de 

capturar essas 

informações.(E1P14) 

*Como a gente não 

monitora a gente 

demora a 

reagir.(E1P14) 

15- Como a 

empresa utiliza 

as informações 

que já possui 

sobre os 

concorrentes? 

 

*Como esse 

concorrente se 

posiciona tão baixo. 

Então a gente precisa 

entender isso da 

competição para poder 

responder a essas 

questões que o próprio 

cliente nos faz. 

(E1P15) 

*A gente usa essas 

informações de 

concorrentes para se 

posicionar em relação 

ao mercado, aos 

clientes.(E1P15) 

*A gente costuma 

utilizar (informações 

sobre concorrentes) 

para direcionar o 

estudo, para direcionar 

as 

oportunidades.(E2P15) 

*É mais para dar um 

direcionamento, não é 

uma coisa que 

realmente mude o jogo 

de forma que a gente 

consiga superar. São 

indícios.(E2P15) 

*Ainda é muito 

complicado ter acesso 

confiável e específico 

sobre o 

concorrente.(E2P15) 

*Por não ter um 

processo bem definido, 

eles acabam não 

compartilhando com os 

demais.(E3P15) 

 

 

16- Com qual 

frequência a 

empresa  utiliza 

as informações 

que já possui 

sobre os 

concorrentes 

para a tomada 

de decisão? 

 

*Então vai de novo 

muito do feeling do 

gestor, o alinhamento, 

a estratégia da 

corporação, de novo as 

práticas do passado, 

etc. mesmo que sejam 

informações 

novas.(E1P16) 

*É uma busca mensal, 

o banco manda 

mensalmente planilhas 

para a gente os dados 

de créditos do mercado 

e a gente também busca 

mensalmente os dados 

na internet.(E2P16) 

 

*Então se um 

concorrente grande 

executa uma mudança 

muito grande, 

provavelmente eles vão 

olhar e talvez reagir a 

isso. Mas só se algo 

grande que chame a 

atenção.(E3P16) 

*Anualmente eles 

liberam um livro, um 

relatório onde tem 

todas as atividades 

executadas pela 

empresa durante o 

ano.(E4P16) 
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17- O (a) Sr(a) 

gostaria de fazer 

alguma 

consideração 

adicional sobre 

esta pesquisa? 

 

*Nós quando captamos 

essas informações 

temos dificuldade de 

reagir porque elas caem 

num processo que 

reforça as práticas do 

passado que sempre 

funcionaram.(E1P17) 
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Entrevistados 5 a 7 (Principais trechos utilizados na análise) 
 

Pergunta E5 E6 E7 

  *Como a empresa tem ERP 

há muitos anos, então acho 

que toda essa parte de 

histórico de formação, de 

dado, de registro, temos 

dezenas de relatórios.(E6) 

*Principalmente e a questão 

da memória é tão 

importante quanto porque 

como você mede seus 

acertos e erros e como você 

faz para evitar seu erro indo 

para frente.(E7) 

*A outra área é uma área de 

análise, análise... Porque os 

dados normalmente são 

históricos, são para trás, 

você usa a história e você 

usa alguma estimativa 

também que o mercado te 

dá, que você consome que é 

para frente, para produzir 

essas tomadas de 

decisão.(E7) 

1- De que forma a 

empresa guarda o 

histórico das informações? 

 

*A gente tem um 

sistema...usa muito Excel, 

usa Evernote e tem arquivos 

que a gente guarda no 

servidor nosso.(E6P1) 

*A gente tem arquivos 

específicos por assuntos, 

áreas, empresas, tem um 

mundo de 

informações.(E6P1) 

*Você tem grupos 

específicos de pessoas que 

tem acesso a essa ou aquela 

informação(E6P1) 

*Então hoje você tem 100% 

das informações 

armazenadas em tudo o que 

você imaginar, todos os 

back offices da empresa 

inteira e PDV varejo, 

acessando a informação 

hoje é tudo real time.(E6P1) 

*A gente armazena os 

números, dados 

efetivamente, tudo o que a 

gente compila de 

informação relativo as 

empresas que são de 

balanço principalmente e 

dados de mercado, quer 

dizer, preço, a gente 

armazena.(E7P1) 

*A gente armazena, guarda 

os dados também de 

resultados, resultados 

históricos e resultados por 

fundo, por carteira, por 

ação, por estratégia, por sub 

estratégia, por gestor. Então 

a gente tenta arquivar dessa 

forma.(E7P1) 

*Sistema americano de risco 

que chama Imagine, ele é 

um sistema de portfólio, 

mas você guarda dados lá 

dentro e gera 

relatórios.(E7P1) 

*Temos um sistema 

nacional que é feito para 

empresas como a nossa e é 

operacional, mas por ser 

operacional você acaba 

guardando informações 

mais precisas dos dados, do 

dia a dia, de resultado 

principalmente que chama 

ValeMob.(E7P1) 

*Então primeiro, a gente 

busca informação das 

companhias, duas formas, a 

gente busca direto no site da 

CVM, com robozinhos que 

vão e buscam, a gente paga 

um sistema de provedores 

de dados (...) que ele só 
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vende dados, é uma empresa 

de dados.(E7P1) 

*O banco dá para gente 

dados, extratos, tudo isso é 

um sistema do banco que a 

gente tem uma extranet que 

a gente acessa e tem lá esses 

dados. Ficam guardados 

dados no próprio banco e a 

gente consegue acessar, é 

outro banco de dados para 

gente.(E7P1) 

2- Existe algum tipo de 

sistema que organiza os 

processos e informações 

da empresa? 

*Você entra lá e tem 

documentos em Word, tem 

em Excel principalmente. 

Se não são planilhas, se não 

são documentos em Word, 

você pode ter Power point, 

o que for.(E6P2) 

 *Você guardar dados, gerar 

alguns tipos de relatórios, 

isso é... Os cadastros, tudo 

isso tem política.(E7P2) 

*Os dados que a gente usa 

para tomada de decisão de 

investimento não tem uma 

política interna sobre os 

dados, tem uma arquitetura 

que a gente se preocupa 

mais, em relação a como 

armazenar esse dado e como 

você usa esse dado com 

cuidado para não perder ou 

não estragar o histórico, isso 

tudo é importante.(E7P2) 

3- Quais são os 

mecanismos que a 

empresa usa para guardar 

informações? 

 

*A gente usa Outlook em 

termos de informação ou a 

gente tem um C que a gente 

tem todas as informações 

por arquivos que a gente 

grava todo dia.(E5P3) 

*A gente tem que colocar 

esses dados no software, a 

prescrição, quanto o médico 

receitou da sua lente, tudo 

isso, tudo é via sistema, 

todas as etapas, cadastrar 

cliente, cadastrar o pedido 

de venda do cliente.(E6P3) 

*No software (ERP) tem lá 

o módulo de contas a pagar, 

contas a receber, de 

logística, de compras, RH, 

folha de pagamento, 

cobrança. Tudo o que a 

empresa precisa fazer de 

qualquer tipo de transação, 

registro, o que for, tudo é no 

software, não existe 

Excel.(E6P3) 

*Tudo é via sistema.(E6P3) 

 

4- Quais são as políticas da 

empresa para a 

manutenção dos históricos 

e relatórios? 

 

*Tudo é guardado.(E5P4) 

*Tudo que as pessoas 

querem guardar elas 

guardam, 

infelizmente.(E5P4) 

*Cada grupo de pessoas que 

tem acesso a determinados 

arquivos.(E5P4) 

*(cada pessoa) tem suas 

iniciativas em termos de 

como quebram esses 

arquivos (para 

organizar).(E5P4) 

*Então vão ter os folders, 

como vão estar quebrando 

*Cada usuário tem definido 

seu perfil de acesso, o que 

ele pode acessar e o que ele 

não pode acessar.(E6P4) 

*Então tudo é registrado no 

sistema, não tem nada que 

não seja registrado no 

sistema.(E6P4) 

*Qualquer venda, qualquer 

coisa, ainda mais a gente 

que é serviços como te 

expliquei e tem uma receita 

médica, a gente precisa 

obrigatoriamente utilizar o 

sistema, registrar seu nome, 
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cada um deles, que 

informação querem guardar, 

informação nova, 

informação velha.(E5P4) 

*A gente usa muito 

informação mensal na parte 

de clientes. Então todo mês 

você tem muita informação 

relacionada a cliente que 

você vai organizando por 

mês porque todo mês 

muda.(E5P4) 

*Você tem todas 

informações, interações, 

com clientes das Lojas A, 

fornecedores, competidores, 

tudo que for relacionado a 

Lojas A.(E5P4) 

 

cadastrar todo 

cliente.(E6P4) 

*Então tudo passa por um 

registro no sistema que tem 

o armazenamento.(E6P4) 

*Ninguém tem acesso ao 

banco de dados, tem uma 

política interna de segurança 

de acesso a banco de dados, 

só um gerente geral de TI e 

eu que tem a senha para 

fazer qualquer coisa aqui 

em relação à 

informação.(E6P4) 

*Tudo isso tem backup, 

temos sistemas de 

backup(...) Se acontecer 

alguma coisa aqui e 

explodir uma sala de 

servidor, a gente tem a 

informação certinha até a 

hora que explodiu.(E6P4) 

*Toda a informação já está 

protegida em termos de 

segurança de backup, a 

gente não perde o 

histórico.(E6P4)  

*Tem todos os manuais de 

acesso, tela de vendas, 

existe um manual tela de 

vendas, quando foi feita a 

implantação de sistemas 

todo mundo recebeu o 

manual relacionado a seu 

processo e foi dado o 

treinamento para cada área 

da empresa, por uma pessoa 

técnica da empresa do 

software.(E6P4) 

*Na intranet (...) vai ser um 

portal super bacana que lá 

vão ter todas as políticas da 

empresa, todos os 

manuais.(E6P4) 

5- Como a empresa utiliza 

de relatórios/ informações 

que já possui? 

*A gente tem relatórios 

internos e externos.(E5P5) 

*Relatórios que são para 

nosso consumo.(E5P5) 

*Quase todas áreas geram 

esses relatórios.(E5P5) 

*Podem ser relatórios de 

estudos específicos, podem 

ser relatórios de 

comitês(E5P5) 

*Podem ser relatórios para 

clientes.(E5P5) 

*Se faz muitos relatórios. 

Mas esses relatórios são 

gerados de alguma forma 

automaticamente que são 

material informativo.(E5P5) 

*O software te dá centenas 

de relatórios para cada 

módulo.(E6P5) 

*Então cada área tem seus 

vários relatórios no ERP 

online.(E6P5) 

*Tem diversos filtros, 

maneiras diferentes de você 

ver o relatório, período 

inicial, período final.(E6P5) 

*Todo relatório que você 

gera no software você pode 

exportar para o Excel, isso é 

muito bacana, pode 

transformar em tabela 

dinâmica, começar a 

mexer.(E6P5) 

*Nosso software, todo 

relatório que ele te dá, ele te 

dá possibilidade de você ver 

da maneira que você quiser 

*Temos geração de 

relatórios - alguns, quase 

todos tem, cada um desses 

sistemas que te falei tem 

alguma geração de 

relatório.(E7P5) 

*Então são processinhos, 

processos que são 

determinados 

provavelmente nos comitês 

e aí geram-se relatórios dos 

mais diversos tipos, 

depende de cada 

etapa.(E7P5) 

*O próprio ranking é um 

relatório, é um Excel que se 

gera diariamente, mais de 

um Excel.(E7P5) 

*Tem relatórios de risco 

regulatório de liquidez, 

relatórios semanais para 
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ver e mexer,(...) tem views 

diferentes que consegue 

exportar para o Excel e 

conseguir trabalhar mais a 

informação que você 

quiser.(E6P5) 

*Ele (ERP) gera gráfico 

sozinho.(E6P5) 

*Toda a área tem seus 

relatórios, tudo no software, 

no ERP.(E6P5) 

*Hoje tem um relatório no 

sistema que dá lá a 

comissão por produto, mas 

ele não é fiel à comissão 

final que o vendedor vai 

ganhar no holerite dele 

porque tem algumas regras 

nesse programa que esse 

relatório não enxerga. A 

gente fez uma customização 

e lançamos um 

relatório.(E6P5) 

*De todas as vezes que 

passei por varejo, nunca vi 

uma empresa que chegou 

num nível de ter um 

relatório de comissão que 

considera todas as regras do 

programa que usuário pode 

emitir e acompanhar sua 

comissão e depois cruzar 

com seu holerite. 

