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RESUMO 

 

Com a realização deste estudo, procurou-se responder a seguinte questão de pesquisa: Como o 

uso da inteligência competitiva contribui para o desenvolvimento do modelo de negócios no 

segmento de puericultura? O método de pesquisa para coleta e análise de dados escolhido foi o 

de caráter qualitativo, do tipo descritivo e exploratório, sendo a coleta dos dados feita por meio 

de entrevistas, mediante um roteiro estruturado. Foram entrevistados seis gestores de pequenas 

e médias empresas no segmento de puericultura, em sua maioria fundadores ou sucessores que 

fazem a gestão. Para a análise de dados e inferências dos resultados, foi utilizada a análise de 

conteúdo, sendo que os resultados obtidos foram analisados a partir da formação de seis 

categorias, indicando que a adoção da inteligência competitiva trouxe alguma contribuição para 

o desenvolvimento e aprimoramento do modelo de negócios das empresas estudadas. Os 

resultados também indicaram a não existência de um sistema de informações específico para a 

coleta, a análise e o processamento das informações. Contudo, os entrevistados relataram que, 

de alguma forma, utilizam as informações sobre mercado, concorrentes e tendências de 

mercado no seu processo de decisão, mesmo que de maneira não sistematizada. Foi possível 

identificar indícios de que a adoção da inteligência competitiva pelas empresas de puericultura 

auxilia os gestores nos seus processos de decisão a fim de promoverem adequações ao seu 

modelo de negócios e de se manterem competitivos no mercado em que atuam. Por fim, 

identificaram-se indícios de que a inteligência competitiva contribui para a criação, 

configuração e apropriação de valor no modelo de negócios no segmento de puericultura. 

 

Palavras-chave: Inteligência competitiva. Modelo de negócios. Puericultura. 

  



ABSTRACT 

 

With this study, we verified how the adoption and use of competitive intelligence contribute to 

the development and improvement of the business model of companies in the childcare 

segment. The research method for data collection and analysis we chose was qualitative, 

descriptive, and exploratory, and data collection was done through interviews with a structured 

script. Six managers of small and medium-sized companies were interviewed in the childcare 

segment, mostly founders or successors who manage them. For data analysis and results from 

inferences, we used content analysis, and the research results were analyzed based on the 

formation of six categories, indicating that the adoption of competitive intelligence contributed 

to the development and improvement of the business model in the childcare segment. The 

results also showed the nonexistence of a specific information system for the collection, 

analysis, and processing of the information. However, respondents reported that they somehow 

use market information, competitors, and market trends in their decision-making, even 

informally. It was possible to identify evidence that the adoption of competitive intelligence by 

childcare companies, helped managers in their decision-making processes, to promote changes 

in their business model, to remain competitive in the market in which they operate. Finally, we 

found that competitive intelligence contributes to the creation, configuration, and appropriation 

of value in the business model in the childcare segment. 

 

Keywords: Competitive intelligence. Business model. Childcare. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido à crescente mudança no ambiente competitivo em que as empresas estão 

inseridas, surgem inúmeros desafios, motivados por fatores econômicos, sociais, ambientais e 

tecnológicos. As organizações, independentemente do seu porte (médio, pequeno ou grande), 

necessitam de maior agilidade de resposta perante os seus concorrentes, a fim de se manterem 

competitivas. 

De acordo com a ABRAPUR (Associação Brasileira de Produtos Infantis), em relatório 

emitido em 2018, o segmento de puericultura - assim como outros setores da economia – tem 

sido impactado principalmente pela alteração na forma tradicional de compra. Isso ocorre 

porque, hoje, o consumidor tem maior cautela na hora de adquirir seus produtos e serviços, seja 

na comparação de preços, atributos e facilidade da pesquisa, seja na possibilidade de compra 

no comércio eletrônico. 

O termo puericultura é derivado do latim e define-se como a área da saúde dedicada ao 

estudo dos cuidados com o ser humano em desenvolvimento, mais especificamente com o 

acompanhamento do desenvolvimento infantil e cuidados com o bebê. O segmento é formado 

por lojas de bebês, que atendem um público com faixa etária de 0 a 3 anos. Os principais 

produtos comercializados são chupetas, mamadeiras, bicos, roupas, brinquedos, acessórios e 

carrinhos de bebês.  

Estima-se que 90 % das empresas neste segmento são de pequeno e médio porte e têm 

gestão familiar, caracterizada como aquela gerida por pessoas de uma mesma família, que 

possuem laços sanguíneos (SALVATO; CORBETTA, 2013) ou por laços de afinidades, a 

exemplo de casais que se unem após um casamento (GRYZBOVISKI; LIMA, 2005). 