*A gente divulgou o manual 

de regras de comissão e 

fizemos uma customização 

do relatório novo.(E6P5) 

*O ERP é muito 

interessante, ele dá a opção 

de ver gráfico, várias views, 

filtrar de diferentes 

maneiras, mas ele não te dá 

o que um sistema de BI te 

dá. Um software de BI é 

muito mais visual, N 

gráficos diferentes.(E6P5) 

*Então ele te dá 

oportunidade de você 

customizar do seu jeito, 

fazer os cockspits que a 

gente chama de indicadores 

do seu jeito, o que 

realmente você quer ver de 

cada área da empresa, tudo 

isso é software de BI 

atrelado ao ERP.(E6P5) 

*A gente tomou a decisão 

de implementar o software 

de BI que está integrado 

com ERP.(E6P5) 

*É também real time. Fez 

uma venda em qualquer 

loja, todos os indicadores 

relacionados a aquela loja 

estão se atualizando no 

momento.(E6P5)  

comitê de avaliação de 

resultado por estratégia, tem 

os extratos, tem relatórios 

que a gente publica para 

cliente no site, cartas, 

lâminas mensais, tudo isso 

são relatórios que a 

gente(E7P5) 

*É uma gama de coisas que 

a gente precisa produzir 

aqui internamente.(E7P5) 
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6- Como a empresa se 

utiliza de relatórios e 

históricos dos meses/ 

trimestres/ anos anteriores 

para tomar decisões? 

 

*(uso de informações pré 

existentes) Podem ser 

decisões de investimentos 

que a gente faz nos fundos. 

Então é onde os analistas 

organizam essa 

informação.(E5P6) 

*Se a gente vai usar essas 

informações relacionadas, 

relativas as empresas que a 

gente investe ou aos fundos 

que a gente gere.(E5P6) 

*A gente pode preparar um 

relatório para mandar para 

um cliente ou para fazer 

uma apresentação para um 

cliente.(E5P6) 

*Diariamente tem um 

relatório que a gente prepara 

dos investimentos ou 

desinvestimentos mas é 

feito dentro de uma 

mensagem de e-mail.(E5P6) 

*Todos os tipos de decisão 

(utilizam relatórios).(E6P6) 

*Tem relatórios que a gente 

precisa ver antes (de tomar 

decisões).(E6P6) 

*Temos um relatório que 

conseguimos customizar no 

sistema para enxergar da 

maneira que a gente 

queria.(E6P6) 

*É um relatório que a gente 

usa para gente se basear, a 

quantidade que a gente vai 

comprar de armação por 

marca do mês 

seguinte.(E6P6) 

*O principal desafio de 

gestão de produto no varejo, 

quando você começa a ter 

uma rede, como você 

entender que as lojas são 

diferentes, cada loja tem um 

perfil diferente, uma venda 

diferente, não adianta você 

simplesmente fazer uma 

compra e querer mandar 

igual para todo mundo. 

Você vai errar e vai gastar 

dinheiro desnecessário. 

Então para gente evitar 

depois transferência entre 

lojas, toda uma 

movimentação, a gente usa 

alguns relatórios para só se 

basear em como a gente tem 

que abastecer as 

lojas.(E6P6) 

*Dependendo do relatório 

ele se encaixa numa etapa 

da tomada de 

decisão.(E7P6) 

*(relatório) É uma regra 

para a tomada de 

decisão.(E7P6) 

*É mais interessante essa 

parte sistemática, tudo isso 

são dados que obedecem ao 

processo que te saem com 

uma tomada de decisão 

sugerida.(E7P6) 

*Temos essa 1ª etapa 

sistemática de tomada de 

decisão, temos uma parte 

dos nossos portfólios que 

são baseados nessa regra, 

então ela já sai pronta, a 

tomada de decisão, o 

processo é inteiro 

computacional, obedece a 

aquela regrinha testada 

estatisticamente, a gente 

implementa ele igualzinho 

ao que está lá e dá um 

resultado na verdade muito 

bom.(E7P6) 

*Aí tem outras tomadas de 

decisões, outros portfólios 

que obedecem as outras 

etapas que são mais 

analíticas(E7P6) 

*Então a gente usa outros 

relatórios além dessa parte 

computacional, a gente usa 

os relatórios de resultado 

para avaliar.(E7P6) 

*Os relatórios são insumos 

para a tomada de decisão 

humana, de preferência 

colegiada, mas o que é 

importante é que os 

relatórios são a referência a 

ser batida. Então você tem 

um norte baseado naquele 

relatório.(E7P6) 

*Quanto mais você se 

desvia dos processos, dos 

relatórios, você está 

adicionando um risco... 

Você está tomando uma rota 

diferente da sugerida e isso 

envolve em riscos para 

quem tomou a decisão, para 

o grupo que tomou, para a 

pessoa que tomou a decisão, 

internos que refletem na 

avaliação da própria 

pessoa.(E7P6) 

7- Como ocorre o 

planejamento das 

decisões? 

*Então à partir da reunião 

desses comitês é que as 

decisões são 

tomadas.(E5P7) 

*Esses comitês 

*Tem hoje nas empresas o 

que a gente chama de 

planejamento 

estratégico.(E6P7) 

*Quando falo planejamento, 

*A gente montou esse 

processo, esse processo dá o 

resultado, tem uma 

expectativa de resultado, 

esse resultado final foi 
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normalmente se embasam 

em estudos ou trabalho de 

uma pessoa ou de algumas 

pessoas que são chamadas 

através da ata dessas 

reuniões a estar trazendo 

material para ser discutido, 

avaliado e se tomar 

decisão.(E5P7) 

 

imagina que a gente vai 

precisar para o ano que vem 

planejar a empresa 

inteira.(E6P7) 

*Tem aí algumas etapas. O 

final essas etapas é a gente 

elaborar o famoso 

orçamento e vir com a 

gestão de orçamento na 

empresa que a gente vai 

implementar para o ano que 

vem.(E6P7) 

*Você vai ter que definir 

todo o plano de ações que 

você vai fazer para o ano 

que vem, relacionado a cada 

área, todo plano de ação e 

cada ação vai ter lá seu 

prazo, quanto você vai 

gastar para fazer aquela 

ação, tem ação que você não 

gasta nada, tem ação que 

você gasta, esse é um 

processo mais macro que no 

final você tem um 

orçamento por área e depois 

um orçamento mãe para 

empresa inteira.(E6P7) 

*Mesmo empresas muito 

grandes que eu conheço 

ainda não fazem 

planejamento estratégico, 

não sabem fazer.(E6P7) 

*Aí vou ter que fazer um 

estudo (para tomar decisões) 

que a gente já fez, que é o 

que te falei da DRE que a 

gente tem e acessa a 

informação.(E6P7) 

*A gente já fez essa análise, 

a gente tem a DRE, acessou 

a informação e fez a 

análise.(E6P7) 

*Então para cada ação que 

vai ter um orçamento de 

cada área, a gente vai 

acessar informações para 

poder montar o plano de 

ação que vai fazer.(E6P7) 

*Aí onde a gente acessa? 

Nos relatórios do sistema do 

ERP.(E6P7) 

*Então a gente acessa 

relatório dos clientes que 

estão inadimplentes, todo 

dia, tem uma área de 

cobrança que acessa 

isso.(E6P7) 

*Uma vez fazendo a 

cobrança aí tem que 

registrar isso no sistema, 

então tem todo um trabalho 

de acesso de 

informação.(E6P7) 

*A gente vai ter que acessar 

relatórios de informações, 

diferente ou não? A gente 

mede dessa forma.(E7P7) 

*O processo é contínuo, não 

para nunca na verdade, é a 

nossa razão de 

existência.(E7P7) 

*A gente está lidando com 

futuro, você não consegue 

medir o que vai acontecer 

no futuro, estatisticamente 

as projeções de futuro são 

muito pouco confiáveis, 

quase todas, existem poucas 

que acertam, essa é a 

verdade.(E7P7) 

*Como a gente está lidando 

com futuro que é 

extremamente incerto, a 

gente parte desse 

pressuposto que é muito 

difícil, você tem que ter 

uma humildade muito 

grande em relação ao 

futuro.(E7P7) 

*Agora todo esse processo 

são todos os dias, geração 

de rankings é diária, porque 

tem mercado todo dia, todo 

dia tem preço, todo dia gera 

processo pela manhã, todo 

dia a gente tem notícias 

novas, uma realidade nova 

que precisa ser incorporada 

na sua avaliação.(E7P7) 
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indicadores, etc, para tomar 

a decisão.(E6P7) 

8- De que forma a 

empresa verifica as 

informações para tomar 

decisões? 

*Na gestão da empresa você 

procura sempre, que é 

semelhante aos fundos 

também, sempre buscar ter 

o máximo de informação 

possível sobre o que você 

for estar avaliando.(E5P8) 

*Se você vai tomar uma 

decisão de lançar um 

produto novo, você vai 

alocar algumas pessoas, 

alguns analistas de fundos 

para estar comparando com 

outros fundos, avaliando a 

legislação, conversando 

com nossos provedores 

como o administrador do 

fundo (...), vai estar falando 

advogados se tiverem 

aspectos que precisam ser 

discutidos.(E5P8) 

*Tenho uma pessoa de risco 

que também vai trazer essa 

informação para 

discussão.(E5P8) 

*Então a gente pegou e 

definiu alguns aspectos que 

a gente já imagina que 

precisam ser avaliados (para 

tomar uma decisão).(E5P8) 

*A gente vai sentar e 

procurar listar todos 

aspectos que precisam ser 

considerados (para tomar 

decisões). À partir desses 

aspectos, vai determinar 

quem vai estar pesquisando 

cada um desses aspectos 

para numa reunião posterior 

essas pessoas voltarem e 

falarem “olha, em relação a 

parte operacional a gente 

precisa disso, disso. Em 

relação a risco a gente 

precisa disso, em relação a 

parte comercial é isso, esses 

são os efeitos, tem cliente 

que vai gostar, tem cliente 

que não vai gostar, esse tipo 

de cliente que a gente está 

indo buscar”.(E5P8) 

*Então a gente procura 

mapear o máximo possível 

todos aspectos a serem 

abordados, 

investigados.(E5P8) 

*À partir dessa investigação 

a gente senta de novo e 

revisa, analisa, leva em 

consideração cada um 

desses aspectos.(E5P8) 

*Depois desse processo 

todo é que a gente toma 

*(verificação das 

informações) Sempre no 

ERP.(E6P8) 

*Sempre usando ERP e se 

tem algum relatório que por 

mais que ele te dê bastante 

profundidade de 

informação, mas não te dão 

todas.(E6P8) 

*Às vezes você tem que 

tirar, por exemplo, 2 ou 3 

relatórios para querer 

entender um tema 

maior.(E6P8) 

*Tem decisões no 

feeling.(E6P8) 
*Tudo o que for decisão que 

você precisa ver número, 

antes de qualquer decisão a 

gente olha o número 

primeiro.(E6P8) 

*O varejo sempre foi um 

varejo muito no 

feeling.(E6P8) 

*O varejo sempre sofreu de 

não ter dados, não ter 

memória, ainda mais o 

pequeno para o médio 

varejo.(E6P8) 

*O varejo sempre sofreu de 

não ter a informação, ter 

aquele Excel básico para 

fazer uma DRE no Excel, 

você abre o Excel e sai 

montando.(E6P8) 

*Por exemplo, Ticket 

médio, a gente começou a 

olhar Ticket médio 

comparando na rede inteira. 

(...)A gente começou a ver, 

por exemplo, fazendo uma 

comparação com 

indicadores de Ticket médio 

de lente, que tem lojas que 

conseguem ter um Ticket 

médio muito maior do que 

outras. A hora que se 

compara duas lojas 

similares com região 

similar, perfil de cliente 

similar, tamanho similar, 

puxa, tem uma loja que 

consegue vender lentes de 

350 reais de Ticket médio 

enquanto a outra que 

também é totalmente 

similar, ao invés de 350 está 

vendendo R$ 180. Então a 

gente começa a fazer 

algumas análises de 

comparação e toma uma 

ação: vamos pegar essa e 

essa loja que está com 
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uma decisão a nível de 

comitê. Se a gente vai 

seguir em frente, se não vai 

seguir ou que caminhos 

seguir, seja qual for a 

decisão.(E5P8) 

 

Ticket médio super baixo e 

vamos fazer um trabalho 

para entender por que ela 

está fazendo.(E6P8) 

*Acho que em linha geral o 

varejo vai caminhar para ser 

mais fatos e menos 

feeling.(E6P8) 

*Uma série de melhorias 

que você já poderia fazer 

rápido e você não faz 

porque você nem enxerga o 

indicador, nem enxerga o 

relatório.(E6P8) 

9- De que maneira as 

novas informações que 

vem do mercado são 

coletadas/ organizadas? 

 

*De forma geral a gente usa 

uma planilha de Excel que a 

gente chama de CRM, que é 

Client Relationship 

Management. Mas se for 

para clientes.(E5P9) 

*Se for uma informação de 

legislação por exemplo a 

gente usa Cut and Paste e 

coloca dentro dos arquivos 

dos dados.(E5P9) 

*Então a gente tem pastas 

específicas onde a gente 

mantém legislação.(E5P9) 

*A pessoa que é impactada 

seja na área comercial, de 

risco, operacional, essa 

pessoa que tem a obrigação 

de ir e arquivar essa 

informação.(E5P9) 

*Tem clientes que muitas 

vezes vem aqui para ver 

como você faz a 

organização dessa 

informação.(E5P9) 

*Documentação hoje em dia 

é um item importante no dia 

a dia da empresa.(E5P9) 

 

*Hoje o setor de ótica é um 

setor que praticamente é 

nulo, não existe 

informações de 

mercado.(...) Todas as 

empresas (...) não tem a 

obrigação de publicar 

balanço, resultado, 

etc.(E6P9) 

*Hoje não tem nenhum 

lugar que eu vou, nem um 

site da associação do setor, 

qualquer coisa que a gente 

já foi pesquisar que eu 

consiga entender quem são 

as óticas... Quanto elas 

faturam, qual é o lucro 

aproximado, quantas lojas 

tem em cada grupo de ótica. 

Então hoje é um setor que 

não te dá informação, não 

está estruturado. Ainda é 

muito familiar.(E6P9) 

*Então você não tem como 

puxar a informação e 

entender a 

informação.(E6P9) 

*Primeira coisa é entender 

isso, em qual posição a 

gente está em termos de 

faturamento, em termos de 

número de loja e etc.(E6P9) 

*Então tinha um leque aí de 

informação que não 

conseguia ter de 

mercado.(E6P9) 

*Fornecedor abastece a 

cadeia, abastece a ponta, 

tem muita informação. São 

pouquíssimos fornecedores, 

é um mercado muito 

pequeno. A gente está 

falando hoje aí de 5 ou 6 

fornecedores de armação, 

são quase todas as marcas 

que a gente já ouviu falar 

como consumidor.(E6P9) 

*Laboratório também, cabe 

numa mão o número de 

fornecedores de lente. Então 

a gente construiu um 

*Organiza (informações) de 

múltiplas formas.(E7P9) 

*Temos banco de dados em 

SQL, temos todos esses 

sistemas, a gente gera muita 

informação em Excel, o 

Excel é uma ferramenta 

muito produtiva então a 

gente usa o Excel.(E7P9) 

*O Excel é ruim para 

armazenar dados, a gente 

não gosta de armazenar 

dados em Excel, a gente 

prefere armazenar em 

sistemas ou em banco de 

dados ou mesmo em PDF 

que está ali travado, mas 

não em Exce.(E7P9) 

*Para manipular o dado o 

Excel é muito bom.(E7P9) 

*Tem a extranet, o 

Bloomberg, o imagine, o 

smart brain, cada sistema 

serve para uma coisa, não 

tem nenhum que serve para 

tudo então a empresa tem 

que dizer como você faz 

esse dado cruzar com 

aquele, se vai para um 

banco de dados, tem que ser 

pensado essa relação de um 

forma produtiva porque no 

final cada processinho que 

você adiciona consome um 

pouco de tempo.(E7P9) 

*É importante para gente ter 

uma área de 

desenvolvimento 

computacional através de 

programas nossos, 

proprietários que façam com 

que esses processos 

aconteçam na velocidade 

diferente.(E7P9) 

*Dado de cliente, 

informações pessoais, nome 

de cliente tem poucas 

pessoas que podem ter. 

Sistemas de execução de 

ordem na bolsa, está no 

computador, tem um 
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relacionamento nesse ano de 

visitar, por exemplo, 

fornecedor de armação, 

estive em Florianópolis no 

mês passado para visitar e 

conhecer uma fábrica de 

óculos, então todos esses 

fornecedores vendem para 

todo mundo, como são 

poucos, eles conhecem o 

dono da C, da D, da F, da 

CB, do MÓ, de todas as 

redes. Conversando com 

esses fornecedores, 

entendendo o que o pessoal 

fala bem próximo a mesma 

coisa, a gente conseguiu 

puxar informações de 

mercado.(E6P9) 

*(Falando com os 

fornecedores) A gente 

conseguiu entender quem 

são os 10 maiores, quantas 

redes tem no Brasil, quantas 

lojas cada um tem 

aproximadamente.(E6P9) 

*Lógico que você acha 

notícias de mercado, mas 

notícias de mercado você 

vai achar sempre o mesmo 

número e sempre das 

mesmas pessoas, os 4 

maiores que é o que sai: F, 

CB, D e C.  

*Sempre a Cl e D tem mil 

lojas, você ouve falar que 

eles tem mil lojas a 2 ou 3 

anos. A gente sabe que tem 

900 e pouco ainda, não 

passou de mil, o outro tem 

1020(E6P9) 

* Mas não se tem mais 

informação que isso.(E6P9) 

*É um mercado que em 

termos de informação de 

mercado, o segmento de 

ótica ainda é nem um pouco 

maduro.(E6P9) 

*Ainda precisa vir uma 

associação, uma Nielsen, 

um GFK, que são empresas 

grandes de pesquisa de 

mercado e chegar uma hora, 

se você ligar nessas 

empresas eles também não 

tem dados do segmento de 

ótica.(E6P9) 

*Hoje é um setor nem um 

pouco maduro, não 

compartilha 

informação.(E6P9) 

*Mesmo se a gente fosse 

contratar uma empresa, uma 

agência para fazer uma 

pesquisa de mercado para 

gente, a gente viu que eles 

sistema que executa aquilo 

lá, são pessoas autorizadas a 

emitir ordem, podem ter 

acesso, é outra coisa, 

movimentação de cliente é 

uma coisa.(E7P9) 

*Tem dado que a gente quer 

que todo mundo tenha, 

quanto mais melhor, dados 

que são usados para debate, 

troca de idéias, os números 

de retorno dos fundos, isso a 

gente divulga, manda email, 

quanto mais pessoas 

souberem é o marketing, 

nosso produto na prateleira. 

Mas não, tem coisas que são 

limitadas.(E7P9) 
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não vão conseguir acessar, 

porque está todo mundo 

fechado, ninguém publica 

balanço.(E6P9) 

*Então todas as informações 

de mercado foi visitando. 

Antes de entrar aqui, como 

tive oportunidade de fazer 

um projeto como 

consultoria, visitei 100% as 

lojas da rede. Quando eu 

visitei, visitei todos os 

concorrentes.(E6P9) 

*Entrei em cada loja do 

concorrente, tirei as fotos 

escondidas, consegui 

também produzir um 

material para gente, que 

depois a gente avaliou no 

projeto, como a 

concorrência estava 

estruturada.(E6P9) 

*Enfim, a gente conseguiu 

visitando in loco. Não tem 

jeito melhor do que visitar 

in loco.(E6P9) 

*Também ouvindo, porque 

a gente também tem 

funcionários que já foram 

funcionários de outras redes 

de óticas e a gente também 

acaba tendo as informações 

e entendendo aí um pouco 

como é dentro dessas 

empresas, etc.(E6P9) 

*Agora isso(informações 

sobre concorrência)  a gente 

usa e está usando agora para 

planejamento 

estratégico.(E6P9) 

*Agora vem esse processo 

de planejamento estratégico, 

a gente vai trazer essa 

análise de 

concorrência.(E6P9) 

10- Quais os passos que 

ocorrem na empresa para 

a pesquisa de informações 

relevantes? 

*O principal passo é 

determinar quem é a pessoa 

que vai procurar essa 

informação.(E5P10) 

*A gente procura usar 

provedores de informação 

que a gente tem que podem 

ser advogados, 

administrador dos fundos, 

órgão regulador, CVM, 

Anbima.(E5P10) 

*Cabe a cada uma das 

pessoas envolvidas no 

processo que é determinado 

para cada projeto estar 

encontrando seu caminho 

em termos de acesso a 

informação.(E5P10) 

 *O que mais acontece, 

normalmente é notícias, de 

onde elas vem? Mídia 

especializada, Bloomberg, 

informações de mercado 

que a gente coleta das mais 

diversas formas, inclusive 

com contatos, entrevistas 

que a gente faz com 

empresas, tem dados de 

mercado, esses a gente 

coleta do mercado, preço 

tem todo dia, tem fatos 

relevantes de companhias, 

as companhias.(E7P10) 

Departamentos de RI a 

gente usa muito, eles 

divulgam informação 

financeira, fato relevante 

comunicado ao mercado, 
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tudo isso a gente busca das 

empresas por várias 

fontes.(E7P10) 

11- Quais são as atitudes 

tomadas com as novas 

informações do mercado? 

*De forma geral 

documentá-las e disseminá-

las (as 

informações).(E5P10) 

*Você os documenta e 

dissemina dentro do grupo 

de trabalho.(E5P11) 

*Tudo o que a gente fez 

agora de análise de 

concorrência.(E6P9) 

*A gente sabe que tem um 

concorrente que vai abrir 

uma loja na frente da nossa 

loja (...).A gente detectou 

rápido, a gente não se 

preocupa muito porque é 

uma rua que já tem quase 10 

óticas, para gente não é algo 

que vai impactar, uma a 

mais ou uma a 

menos.(E6P11) 

*A gente acha positivo, 

temos uma visão de 

concorrência muito positiva, 

(...) porque uma loja a mais 

é ótimo, vai trazer mais 

fluxo, vai gerar mais fluxo 

de pessoas.(E6P11) 

*Então nesse caso 

específico não traz uma 

preocupação, pelo contrário, 

a gente acha que isso vai 

ajudar a aumentar a venda 

da loja.(E6P11) 

*A gente está o tempo todo, 

nossa área de marketing 

captando as campanhas que 

os concorrentes estão 

fazendo pelo site, todo 

mundo dando essas 

campanhas no site.(E6P11) 

*A gente consegue ter um 

radar online muito bom do 

que cada um está 

fazendo.(E6P11) 

*Temos reunião semanal 

com cada supervisor que é 

responsável por um grupo 

de lojas e eles trazem, 

sempre nessa reunião tem 

uma pauta de campanhas de 

concorrente.(E6P11) 

*A gente consegue ter um 

radar pelos supervisores que 

estão presencialmente o 

tempo todo nas lojas e pelos 

sites que a área de 

marketing tem um radar. 