Segundo a ABRAPUR (2016), existem mais de 13.000 pontos de venda inseridos no 

segmento de puericultura. Esse dado mostra que uma das características do segmento é a forte 

concorrência. Em pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(Ibope), em conjunto com o SEBRAE (2018), a comercialização de produtos e serviços para o 

público em questão movimenta R$ 50 bilhões por ano no Brasil, com uma média de 5,36 

nascimentos por minuto, correspondendo a 321 nascimentos por hora. 

O cenário econômico do início da década de 2020 tem sido muito desafiador para o 

varejista no segmento de puericultura, não somente por fatores macroeconômicos, mas também 

pelo fato de o consumidor se tornar cada vez mais exigente, empoderado e conectado. 
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 Segundo dados da DOM Strategy Partners (2017), que entrevistou líderes e executivos 

das 50 principais varejistas em atividade no Brasil, os produtos não são mais unicamente o 

centro da relação comercial. Os clientes buscam cada vez mais conveniência, serviços, 

conteúdo e experiência de compra por meio de multicanais digitais puros ou integrados aos 

canais tradicionais. 

Esse novo consumidor tem influenciado os gestores a analisar, de forma mais frequente, 

as informações de mercado para tomarem decisões assertivas que possam contribuir com sua 

estratégia, promovendo mudanças no seu modelo de negócios visando a atender às novas 

exigências de mercado. 

Para que as empresas se mantenham competitivas nesse novo cenário, a Inteligência 

competitiva tem sido um processo cada vez mais adotado pelas organizações, dada a 

necessidade de estarem sempre alerta ao que acontece em seu meio ambiente competitivo, de 

forma a não serem surpreendidas pelas ações dos diversos atores que influenciam seus negócios 

(GOMES; BRAGA 2006). 

      A adoção da inteligência competitiva também pode contribuir para melhorar o 

planejamento e a tomada de decisões identificando as ameaças competitivas, evitando pontos 

cegos e permitindo identificar a falta de informações ou informações que não sejam importantes 

(MYBURGH, 2004). 

Fuld (2007) demonstrou que a competição entre as empresas proporciona o 

aparecimento de novas oportunidades e ameaças no seu ambiente de negócio. Para o autor, a 

inteligência competitiva é uma ferramenta eficaz na busca por dados relevantes sobre o mercado 

e concorrentes. 

Calof e Wright (2008), na mesma visão de Fuld (2007), defendem a necessidade de se 

adotarem processos organizacionais que permitam capturar dados, gerando a inteligência por 

meio da coleta dos dados e análise das informações. 

Oliveira e Teles (2015) apontam a importância de as organizações desenvolverem 

processos sistemáticos de coleta, análise e disseminação de inteligência acionável aos 

responsáveis pela tomada de decisão estratégica, a fim de se manterem competitivas frente aos 

seus concorrentes. 

  O uso das informações provenientes da inteligência competitiva fornece também dados 

importantes que auxiliam o processo de decisão, com o objetivo de adequação ou inovação do 

modelo de negócios, por identificar recurso estratégicos e desenvolver novas capacidades para 

a organização como um todo (TARAPANOFF, 2004; TEECE, 2012). 
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O modelo de negócios, por sua vez, refere-se ao conteúdo, à estrutura e à forma como 

são geridas as transações, de modo a criar valor por meio da exploração de oportunidades 

(TEECE,2012). Nesse sentido, representa as ações que a empresa precisa desenvolver, 

adaptando ou modificando o seu modelo de negócios atual, para atender as novas exigências do 

consumidor ou mercado em que atua (CHESBROUGH, 2007), 

Neste contexto, a inteligência competitiva, bem como o modelo de negócios têm 

assumido um papel importante na estratégia empresarial, em todos os tipos de organização. Isso 

tem ajudado as empresas, a iniciar um remodelamento de suas atividades, para que mantenham 

competitivas no mercado que atuam. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA PARA A PESQUISA 

 

As lojas de bebês, também chamadas de Baby Shops, desempenham papel fundamental 

no segmento de puericultura, sendo responsáveis pelo primeiro contato dos pais no momento 

da gestação, que compreende um período de nove meses. 

De acordo com a pesquisa realizada em 2017 pela Pueri Expo (Feira de Puericultura), 

os pais gastam em média R$ 7.000,00, na compra do primeiro enxoval do bebê, contemplando 

artigos como: carrinho de bebê, cadeira para automóvel, roupas e montagem do quarto. 

Um ponto importante é que o perfil de consumo mudou nos últimos com o surgimento 

da nova geração de consumidores, que valoriza a experiência e a conveniência na hora da 

compra, tanto no que se refere ao espaço nas lojas físicas, quanto à comodidade da internet, “e-

commerce”, e pela nova forma de comercialização denominada “omnichannel”,definida como 

a convergência de todos os canais utilizados por uma empresa (online/offline).  