Isso dá insight para gente 

bolar as campanhas.(E6P11) 

*Por exemplo, a 3 meses 

atrás aconteceu isso, a F 

lançou uma campanha super 

bacana que a sua idade era o 

seu desconto, (...) e a gente 

foi lá e fez também. A gente 

fez se não me engano o 

dobro da sua idade em valor 

de desconto.(E6P11) 

*É um possível futuro 

incerto, você não sabe se vai 

ou não vai, tem que tentar 

analisar quais são as 

implicações daquilo para o 

investimento, ter uma 

oportunidade, é uma análise, 

é mais por valuation, 

impacto de 

mercado.(E7P11) 

*Agora a Amazon vai entrar 

no Brasil (...), qual é o 

impacto? Super incerto. É 

algo que a gente tem que se 

preocupar, não tem?(E7P11) 



126 

 

*Foi uma ação que a gente 

viu que era bacana, fazia 

sentido, fomos lá e fomos 

mais agressivos que o 

concorrente.(E6P11) 

*Acho que hoje a gente de 

captar informação de 

mercado e reagir 

rápido.(E6P11) 

12- A empresa divulga 

novas informações para os 

gestores? 

*A empresa é pequena e não 

é difícil você estar 

divulgando a 

informação.(E5P12) 

*(disseminar as 

informações) é uma forma 

de você maximizar a 

utilização de 

recursos.(E5P12) 

*As pessoas são 

incentivadas a estar 

avisando tudo e 

todos.(E5P12) 

*Tem alguns grupos de 

divulgação, de distribuição 

de e-mail ou de Whatsapp 

que a gente divulga todas 

reuniões que você tem, com 

quem você vai encontrar, o 

que foi discutido, se tem 

atividades que vão ser 

geradas, elaboradas à partir 

dessas reuniões, desses 

encontros.(E5P12) 

 

*A gente tem hoje uma 

reunião semanal que te falei 

que são com supervisores de 

grupos de lojas.(E6P12) 

*Essa reunião semanal a 

gente discute loja a loja, 

cada um traz aí um 

roteirinho, um relatório 

onde ele vai mostrar loja a 

loja o que está acontecendo 

na loja e a gente debate cada 

loja.(E6P12) 

*Qualquer momento eles 

(gestores de loja) 

conseguem acionar a gente, 

se acontece alguma coisa 

emergencial aí de 

mercado.(E6P12) 

*A gente tem uma 

convenção mensal de 

vendas (...), a gente 

apresenta os resultados do 

mês anterior, loja a loja, as 

metas novas do mês 

seguinte, aí a gente 

apresenta tudo o que está 

acontecendo na empresa de 

ações e não é só marca, a 

gente não só divulga 

campanha, a próxima 

campanha, algumas coisas 

diferentes, coisas 

novas.(E6P12) 

*A gente dá um news da 

empresa e tem uma pauta de 

participação de todo 

mundo.(E6P12) 

 

13- Os gestores sentem 

necessidade de trabalhar 

com informações novas? 

 

*Uma fonte importante de 

informação para nós é o 

cliente.Tendem a ser uma 

fonte importante para gente 

de informação sobre o que 

está acontecendo ou 

deixando de acontecer na 

indústria.(E5P13) 

*Tem um caderno do Valor 

todo dia que chama finanças 

e na contra página ou na 

página da frente você tem 

algo sobre a indústria. Tem 

bastante material sobre 

isso.(E5P13) 

 

*Não (tem necessidades de 

informaçÕes) de 

mercado.(E6P13) 

*Então o que sempre veio 

foi, eles captando o que a 

concorrência está fazendo e 

mostrando a necessidade de 

ter tudo isso, mais produto, 

melhorar o mix, melhorar 

layout de loja e ter 

ferramenta de 

marketing(E6P13) 

*Hoje muito do que a gente 

captou dos gestores que 

estão ali na ponta da 

execução e vendo o que a 

concorrência está fazendo, a 

gente conseguiu entregar e 
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hoje ter essas ferramentas 

para combater a 

concorrência.(E6P13) 

14- Quais são as atitudes 

tomadas pelos gestores 

quando percebem 

mudanças no ambiente 

competitivo? 

 

*Nossa discussão é a nível 

de comitê 

executivo.(E5P14) 

*Vamos discutir a 

informação e determinar se 

algo precisa ser feito a 

respeito.(E5P14) 

 *Ambiente competitivo para 

gente muda todo dia e ele 

resulta, a gente joga tudo 

nesse processo e esse 

processo vai te dizer o 

seguinte, simplisticamente 

recolhe seu investimento, 

para, sai fora, ou tem uma 

oportunidade, vamos 

investir mais, vamos alocar 

recursos dos clientes, 

nossos, dos fundos nessa 

oportunidade.(E7P14) 

*(a decisão) Obedece à 

máquina, obedece ao 

processo.(E7P14) 

*Dependendo de onde está 

o delta da mudança do 

cenário, a parte 

computacional vai te dizer 

uma coisa, a parte analítica 

vai te dizer outra, a parte de 

gestão e implementação vai 

tomar essa decisão, como 

tomar.(E7P14) 

*Na parte que passa por 

análise e implementação, a 

companhia, os analistas e as 

pessoas vão debater e 

chegar a um veredicto, com 

maior ou menor convicção, 

uma análise nossa dentro do 

possível e a área de 

implementação vai tomar a 

decisão se sim, se não e 

quanto vai implementar 

daquilo.(E7P14)  

15- Como a empresa 

utiliza as informações que 

já possui sobre os 

concorrentes? 

 

*(utilização de informações) 

O mais rápido possível com 

maior frequência 

possível.(E5P15) 

*Também pode usar essa 

informação a nível de 

dinâmica do dia a 

dia.(E5P15) 

*Vou visitar ou conversar 

com o cliente, antes de 

visitá-lo faço um pequeno 

estudo do cliente no sentido 

de em que outros fundos 

investem, qual o perfil 

desses outros fundos, como 

esses fundos estão se 

comportando, como se 

comparam com meus 

fundos, entender como 

estou posicionado na 

indústria.(E5P15) 

*Então diariamente estou 

tentando entender como 

estou posicionado nessa 

 *A gente avalia também 

com freqüência (a 

concorrência) , do ponto de 

vista mais estratégico, 

menos de tomada de decisão 

de investimento.(E7P15) 

*Do ponto de vista 

estratégico a gente vê tipo 

de produto que está 

crescendo, tipo de produto 

que está performando, tipo 

de fundo, para avaliar, a 

gente está sempre avaliando 

nossa posição competitiva, 

sempre. Inclusive os 

portfólios dos clientes, dos 

concorrentes. A gente 

sempre olha para ter uma 

ideia de como a gente está 

posicionado.(E7P15) 

*Como o nosso mercado 

tem dados todo dia, você 

tem a cota dos fundos 

concorrentes todos os dias, 
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indústria.  É uma 

inteligência de mercado 

nesse sentido.(E5P15) 

tem o quanto ele tem de 

patrimônio, então você sabe 

o quanto ele captou, o 

quanto resgatou e a gente vê 

muito para onde o mercado 

está indo.(E7P15) 

16- Com qual frequência a 

empresa  utiliza as 

informações que já possui 

sobre os concorrentes para 

a tomada de decisão? 

 

 *Falta isso, falta ter uma 

associação que abrace isso, 

que lance as pesquisas do 

segmento que hoje não tem, 

que promova os encontros 

que hoje não tem.(E6P16) 

*Hoje você tem a Bioptica 

que é a empresa do setor, 

associação, ela fez um 

fórum, fui participar para 

conhecer, estava super 

querendo entender mais, 

tem uma feira com stand de 

fornecedores em geral, foi 

interessante porque teve aí 2 

dias de palestras, eles 

trazem alguém para falar 

sobre gestão tributária em 

ótica, gestão de venda, 

tendências e etc e promover 

um painel que estava os 4 

presidentes dessas 4 redes 

de varejo.(E6P16) 

*Ninguém abre o que está 

fazendo, dá aquela resposta 

mais genérica e tal.(E6P16) 

*Falta ter uma associação 

forte que tenha... pegar a 

Nielsen, GFK, que queira 

abraçar o segmento para 

gerar pesquisas, gerar 

estatística e alguém que 

abrace para promover mais 

encontros e etc.(E6P16) 

*Você tem que ouvir todos 

os elos, fornecedor que eu 

falei que a gente fez, que é 

quem abastece a cadeia 

inteira, ele tem a informação 

e são pouquíssimos, então é 

melhor ainda, cada um 

conhece todo mundo. Então 

ouvir os fornecedores, ao 

mesmo tempo tem que 

visitar in loco porque os 

fornecedores às vezes não 

tem a experiência que a 

gente tem de varejo. O 

fornecedor sabe falar quem 

é, o que fazem, como é o 

modelo de franquia de cada 

um, se um franqueado pede 

direto da franqueadora, é a 

franqueadora que compra 

com o fornecedor e o 

franqueado é obrigado a se 

virar e falar direto com o 

fornecedor. Então a gente 

consegue entender um 

*É freqüente (a utilização 

de informações sobre 

concorrência).(E7P16) 

*Então tudo isso entra no 

contexto da sua locação, 

entra bastante, a análise 

competitiva principalmente 

de onde o dinheiro está 

indo, daí a gente toma a 

decisão.(E7P16) 



129 

 

pouco mais como eles 

operam em termos de 

supply chain, tamanho de 

loja e tal. Mas eles não tem 

a experiência... (E6P16) 

*Então visitar é super 

importante e conhecer 

realmente na prática os 

concorrentes e ouvir a 

ponta, ouvir os gestores e 

vendedores, quem está na 

ponta, não só tem amizade 

entre vendedores de lojas, 

concorrentes, tem muitos 

casos de pessoas super 

amigas e freqüentam, eles 

estão ali do lado, estão na 

ponta, estão sentindo, tem a 

percepção do cliente, ouvem 

o cliente, entendem que o 

cliente chega "toda hora 

vem um cliente da ótica tal 

com um preço lá embaixo", 

"a ótica lá está fazendo 30% 

de desconto, estão 

queimando preço", ouvir a 

nossa ponta, é o pessoal que 

está ali, barriga no balcão e 

é onde a gente tem 

informação mesmo de 

mercado.(E6P16) 

*Tudo isso é importante, 

não dá para ficar sem ter 

alguma informação, mas 

falta a parte de setor, 

pesquisa, estatística e etc 

que hoje a gente não tem 

com o segmento de 

ótica.(E6P16) 

17- O (a) Sr(a) gostaria de 

fazer alguma consideração 

adicional sobre esta 

pesquisa? 
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APÊNDICE C- Quadro de Unidades de Significado identificadas na Análise 

 
 

US Unidade de registro 

US1: Procedência das 

informações 
*Então primeiro, a gente busca informação das companhias, duas formas, a gente busca direto no site 

da CVM, com robozinhos que vão e buscam, a gente paga um sistema de provedores de dados (...) 

que ele só vende dados, é uma empresa de dados.(E7P1) 

*O banco dá para gente dados, extratos, tudo isso é um sistema do banco que a gente tem uma 

extranet que a gente acessa e tem lá esses dados. Ficam guardados dados no próprio banco e a gente 

consegue acessar, é outro banco de dados para gente.(E7P1) 

*As principais entradas são feitas pelo ERP. Então cada usuário, cada analistas de cada área faz os 

inputs diários dos seus processamentos. Esses dados vão sendo armazenados em tabelas separadas 

por área.(E3P2) 
*A gente tem que colocar esses dados no software, a prescrição, quanto o médico receitou da sua 

lente, tudo isso, tudo é via sistema, todas as etapas, cadastrar cliente, cadastrar o pedido de venda do 

cliente.(E6P3) 

*Nosso sistema tem alguns tipos de entrada de informação, através do próprio site da empresa (...) 

onde o cliente mesmo através dos formulários web introduz informações necessárias, (...) essa seriam 

as fontes de entrada de informação.(E4P3) 

*A outra fonte de entrada de informação é através da interface IPP onde nós conversamos com outras 

empresas que fazem como se fosse um meio campo para essa parte de registro de domínios e as 

informações através dessa interface automatizada de troca de mais baixo nível de informação(E4P3) 

*A pessoa que é impactada seja na área comercial, de risco, operacional, essa pessoa que tem a 

obrigação de ir e arquivar essa informação.(E5P9) 

*Uma fonte importante de informação para nós é o cliente. Tendem a ser uma fonte importante para 

gente de informação sobre o que está acontecendo ou deixando de acontecer na indústria. 