 De acordo com Ansoff (1965, p. 93), para empresa conseguir permanecer ativa no 

mercado, ela precisa identificar propriedades específicas e combinações individuais de produtos 

e mercados, que dão à empresa uma forte posição concorrencial. Sendo assim, as organizações 

utilizam, de alguma maneira, a inteligência competitiva, na captação, no processamento e na 

disseminação da informação, promovendo mudanças no seu modelo de negócios, seja de 

maneira formal ou informal (MILLER, 2002). 

Em pesquisas feitas na base de dados da Web of Science no segundo semestre de 2019, 

identificou-se a existência de poucos estudos empíricos relacionando inteligência competitiva 

e modelo de negócios (especificamente no segmento de puericultura), inclusive estudos de 

pesquisadores brasileiros. Dessa forma, o tema foi escolhido para este trabalho por apresentar 
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e proporcionar potencial contribuição acadêmica e empresarial, permitindo que novos estudos 

sejam feitos. 

O objetivo desta pesquisa foi fundamentado em entender se os pequenos e médios 

varejistas do segmento de puericultura, caracterizados principalmente pela gestão familiar, 

utilizam a inteligência competitiva para promoverem mudanças no seu modelo de negócios, a 

fim de se adaptarem às mudanças diante do novo mercado consumidor. 

Para identificar os construtos propostos, foi adotada a metodologia qualitativa, a qual 

também será oportunamente descrita neste trabalho. Nas seções seguintes, serão apresentados 

a questão de pesquisa e os objetivos geral e específicos. 

 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

A questão de pesquisa para qual se buscou resposta assim se anuncia: Como o uso da 

inteligência competitiva contribui para o desenvolvimento do modelo de negócios no 

segmento de puericultura? 

 
 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Para se obter a resposta para a questão de pesquisa proposta, foram elaborados os 

seguintes objetivos: 

O Objetivo Geral é verificar como o uso da inteligência competitiva contribui para o 

desenvolvimento do modelo de negócios.  

 

Os Objetivos Específicos são: 

 

a. Verificar como ocorre a adoção da inteligência competitiva no segmento de 

puericultura;  

b. Identificar aspectos do uso da inteligência competitiva no processo de decisão no 

modelo de negócios; 

c. Entender o desenvolvimento do modelo de negócios a partir do uso da inteligência 

competitiva; 
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d. Avaliar o uso da inteligência competitiva no tripé do modelo de negócios: criação, 

configuração e apropriação de valor;  

Nos próximos capítulos, serão apresentados, o referencial teórico sobre inteligência 

competitiva e modelo de negócios, bem como sobre a metodologia proposta.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, são abordados os conceitos e as possíveis aplicações da inteligência 

competitiva. 

 

2.1 INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

Atualmente, as empresas - independentemente do seu tamanho, localização, segmento 

e atuação local – têm necessidade de gerenciar e utilizar a informação no momento certo. Isso 

se deve ao fato de o ambiente externo ser fortemente competitivo e dinâmico, passando por 

constantes transformações.  

No ambiente concorrencial, torna-se importante monitorar o mercado no qual a 

companhia está inserida, a fim de identificar as oportunidades, evitando ameaças e garantindo 

a sua permanência no mercado que atua, por meio do uso da inteligência (ANSOFF 1975). 

Os autores Fuld (1995) e Kahaner (1996) conceituam a inteligência competitiva como 

um processo composto pelas etapas de planejamento, coleta, análise e disseminação das 

informações que sejam relevantes para os decisores. 

Nesse mesmo sentido, Tyson (1998) afirma que ela é um processo, e não apenas uma 

função. Segundo o autor, o seu papel é semelhante ao de um programa institucional e 

sistemático, que visa a buscar e analisar a informação sobre atividades dos concorrentes e 

tendências gerais dos negócios para atingir os objetivos e metas das empresas. 

 Miller (2002) tem o mesmo entendimento dos autores Fuld (1995) e Kahaner (1996), 

argumentando que a inteligência competitiva é um programa sistemático de coleta e análise de 

informações sobre as atividades dos seus competidores e sobre as tendências gerais do seu 

negócio. De acordo com o autor, as organizações tendem a implementar a atividade de 

inteligência competitiva como estratégia empresarial, em face da necessidade de se obter uma 

vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. 

Para Prescott e Miller (2002), o conceito tem sua origem ligada às estratégias militares, 

tendo sido posteriormente aplicado em empresas. Conforme os autores, a sua adoção promove 

melhor desempenho na estratégia empresarial, permitindo a manutenção da competitividade 

dos negócios por meio do processo de busca e disseminação da informação 

Choo (2002) acrescenta que a sobrevivência da organização depende da habilidade 

organizacional de processar, com rapidez, grandes volumes de dados sobre o meio ambiente e 
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convertê-los em conhecimentos que permitam antecipar as mudanças externas e demais 

contingências impostas no seu negócio.  