*Uma fonte importante de informação para nós é o cliente.(E5P13) 

*Tem um caderno do Valor todo dia que chama finanças e na contra página ou na página da frente 

você tem algo sobre a indústria. Tem bastante material sobre isso.(E5P13) 

*Uma boa  fonte de informação são nossos clientes. (...) Essa captura de informação é basicamente 

informal.(E1P14) 

*Hoje você tem a Bioptica que é a empresa do setor, associação, ela fez um fórum, fui participar para 

conhecer, estava super querendo entender mais, tem uma feira com stand de fornecedores em geral, 

foi interessante porque teve aí 2 dias de palestras, eles trazem alguém para falar sobre gestão 

tributária em ótica, gestão de venda, tendências e etc e promover um painel que estava os 4 

presidentes dessas 4 redes de varejo.(E6P16) 

*Você tem que ouvir todos os elos, fornecedor que eu falei que a gente fez, que é quem abastece a 

cadeia inteira, ele tem a informação e são pouquíssimos, então é melhor ainda, cada um conhece todo 

mundo. Então ouvir os fornecedores, ao mesmo tempo tem que visitar in loco porque os fornecedores 

às vezes não tem a experiência que a gente tem de varejo. O fornecedor sabe falar quem é, o que 

fazem, como é o modelo de franquia de cada um, se um franqueado pede direto da franqueadora, é a 

franqueadora que compra com o fornecedor e o franqueado é obrigado a se virar e falar direto com o 

fornecedor. Então a gente consegue entender um pouco mais como eles operam em termos de supply 

chain, tamanho de loja e tal. Mas eles não tem a experiência... (E6P16) 

*Então visitar é super importante e conhecer realmente na prática os concorrentes e ouvir a ponta, 

ouvir os gestores e vendedores, quem está na ponta, não só tem amizade entre vendedores de lojas, 

concorrentes, tem muitos casos de pessoas super amigas e freqüentam, eles estão ali do lado, estão na 

ponta, estão sentindo, tem a percepção do cliente, ouvem o cliente, entendem que o cliente chega 

"toda hora vem um cliente da ótica tal com um preço lá embaixo", "a ótica lá está fazendo 30% de 

desconto, estão queimando preço", ouvir a nossa ponta, é o pessoal que está ali, barriga no balcão e é 

onde a gente tem informação mesmo de mercado.(E6P16) 

*Processos de captura que não dependem de 1 ou 2 pessoas, que não dependem da consultoria, mas 

um processo que organicamente orquestrado consiga capturar, armazenar, fazer uma triagem 

adequada para que isso seja uma informação para os gestores nos diferentes níveis, estratégico, tático, 

operacional.(E1P9) 

*O próprio banco central disponibiliza dados dos bancos para os próprios bancos.(E2P9) 

*Então hoje é totalmente por conta do gestor (coleta de dados ambiente externo). Se ele leu um jornal 

ou não, se ele conversou com um amigo dele que está numa empresa concorrente ou não.(E3P9) 

*O nosso mercado acaba sendo muito colaborativo, por exemplo, todas as empresas, os (TLDs) que a  

gente chama acabam colaborando muito entre si em relação às tecnologias. Então existe um elo muito 

forte principalmente através do (IETF) onde nós trabalhamos de maneira colaborativa a melhorar os 

protocolos, melhorar as comunicações entre nós para permitir que todos evoluam de maneira concisa 

em relação à parte tecnológica.(E4P9) 
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*Principalmente da América latina, nós nos reunimos uma vez por ano para trocar ideias e 

informações para conseguir evoluir a região como um todo que é o (LACTLD) que nós chamamos e 

durante todo ano nós temos grupos de trabalhos colaborativos entre as próprias (CCTLDs).(E4P9) 

*(Falando com os fornecedores) A gente conseguiu entender quem são os 10 maiores, quantas redes 

tem no Brasil, quantas lojas cada um tem aproximadamente.(E6P9) 

*Então todas as informações de mercado foi visitando. Antes de entrar aqui, como tive oportunidade 

de fazer um projeto como consultoria, visitei 100% as lojas da rede. Quando eu visitei, visitei todos 

os concorrentes.(E6P9) 

US2: Uso de software *No software(ERP) tem lá o módulo de contas a pagar, contas a receber, de logística, de compras, 

RH, folha de pagamento, cobrança. Tudo o que a empresa precisa fazer de qualquer tipo de transação, 

registro, o que for, tudo é no software, não existe Excel.(E6P3) 

*É importante para gente ter uma área de desenvolvimento computacional através de programas 

nossos, proprietários que façam com que esses processos aconteçam na velocidade diferente.(E7P9) 

US3: Motivos para 

armazenar 
*E a gente mantém (as informações) para saber como as equipes estão desempenhando.(E1P1) 

*Parte dessa informação de projeto ela é guardada para suportar resolução de problemas desses 

clientes. E ao resolver esses problemas dos clientes nós também guardamos essas informações  para 

que se problemas similares ocorram, nós não precisamos reinventar a roda.(E1P1) 

*Se a gente não tiver os dados estruturados, a gente não conseguiria ter os dados do passado para 

projetar algo para o futuro.(E2P4) 

*Principalmente e a questão da memória é tão importante quanto porque como você mede seus 

acertos e erros e como você faz para evitar seu erro indo para frente.(E7) 

US4: Armazenamento 

das informações 
*Guarda o histórico dos dados em banco de dados relacionais, né, a gente usa, no momento a gente 

usa o ORACLE, como um sistema de gestão de banco de dados. Utiliza também algumas 

ferramentas,  outras ferramentas da Microsoft, como o ACCES, isso é para coisas menores.(E2P1) 

*Principalmente por algumas ferramentas que a gente utiliza. Uma parte da SAP. A gente usou ERP 

da SAP que se chama ECC. Parte dos dados da ECC a gente realiza algumas cargas de dados e manda 

para o ambiente de (BI), que é uma ferramenta chamada BW. É como se fosse um (datawarehouse) 

da SAP.(E3P1) 
*A gente também tem alguns bancos de dados SQL que suportam as camadas de aplicação dessas 

outras ferramentas.(E3P1) 
*Basicamente para armazenar histórico são essas ferramentas (ERP, BI, banco de dados, 

excel).(E3P1)  

*Armazenamos todas as informações, históricos de mudanças em uma base de dados.O banco de 

dados mais care que é banco de dados nacional.(E4P1) 

*A gente tem um sistema...usa muito Excel, usa Evernote e tem arquivos que a gente guarda no 

servidor nosso.(E6P1) 

*Como a empresa tem ERP há muitos anos, então acho que toda essa parte de histórico de formação, 

de dado, de registro, temos dezenas de relatórios.(E6) 

*Sistema americano de risco que chama Imagine, ele é um sistema de portfólio, mas você guarda 

dados lá dentro e gera relatórios.(E7P1) 

*Temos um sistema nacional que é feito para empresas como a nossa e é operacional, mas por ser 

operacional você acaba guardando informações mais precisas dos dados, do dia a dia, de resultado 

principalmente que chama ValeMob.(E7P1) 

*Temos repositórios como share point, temos alguns sites como JIRA que são ferramentas de 

metodologias ágeis que permitem armazenar informações de projetos, artefatos, enfim.(E1P2) 
*Você entra lá e tem documentos em Word, tem em Excel principalmente. Se não são planilhas, se 

não são documentos em Word, você pode ter Power point, o que for.(E6P2) 

*A gente usa Outlook em termos de informação ou a gente tem um C que a gente tem todas as 

informações por arquivos que a gente grava todo dia.(E5P3) 

* Mas no final todas as informações, não importa por onde elas entrem, seja pela nossa própria ou 

seja pela interface IPP, nós acabamos centralizando elas na mesma base de dados, que é esse banco 

de dados relacional.(E4P3) 

*(Informações) a gente guarda, armazena em um pouco de tudo, tem excel, tem access, tem um pouco 

de tudo.(E2P3) 

*A gente tem um banco de dados com tudo que você pode imaginar sobre produtos e clientes do 

banco.(E2P8) 

*A gente tem todos os dados disponíveis dos clientes, lógico que seguindo os princípios 

éticos.(E2P8) 

*A gente sempre tem um bom desempenho nesse arquivamento das informações. (E1P1) 

*Nós inclusive temos muitas (ferramentas de armazenamento). Diretórios compartilhados na rede, 

one driver da Microsoft. (E1P2) 

*O problema é que são tantas (ferramentas de armazenamento) que às vezes temos cópias de 

diferentes documentos, diferentes lugares, uma pode estar atualizada, outra pode não estar atualizada. 
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(E1P2) 

US5: Uso de 

informações pré-

existentes 

*Dificilmente você tem um projeto tão novo nunca entregou algo similar.(E1P6) 

*Então mesmo projetos que tem caráter inovador eles tem uma base comum, eles partem dos mesmos 

produtos, estão inseridos no mesmo ecossistema.(E1P6) 

US6: Quais 

informações são 

armazenadas  

*Então hoje você tem 100% das informações armazenadas em tudo o que você imaginar, todos os 

back offices da empresa inteira e PDV varejo, acessando a informação hoje é tudo real time.(E6P1) 

*A gente armazena os números, dados efetivamente, tudo o que a gente compila de informação 

relativo as empresas que são de balanço principalmente e dados de mercado, quer dizer, preço, a 

gente armazena.(E7P1) 

*Tem um portal que centraliza e dá acesso a todos os funcionários que devem acessar, que 

centralizam pelo menos 80% das informações mais importantes do banco.(E2P5) 

*Temos banco de dados em SQL, temos todos esses sistemas, a gente gera muita informação em 

Excel, o Excel é uma ferramenta muito produtiva então a gente usa o Excel.(E7P9) 

US7: Organização das 

informações 
*A gente tem arquivos específicos por assuntos, áreas, empresas, tem um mundo de 

informações.(E6P1) 

*A gente armazena, guarda os dados também de resultados, resultados históricos e resultados por 

fundo, por carteira, por ação, por estratégia, por sub estratégia, por gestor. Então a gente tenta 

arquivar dessa forma.(E7P1) 

*Então vão ter os folders, como vão estar quebrando cada um deles, que informação querem guardar, 

informação nova, informação velha.(E5P4) 

US8: Recuperação das 

informações 
*Então não sei como recuperar um artefato de alguém da Ásia Pacífica. Então nesse sentido tem um 

bom trabalho a fazer. (E1P1) 

*(Temos) muitos repositórios, muitas informações espalhadas, obtê-las é difícil. (E1P3) 

*Nós trabalhamos recentemente, faz uns 2 anos na reconstrução desse histórico, de forma que 

facilitasse a consulta dele e até então o estado em que eram armazenadas as informações era o estado 

não muito fácil para você conseguir visualizar os dados.(E4P4) 

US9: Validação dos 

dados 
*Tem semanalmente uma validação de dados, alguns dados que a gente tem de clientes, e de 

processos tem alguns que a gente usa para embasar um pouco a equipe, mas ainda é uma coisa que a 

gente tem que mudar. (E2P2) 

*Você tendo um portal exclusivo, com o dado ali, até serve para você corroborar com algum estudo 

ou levantamento que você faça. Então você faz algum tipo de levantamento, para você produzir dado, 

você tem aquele portal para validar o número, e validando o número, você consegue ainda dar 

continuidade no que você precisa.(E2P5) 

*Na visão de validação dos dados a gente tem um processo semanal e mensal de informações, que a 

gente olha cliente a cliente, na base de dados inteira, com os quase 1 milhão de clientes, e buscamos 

correções, para não ter dados desconexos.(E2P8) 

*Alguns dos usuários comparam com a origem do dado. Porque o dado saiu lá do ERP, passou pelo 

ambiente de BI e foi para o tableau. Alguns usuários fazem um batimento para ver se os dados estão 

coerentes ou não.(E3P8) 

US10: Políticas de 

armazenamento 
*Não sei se temos uma política muito clara de como deveriam armazenar, em que locais deveria estar 

armazenado.(E1P2) 

*Tem vários processos lá que vai cuidar da informação, garantir a padronização, a normalização dos 

dados. (E2P2) 

*Você guardar dados, gerar alguns tipos de relatórios, isso é... Os cadastros, tudo isso tem 

política.(E7P2) 

*Os dados que a gente usa para tomada de decisão de investimento não tem uma política interna 

sobre os dados, tem uma arquitetura que a gente se preocupa mais, em relação a como armazenar esse 

dado e como você usa esse dado com cuidado para não perder ou não estragar o histórico, isso tudo é 

importante.(E7P2) 

*Eu acho que não há uma iniciativa no sentido de garantir que essas políticas e práticas sejam 

implementadas.(E1P4) 

*A idéia é realmente guardar o histórico todo.(E3P4) 

 *Tem todos os manuais de acesso, tela de vendas, existe um manual tela de vendas, quando foi feita 

a implantação de sistemas todo mundo recebeu o manual relacionado a seu processo e foi dado o 

treinamento para cada área da empresa, por uma pessoa técnica da empresa do software.(E6P4) 

US11: Motivos para o 

uso de informações 
*Como esse concorrente se posiciona tão baixo. Então a gente precisa entender isso da competição 

para poder responder a essas questões que o próprio cliente nos faz. (E1P15) 

*A gente usa essas informações de concorrentes para se posicionar em relação ao mercado, aos 
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clientes.(E1P15) 

*A gente costuma utilizar (informações sobre concorrentes) para direcionar o estudo, para direcionar 

as oportunidades.(E2P15) 

*É mais para dar um direcionamento, não é uma coisa que realmente mude o jogo de forma que a 

gente consiga superar. São indícios.(E2P15) 

*Essa talvez seja uma oportunidade da gente estar trabalhando novamente melhor essas informações 

e criando modelos de estratégia melhor para vislumbrar, como adquirir mais clientes no nosso 

mercado.(E4P2) 

US12: Quem detém o 

conhecimento 
*O conhecimento ainda está muito intrínseco as pessoas, e isso é um problema que eu já tenho batido 

nessa tecla tem um tempo, que é como uma capitania hereditária, o processo ou o estudo ou 

levantamento acaba sendo apropriado por pessoas, e é uma equipe de quatro pessoas que estão 

comigo, e a qualquer momento a gente pode ter uma baixa, para o mercado, ou a pessoa vai para uma 

outra área, e esse é um risco que a gente corre. (E2P2) 

*Como te falei, o grande pesado das entregas é intrínseco a pessoas. E acaba sendo uma consequência 

do que a área faz, entendeu, então é uma coisa de se esperar.(E2P2) 

US13: Quem acessa 

as informações 
*Você tem grupos específicos de pessoas que tem acesso a essa ou aquela informação(E6P1) 

*A idéia seria automatizar alguns processos para dentro do BI e daí sim compartilhar esses dados 

entre outros gestores.(E3P4) 

*Cada grupo de pessoas que tem acesso a determinados arquivos.(E5P4) 

*Dado de cliente, informações pessoais, nome de cliente tem poucas pessoas que podem ter. Sistemas 

de execução de ordem na bolsa, está no computador, tem um sistema que executa aquilo lá, são 

pessoas autorizadas a emitir ordem, podem ter acesso, é outra coisa, movimentação de cliente é uma 

coisa.(E7P9) 
*Tem dado que a gente quer que todo mundo tenha, quanto mais melhor, dados que são usados para 

debate, troca de idéias, os números de retorno dos fundos, isso a gente divulga, manda email, quanto 

mais pessoas souberem é o marketing, nosso produto na prateleira. Mas não, tem coisas que são 

limitadas.(E7P9) 

*A gente tem um painel que tem mais de cinco mil bancos de dados que a gente tem acesso e pode 

usar.(E2P10) 

US14: Processos 

inexistentes na 

organização 

*A área não tem tantos processos. A gente tem algumas coisas que a gente faz que é de uma certa 

forma padronizada. (E2P2) 

*Não tem um certo padrão, e por não ter um certo padrão as demandas são muito ad hoc e tudo mais 

acaba sendo difícil ter um processo que tenha um passo a passo, como uma receita de bolo que a 

gente tem que fazer. (E2P2) 

US15: Processos 

existentes na 

organização 

*Tem vários processos do banco mesmo que visam garantir a informação. (E2P2) 

US16: Uso das 

informações para 

tomada de decisão 

*Mas uma atitude concreta em relação à automatização em cima dessas decisões, uma coisa 

automática de analisar isso já e tomar uma atitude ainda não existe na empresa.(E4P4) 

*Esses comitês normalmente se embasam em estudos ou trabalho de uma pessoa ou de algumas 

pessoas que são chamadas através da ata dessas reuniões a estar trazendo material para ser discutido, 

avaliado e se tomar decisão.(E5P7) 

*Tudo o que for decisão que você precisa ver número, antes de qualquer decisão a gente olha o 

número primeiro.(E6P8) 

US17: Não uso da 

informação para 

tomada de decisão 

*A tomada de decisão tem muito mais feeling.(E1P5) 
*Pelo menos o que observo da proximidade que tenho com os gestores vejo que boa parte das 

decisões não são baseadas em dados, são baseadas em achismo.(E3P8) 

*Eu acho que falta incentivo da alta administração(para utilização de dados para tomada de 

decisão).(E3P8) 

*Tem decisões no feeling.(E6P8) 
*O varejo sempre foi um varejo muito no feeling.(E6P8) 
*Então vai de novo muito do feeling do gestor, o alinhamento, a estratégia da corporação, de novo as 

práticas do passado, etc. mesmo que sejam informações novas.(E1P16) 

US18: Atualização da 

informação 
 

*A gente usa muito informação mensal na parte de clientes. Então todo mês você tem muita 

informação relacionada a cliente que você vai organizando por mês porque todo mês muda.(E5P4) 

*Agora todo esse processo são todos os dias, geração de rankings é diária, porque tem mercado todo 

dia, todo dia tem preço, todo dia gera processo pela manhã, todo dia a gente tem notícias novas, uma 

realidade nova que precisa ser incorporada na sua avaliação.(E7P7) 
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US19: Análise de 

informações 
*A outra área é uma área de análise, análise... Porque os dados normalmente são históricos, são para 

trás, você usa a história e você usa alguma estimativa também que o mercado te dá, que você 

consome que é para frente, para produzir essas tomadas de decisão.(E7) 

US20: Gestão de 

pessoas 
 

*o Portal Corporativo que são para dados mais de gestão de pessoal. (E3P2) 
*Existe uma análise de pessoal que é feita especificamente por um único vice presidente porque tem 

dados sensíveis. Então ele consome os dados de recursos humanos, ele faz um cruzamento de 

produtividade, de alguns índices de produtividade e co-relaciona isso com o salário de alguns 

funcionários.(E3P5) 

US21: Geração de 

inteligência 
*A gente não quer ser uma área que só demanda informação, nós queremos ser uma área que além de 

gerar informação, também gera inteligência.(E2P2) 

US22: 

Desenvolvimento de 

sistemas 

*O sistema que nós utilizamos foi desenvolvido por nós mesmos, 100% dele, não utilizou nenhum 

tipo de ferramenta de fora.(E4P2) 

US23: Planejamento 

existente 
*A gente utiliza esse ambiente de BI para fazer o planejamento de fluxo de caixa. Então os dados 

realizados a gente traz do ERP, com todos compromissos futuros.(E3P2) 

*E do ponto de vista do planejamento o usuário faz o input (no ERP) que ele quer para ter a visão do 

planejamento futuro.(E3P2) 

US24: Integração das 

informações 
*A gente tomou a decisão de implementar o software de BI que está integrado com ERP.(E6P5) 

US25: Atitudes com 

informações 
*Então se isso tem impacto e custo, eu acho que o fator custo/receita são os fatores primordiais para 

definirem se devemos ou não agir sobre uma determinada informação.(E1P9) 

*Com certeza as atitudes vem da alta administração baseado no que eles mesmos acabam 

pesquisando.(E3P11) 

*Antes da gente tomar alguma atitude, a gente levanta N variáveis para testar em algum modelo ou 

alguma coisa. Mas quando a gente passa para o superintendente para ele dar uma validada final, é 

inevitável, ele vai propor alguma coisa nova.(E2P13) 

US26: Inteligência 

desenvolvida a partir 

de informações 

*(busca de sinais) ela visa gerar a inteligência efetivamente, ou seja, ela vai usar as informações 

históricas, daquele escopo que te falei, vai gerar, vai utilizando inputs do segundo escopo ou seja, 

vendo quais são as áreas mais quentes da economia. Utilizando esses dois inputs a gente vai gerar 

inteligência competitiva efetivamente, para projetar aonde a gente quer chegar. Então nesse caso a 

gente acaba não utilizando armazenamento, nesse caso a gente acaba utilizando um pouco das duas 

áreas, um pouco dos dois escopos de dados e informações, e a gente gera inteligência para a área, 

para prosperar, conseguir mais clientes.(E2P3) 

US27: Cuidado com 

dados 
*Nós temos que manter a consistência do histórico. Então somos muito preocupados em relação a 

isso.(E4P4) 

US28: Informações de 

mercado 
*O outro escopo da área é voltado a informações de mercado, tem informações sobre o IBGE, 

situação econômica, macroeconômica e microeconômica que são nossos clientes, faturamento deles, 

a receita deles, isso numa visão bem filtrada mesmo, (...) então eu consigo ter dados de mercado, e 

ver como esses clientes estão tomando crédito do mercado, consigo saber como está o índice de 

captação, ou seja de investimentos no mercado.(E2P3) 

*Então não dá para a cada novo surto no mercado não dá para sair perseguindo.(E1P9) 

US29: Monitoramento 

da concorrência 
*A nossa referência é como está a concorrência, como se posicionam, quais são os produtos que 

dispõe, qual market share.(E1P9) 

*Então existe sim um monitoramento (da concorrência), ele é reativo, ele é muito em base a 

consultorias.(E1P9) 
*Então nossa prática de monitorar o ambiente, é uma prática para monitorar as ameaças do 

concorrente sobre nossos custos, sobre nossa receita.(E1P13) 

*(Monitoramento de ambiente) Ela não é uma prática de olhar “o que esses caras estão criando"? 

Existem outros que eu poderia estar me associando para criar também novas coisas?  Quem poderia 

complementar meus serviços?  Eu acho que essa é uma grande dificuldade.(E1P13) 

*Os movimentos que a concorrência faz, precisamos estar bem atentos em termos de como se 

posiciona no custo, qual a proporção de valor desse cliente para que a gente tenha argumentos para 

nos posicionarmos também junto aos nossos clientes.(E1P14) 

*Começamos a perceber concorrentes que não estavam a princípio nesse radar da competitividade, 

eles não apareciam nos relatórios das consultorias. Mas são emergentes, são empresas de nicho, 
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chegam com um preço muito baixo, uma proposta de valor extremamente agressiva, chega com um 

preço muito baixo, uma proposta de valor extremamente agressiva e temos dificuldade de 

reagir.(E1P14) 

*Nós vemos o  mercado segmentado em produtos e esperamos encontrar ações competitivas 

segmentadas em produtos. E quando chega um concorrente que não se posiciona assim a gente tem 

alguma dificuldade de capturar essas informações.(E1P14) 

*A ideia é sempre não ser surpreendido. Ser o protagonista da mudança, a gente sempre busca 

maneiras inovadoras de não sermos surpreendidos e surpreendemos.(E2P14) 

*São coisas que são ainda inovadoras, mas o banco já está se preparando, já tem projetos para 

implementar.(E2P14) 

*Dificilmente isso ocorre (mudanças no ambiente competitivo), mas quando ocorre a gente está 

pronto para contra atacar.(E2P14) 

*Mas o que percebo pelo menos dos últimos meses é que a alta administração está bastante 

preocupada com as mudanças no cenário.(E3P14) 

*Ambiente competitivo para gente muda todo dia e ele resulta, a gente joga tudo nesse processo e 

esse processo vai te dizer o seguinte, simplisticamente recolhe seu investimento, para, sai fora, ou tem 

uma oportunidade, vamos investir mais, vamos alocar recursos dos clientes, nossos, dos fundos nessa 

oportunidade.(E7P14) 

US30: Informações de 

mercado 

desatualizadas ou 

inacessíveis 

*Informação lá muitas das vezes desatualizadas, ambíguas e ruim de tomar decisão.(E1P9) 

*Não existe um processo de coleta definido, não existe uma base de dados definida, não existe nem o 

assunto dentro da empresa de análise de ambiente externo, de coleta de dados externa.(E3P9) 

*é praticamente inexistente.  

*Não se coleta informações.(E3P8) 

*Hoje o setor de ótica é um setor que praticamente é nulo, não existe informações de mercado.(...) 

Todas as empresas (...) não tem a obrigação de publicar balanço, resultado, etc.(E6P9) 

*Lógico que você acha notícias de mercado, mas notícias de mercado você vai achar sempre o 

mesmo número e sempre das mesmas pessoas, os 4 maiores que é o que sai: F, CB, D e C.  

*As informações ficam desatualizadas. Então a nossa referência é como está a concorrência, como se 

posicionam, quais são os produtos que dispõe, qual market share. Ela não é atualizada com tanta 

velocidade como o mercado muda. Mas é o melhor que temos.(E1P12) 

*Então se um concorrente grande executa uma mudança muito grande, provavelmente eles vão olhar 

e talvez reagir a isso. Mas só se algo grande que chame a atenção.(E3P16) 

US31: Busca de 

informações de 

mercado 

*O outro escopo da área é o escopo voltado é a busca de indícios que a gente chama de sinais, que 

além de buscar informações de concorrentes e novos produtos.(E2P3) 
*Na gestão da empresa você procura sempre, que é semelhante aos fundos também, sempre buscar ter 

o máximo de informação possível sobre o que você for estar avaliando.(E5P8) 

*A gente sai em busca (de informações relevantes).(E2P10) 

*Sentem muita necessidade, a gente conversa muito sobre isso, aliás estamos agora exatamente 

trabalhando com essa coleta de informações para analisar mais informações, para ter relatórios mais 

ricos e partir desse ponto mais estratégico.(E4P13) 

*Hoje muito do que a gente captou dos gestores que estão ali na ponta da execução e vendo o que a 

concorrência está fazendo, a gente conseguiu entregar e hoje ter essas ferramentas para combater a 

concorrência.(E6P13) 

US 32: Motivos para 

capturar informações 

do mercado 

*Se a gente não tivesse informações estruturadas do mercado, informações sobre o concorrente, sobre 

produtos, inovações, a gente não conseguiria dar um norte, ou até mesmo um insight para conseguir 

um coisa nova.(E2P4) 

US33: Problemas com 

dados 
*Eu enxergo alguma deficiência para todos dados que são trabalhados no Excel. Então esses 

documentos acabam se perdendo no meio do tempo. Muitas vezes o usuário, o gestor extrai dados do 

ambiente de BI, extrai dados do ERP, do portal, ou do banco de dados da SQL, executa alguns 

processamentos, algumas regras no Excel. E como está num documento que a visão é só para ele, só 

ele tem acesso, em algum momento ele não acessa mais e todo cálculo se perde.(E3P4) 

US34: 

Armazenamento de 

informações coletadas 

do ambiente externo 

*Como seriam informações que vem do mercado, informações externas, que não são provenientes de 

nós, são informações que a gente armazena em n formas, desde um relatório pronto em PDF, desde 

um arquivo importado do IBGE, o que o robozinho, que a gente criou um robozinho que importa as 

informações.(E2P3) 
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US35: Quem gera o 

relatório 
*Temos geração de relatórios - alguns, quase todos tem, cada um desses sistemas que te falei tem 

alguma geração de relatório.(E7P5) 

*Tive que tirar, por exemplo, um histograma da base de dados e como a gente não tinha um relatório 

que gerava isso automaticamente ainda eu acabei fazendo uma consulta direta nessa base de dados 

relacional buscando essa informação, tirando esse histograma.(E4P10) 

US 36: Frequência 

dos relatórios e 

informações 

*O próprio ranking é um relatório, é um Excel que se gera diariamente, mais de um Excel.(E7P5) 

*A minha equipe não tem costume por fazer relatório, nós já fizemos por um tempo e decidimos 

parar de fazer. (E2P5) 

* Tem um relatório que utilizam que é uma análise de centro de custo que é vista praticamente todos 

dias justamente para direcionar os gestores nas decisões que vão tomando. A gente chama esse 

relatório de competência. Porque é a visão competência e não caixa. Esse relatório é praticamente o 

norte da maioria dos gestores porque lá ele consegue ver como estão os dados de faturamento, 

despesas, o resultado líquido, o resultado bruto, os percentuais que cada um define. Está tudo nesse 

mesmo relatório. É o principal relatório que utilizam no dia a dia.(E3P6) 
*Diariamente tem um relatório que a gente prepara dos investimentos ou desinvestimentos mas é 

feito dentro de uma mensagem de e-mail.(E5P6) 

*Então a gente acessa relatório dos clientes que estão inadimplentes, todo dia, tem uma área de 

cobrança que acessa isso.(E6P7) 

*É uma busca mensal, o banco manda mensalmente planilhas para a gente os dados de créditos do 

mercado e a gente também busca mensalmente os dados na internet.(E2P16) 

*Anualmente eles liberam um livro, um relatório onde tem todas as atividades executadas pela 

empresa durante o ano.(E4P16) 

US37: Tipos de 

relatórios 
*A gente tem relatórios internos e externos.(E5P5) 

*É uma gama de coisas que a gente precisa produzir aqui internamente.(E7P5) 

*O que eu conheço hoje em relação ás informações que são obtidas no nosso setor, é que a gente 

acaba fazendo consultas diretas nessa base de dados relacional, quando não há informação muito 

específica ou tipo relatório diferente.(E4P10) 

*Quando é algo muito específico ou muito novo que a gente ainda não criou um modelo de consulta, 

a gente acaba fazendo uma consulta manual nessa base de dados para se juntar as 

informações.(E4P10) 

*Relatórios momentâneos, são relatórios que você tira uma vez só. E é dessa forma que a gente faz, 

tiramos diretamente da base de dados.(E4P10) 

US38: Motivos dos 

relatórios 
*E para isso  (entender as fragilidades do concorrente) a gente lança mão de relatórios de mercado, 

alguns deles nos posicionam melhor do que o concorrente, outros o concorrente está melhor 

posicionado.(E1P14) 

US39: Uso de filtros 

nos relatórios 
*Tem diversos filtros, maneiras diferentes de você ver o relatório, período inicial, período 

final.(E6P5) 

*Nosso software, todo relatório que ele te dá, ele te dá possibilidade de você ver da maneira que você 

quiser ver e mexer,(...) tem views diferentes que consegue exportar para o Excel e conseguir trabalhar 

mais a informação que você quiser.(E6P5) 

*Ele (ERP) gera gráfico sozinho.(E6P5) 

*Todo relatório que você gera no software você pode exportar para o Excel, isso é muito bacana, 

pode transformar em tabela dinâmica, começar a mexer.(E6P5) 

*O ERP é muito interessante, ele dá a opção de ver gráfico, várias views, filtrar de diferentes 

maneiras, mas ele não te dá o que um sistema de BI te dá. Um software de BI é muito mais visual, N 

gráficos diferentes.(E6P5) 

*Então ele te dá oportunidade de você customizar do seu jeito, fazer os cockspits que a gente chama 

de indicadores do seu jeito, o que realmente você quer ver de cada área da empresa, tudo isso é 

software de BI atrelado ao ERP.(E6P5) 

*Temos um relatório que conseguimos customizar no sistema para enxergar da maneira que a gente 

queria.(E6P6) 

*Na maioria dos relatórios, a visão é mensal.(E3P6) 

US40: Quem utiliza 

os relatórios 
*Existem outras áreas que utilizam (relatórios), que a gente chama de EAS, que é planejamento de 

negócios, gestão comercial.(E2P5) 

US41: Uso de 

relatórios para tomada 

de decisão 

*Boa parte das lições do “business as usual” são tomadas com a visão do passado, o desempenho do 

passado a profitabilidade do passado.(E1P5) 
*Essa tomada de decisão é sim afetada por alguns desses relatórios mas são mais de cunho 

operacional. (E1P5) 
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*Ele só vai recorrer a relatórios se isso conflita com a possível decisão que ele iria tomar.(E1P6) 

*Então muitos dados coletados no histórico acabam indo para essas reuniões onde eles tomam as 

decisões relacionadas.(E4P6) 

*Dependendo do relatório ele se encaixa numa etapa da tomada de decisão.(E7P6) 

*A gente vai ter que acessar relatórios de informações, indicadores, etc, para tomar a decisão.(E6P7) 

US42:Não uso de 

relatórios para tomada 

de decisão 

*O meu time tem como objetivo não se utilizar de relatórios, para termos a liberdade de criar coisas 

novas.(E2P5) 

US43: Uso de 

relatórios para 

controle e avaliação 

*Então nós geramos muitos relatórios financeiros, passamos para eles, para que eles consigam bater 

com o fluxo de caixa, do que está entrando e saindo. Em cima disso eles conseguem ter o 

controle.(E4P5) 

*Então a gente usa outros relatórios além dessa parte computacional, a gente usa os relatórios de 

resultado para avaliar.(E7P6) 

*Sempre usando ERP e se tem algum relatório que por mais que ele te dê bastante profundidade de 

informação, mas não te dão todas.(E6P8) 

*Às vezes você tem que tirar, por exemplo, 2 ou 3 relatórios para querer entender um tema 

maior.(E6P8) 

US44: Divergência de 

informações 
*é comum você ter números diferentes.(E2P5) 

*Hoje tem um relatório no sistema que dá lá a comissão por produto, mas ele não é fiel à comissão 

final que o vendedor vai ganhar no holerite dele porque tem algumas regras nesse programa que esse 

relatório não enxerga. A gente fez uma customização e lançamos um relatório.(E6P5) 
*A pessoa acha que o relatório está errado.(E1P6) 

US45: Recorrência de 

problemas 
*Há uma recorrência de problemas nas organizações.(E1P6) 

US46: Tomada de 

decisão 
*Temos essa 1ª etapa sistemática de tomada de decisão, temos uma parte dos nossos portfólios que 

são baseados nessa regra, então ela já sai pronta, a tomada de decisão, o processo é inteiro 

computacional, obedece a aquela regrinha testada estatisticamente, a gente implementa ele igualzinho 

ao que está lá e dá um resultado na verdade muito bom.(E7P6) 

US47: Busca de 

informações para 

tomada de decisão 

*A gente vai sentar e procurar listar todos aspectos que precisam ser considerados (para tomar 

decisões). À partir desses aspectos, vai determinar quem vai estar pesquisando cada um desses 

aspectos para numa reunião posterior essas pessoas voltarem e falarem “olha, em relação a parte 

operacional a gente precisa disso, disso. Em relação a risco a gente precisa disso, em relação a parte 

comercial é isso, esses são os efeitos, tem cliente que vai gostar, tem cliente que não vai gostar, esse 

tipo de cliente que a gente está indo buscar”.(E5P8) 

US48: Planejamento 

das decisões 
*Decisões que venham da Espanha, que a gente tem que planejar o que deve ser feito.(E2P7) 

*O core da área justamente é fazer o planejamento do negócio do PJ.(E2P7) 

*Uma coisa que a gente evita muito é sair fazendo sem planejamento.(E2P7) 

*Eu acredito que não exista um processo bem definido para planejar as decisões.(E3P7) 

*Existe um processo de planejamento orçamentário que aí sim existe um fluxo definido mas é um 

processo que precisa ser bastante melhorado porque ele não é muito seguro ainda do ponto de vista da 

qualidade do dado. Mas é planejamento de orçamento e não de decisão.(E3P7) 

*(Planejamento de decisões não estruturado) Porque é intuitivo, não existe uma regra, não existe um 

fluxo, não existe um parâmetro. Eu acho que principalmente a alta administração não definiu isso. 

Então os gestores, cada um está por conta. Não existe um tipo de padronização de como ele deve 

tomar a decisão dele.(E3P7) 

US49: Processo de 

tomada de decisão 
*Não existe um processo bem definido (para a tomada de decisão).(E3P7) 

* O ideal no meu ponto de vista é existir um fluxo  para o processo de tomada de decisão bem 

definido e estruturado.(E3P7) 

*Inclusive utilizar uma ferramenta para definir esse fluxo de processo (de tomada de decisão). Uma 

ferramenta de work flow que faça com que o gestor consuma numa seqüência pré determinada ou que 

possa ser alterada, alguns relatórios para que ele toma determinada decisão.(E3P7) 

*Então à partir da reunião desses comitês é que as decisões são tomadas.(E5P7) 

*Então para cada ação que vai ter um orçamento de cada área, a gente vai acessar informações para 

poder montar o plano de ação que vai fazer.(E6P7) 

*A gente montou esse processo, esse processo dá o resultado, tem uma expectativa de resultado, esse 

resultado final foi diferente ou não? A gente mede dessa forma.(E7P7) 

*À partir dessa investigação a gente senta de novo e revisa, analisa, leva em consideração cada um 
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desses aspectos.(E5P8) 

*Por não ter um processo bem definido, eles acabam não compartilhando com os demais.(E3P15) 

US 50: Planejamento 

estratégico existente 
*Tem hoje nas empresas o que a gente chama de planejamento estratégico.(E6P7) 

*Quando falo planejamento, imagina que a gente vai precisar para o ano que vem planejar a empresa 

inteira.(E6P7) 

*Tem aí algumas etapas. O final essas etapas é a gente elaborar o famoso orçamento e vir com a 

gestão de orçamento na empresa que a gente vai implementar para o ano que vem.(E6P7) 

*Você vai ter que definir todo o plano de ações que você vai fazer para o ano que vem, relacionado a 

cada área, todo plano de ação e cada ação vai ter lá seu prazo, quanto você vai gastar para fazer 

aquela ação, tem ação que você não gasta nada, tem ação que você gasta, esse é um processo mais 

macro que no final você tem um orçamento por área e depois um orçamento mãe para empresa 

inteira.(E6P7) 

*Mesmo empresas muito grandes que eu conheço ainda não fazem planejamento estratégico, não 

sabem fazer.(E6P7) 

*Então eu acredito que são esses 3 pilares nessa decisão. Impacto em custo, receitas, nossa aptidão, 

nossa habilidade de empreender uma ação em função da nossa estratégia.(E1P9) 

*Agora isso(informações sobre concorrência)  a gente usa e está usando agora para planejamento 

estratégico.(E6P9) 

*Agora vem esse processo de planejamento estratégico, a gente vai trazer essa análise de 

concorrência.(E6P9) 

*Do ponto de vista estratégico a gente vê tipo de produto que está crescendo, tipo de produto que está 

performando, tipo de fundo, para avaliar, a gente está sempre avaliando nossa posição competitiva, 

sempre. Inclusive os portfólios dos clientes, dos concorrentes. A gente sempre olha para ter uma ideia 

de como a gente está posicionado.(E7P15) 

US51: Treinamento 

para tomar decisão 
*Se você contrata um gestor você pressupõe que ele saiba tomar decisão de maneira coerente. Então 

também eu acho que tem algumas pessoas que está numa determinada posição que precisariam ser 

um pouco mais treinadas para estarem lá.(E3P8) 

US52: Objetivos da 

organização 
*Eu acho que para isso que serve um pouco essa questão do balanced scorecard que é uma forma de 

definir claramente que iniciativas a gente empreende.(E1P9) 

*As empresas como a nossa estão voltadas a eficiência, fazer mais com menos.(E1P9) 

*Outra questão é alinhamento. Existem questões que embora sejam interessantes em termos de 

receita, são totalmente diferentes daquilo que se propõe na organização.(E1P9) 

US53: Relevância da 

informação 
*Eu acho que isso tem a ver com relevância (das informações).(E1P9) 

US54: Falta de dados 

e informações 
*O varejo sempre sofreu de não ter dados, não ter memória, ainda mais o pequeno para o médio 

varejo.(E6P8) 

*O varejo sempre sofreu de não ter a informação, ter aquele Excel básico para fazer uma DRE no 

Excel, você abre o Excel e sai montando.(E6P8) 

US55: Concorrência *Mas não existe realmente uma estratégia agressiva de competitividade entre nós. Existe uma coisa 

mais colaborativa.(E4P9) 

*A gente acha positivo, temos uma visão de concorrência muito positiva, (...) porque uma loja a mais 

é ótimo, vai trazer mais fluxo, vai gerar mais fluxo de pessoas.(E6P11) 

*Então nesse caso específico não traz uma preocupação, pelo contrário, a gente acha que isso vai 

ajudar a aumentar a venda da loja.(E6P11) 

US56: Não 

monitoramento da 

concorrência 

*Nós temos um radar muito fraco sobre quem não é nosso concorrente e que poderia estar atuando no 

nosso mercado. Eu acho que a gente tem uma total nuvem sobre isso, e a gente é surpreendido vira e 

mexe, por essas incursões de empresas.(E1P10) 

*A gente tem um pouco de dificuldade de reagir.(E1P10) 

*Não olhamos para os entes regulatórios e perdemos algumas oportunidades e nos focamos muito 

mais na concorrência tradicional.(E1P10) 

*Percebo que estão muito mais preocupados em resolver a operação do dia a dia do que olhar para 

novos negócios e mudanças no mercado.(E3P13) 

*Como a gente não monitora a gente demora a reagir.(E1P14) 

*Acontece de a gente ser surpreendido, mas muitas vezes quando isso acontece a coisa já aconteceu, 

o pior já foi, então é correr atrás da perda.(E2P14) 

US57: Disseminação 

das informações na 

*Eu não posso ficar com essa informação só comigo (a respeito da concorrência). Então 

automaticamente conversei com meu gerente, meu gestor encaminhou essa mensagem para o pessoal 
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organização de produtos, de vendas para ajudar nos novos empreendimentos nos posicionar em relação a 

concorrência.(E1P11) 

*Não existe um processo, não existe uma base de dados, não existe um compartilhamento dessas 

informações. É tudo pelo próprio gestor.(E3P11) 

*De forma geral documentá-las e disseminá-las (as informações).(E5P10) 

*Projetos vencedores, projetos de práticas que deram certo ao redor do mundo tem um espaço de 

divulgação que tem uma abrangência muito boa na empresa.(E1P12) 

*Temos nossa universidade, CSG University que é um lugar onde as inovações, novos produtos, 

novas práticas ficam disponíveis para os novos empregados, ou empregados que necessitam de novo 

treinamento possam recorrer.(E1P12) 

*A empresa é pequena e não é difícil você estar divulgando a informação.(E5P12) 

*Tem alguns grupos de divulgação, de distribuição de e-mail ou de Whatsapp que a gente divulga 

todas reuniões que você tem, com quem você vai encontrar, o que foi discutido, se tem atividades que 

vão ser geradas, elaboradas à partir dessas reuniões, desses encontros.(E5P12) 

*Essa reunião semanal a gente discute loja a loja, cada um traz aí um roteirinho, um relatório onde ele 

vai mostrar loja a loja o que está acontecendo na loja e a gente debate cada loja.(E6P12) 

*Qualquer momento eles (gestores de loja) conseguem acionar a gente, se acontece alguma coisa 

emergencial aí de mercado.(E6P12) 

US58: Não 

disseminação das 

informações na 

organização 

*Tudo que esses gestores da alta administração absorvem talvez eles compartilhem entre eles, mas 

pelo menos num nível de média administração, nível gerencial, essas informações não são 

compartilhadas.(E3P12) 

US59: Olhar para o 

passado 
*O dia a dia das empresas como “business as usual”, ele é muito olhar para o passado e repetir 

práticas em busca da eficiência.(E1P13) 
*Hoje a gente tem BI e quando você tem BI você está olhando para o passado, não para o 

futuro.(E3P10) 

*Nós quando captamos essas informações temos dificuldade de reagir porque elas caem num 

processo que reforça as práticas do passado que sempre funcionaram.(E1P17) 

US60: Olhar para o 

futuro 
*Eu acho que isso  é um baita desafio (mudança de práticas) porque como nas estruturas que são 

feitas e criadas para eficiência, você tem abertura para o novo.(E1P13) 

*Você na estrutura atual se permitir essa inovação (olhar além da concorrência clara), esse olhar para 

frente. É um desafio, parece que nós nos preocupamos muito em resguardar as boas práticas que 

funcionaram no passado, principalmente  quando no nosso caso somos líderes de mercado. Algumas 

coisas são quase tabus. Sempre funcionou assim, a gente continua vendendo, então por que mexer no 

produto agora?(E1P13) 

*É um possível futuro incerto, você não sabe se vai ou não vai, tem que tentar analisar quais são as 

implicações daquilo para o investimento, ter uma oportunidade, é uma análise, é mais por valuation, 

impacto de mercado.(E7P11) 

US61: Estratégia 

norteando a 

organização 

*Muitas vezes o banco tem o norte, a estratégia do banco está traçada, e a gente faz as reuniões de 

controle para ver como as coisas estão indo.(E2P11) 

*Claro que a gente se depara com o que o mercado está performando naquela situação, para dar um 

certo cheiro, um norte para aquilo que a gente está trabalhando.(E2P11) 

*Então são coisas que conforme a estratégia da empresa a gente costuma direcionar a nossa 

visão.(E2P13) 

*Então são coisas que a gente costuma olhar conforme a estratégia. Mesmo que a gente tenha a 

liberdade de criar coisas novas não faz sentido eu propor alguma coisa inovadora, mas que não está 

no core que o banco precisa fazer naquele momento. Então são coisas que tem que estar alinhado com 

aquilo que a empresa busca naquele momento, a curto, médio e longo prazo.(E2P13) 

US62: Mudanças no 

ambiente competitivo 
*A gente sabe que tem um concorrente que vai abrir uma loja na frente da nossa loja (...).A gente 

detectou rápido, a gente não se preocupa muito porque é uma rua que já tem quase 10 óticas, para 

gente não é algo que vai impactar, uma a mais ou uma a menos.(E6P11) 

 