Castro e Abreu (2006) consideram o conceito da Inteligência competitiva bastante 

amplo e com várias abordagens fundamentais para suportar as decisões táticas e estratégicas de 

todas as áreas funcionais de uma organização. 

Em complemento, Tarapanoff (2004), demonstra que a inteligência competitiva foi 

criada para permitir que as empresas conheçam o seu ambiente interno e externo, 

compreendendo os fatores macroambientais que possam influenciar diretamente na sua atuação. 

No mesmo enfoque, Bose (2008) a conceitua a como um processo de monitoramento do 

ambiente competitivo cujo objetivo é fornecer inteligência acionável - informações utilizáveis 

no negócio da organização - e, dessa maneira, promover uma vantagem competitiva para a 

organização, em relação aos seus concorrentes. 

Calof e Wright (2008) também reforçam o conceito de inteligência competitiva como 

um processo. De acordo com os autores, a inteligência competitiva pode ser caracterizada como 

uma ferramenta pela qual as organizações buscam informações internas e externas sobre 

clientes, fornecedores, concorrentes e o ambiente de negócios, transformando-as em 

conhecimento, para que os gestores possam tomar decisões mais assertivas. 

Na literatura, percebemos que o conceito de inteligência competitiva tem sido abordado 

por vários autores como um processo de monitoramento do ambiente competitivo, objetivando 

fornecer inteligência a fim de proporcionar uma vantagem competitiva para a organização 

(BATTAGLIA, 1999; TARAPANOFFT 2001; MILLER 2002; BOSE, 2008). 

O monitoramento e as previsões sobre ambiente podem ser evidenciados como um 

processo formal ou informal que permite fornecer informações do ambiente interno e externo 

para uma melhor tomada de decisão, seja ela operacional, tática ou estratégica. Com isso, 

minimizam-se os riscos e direciona-se o tomador de decisão a agir preventivamente, além de 

proteger o conhecimento gerado, segundo a Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência 

competitiva (2002). 

A inteligência competitiva auxilia no processo de decisão das empresas, em virtude da 

gama de informações obtidas no mercado, gerando um aporte seguro para a organização, 

reduzindo incertezas, diminuindo o tempo para a tomada de uma decisão e facilitando esse 

processo (MARTENDAL, 2004). 

Para Teixeira e Valentim (2016), ela tem papel importante na prospecção e no 

monitoramento da concorrência e do mercado competitivo, pois fornece informações para a 
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ação estratégica das empresas. Dessa forma, elas conseguem sobreviver e atuar com rapidez na 

previsão de tendências e ações frente à concorrência. 

Sharp (2009) demostra que uma importante característica da inteligência competitiva é 

o processo de adquirir informação e conhecimento por meio do monitoramento do ambiente de 

negócios de forma ampla. Além disso, destaca-se a colocação de tais elementos (conhecimento, 

capacidade de previsão e de ação).  

Para a autora, com esse monitoramento, as empresas podem fazer previsões e propor 

ações que ajudem a neutralizar as ameaças e incertezas. Em seu trabalho, ela desenvolveu o 

modelo do cenário genérico, fazendo menção a outras variáveis importantes, a serem 

consideradas no processo de inteligência competitiva: fornecedores, obra prima, cenário 

político, cenário econômico, cultura, substitutos, distribuidores e, principalmente, os 

consumidores, conforme indicado na Figura 1. 

 

 

 

Para Sharp (2009), o conceito de inteligência competitiva apresenta uma visão ampla, 

pois identifica outras variáveis que influenciam diretamente na organização. Segundo a autora 

a inteligência competitiva é o conhecimento e capacidade de fazer previsões sobre o ambiente 

de negócios, considerando o macroambiente. 

Fonte: SHARP, 2009. 

Figura 1: Elementos do ambiente externo 
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Diante das afirmações apresentadas, podemos entender que o sucesso de uma 

organização depende de sua capacidade de processar todas as informações que afetam o seu 

ambiente de negócios, com o objetivo de responder às novas demandas que surgem (MILLER, 

2002). 

Na visão de Prescott (2002) a gestão da informação na inteligência competitiva ajuda na 

obtenção de respostas mais rápidas frente às ameaças e oportunidades do mercado em que a 

empresa atua. Para o autor, independente do porte da empresa, é importante ter informações e 

embasamentos possam auxiliar na tomada de decisões estratégicas de curto ou longo prazo. 

Na mesma linha, Tyson (1998) demostra que a inteligência competitiva é um processo 

analítico, que traduz informações sobre todas as variáveis e eventos do meio externo, 

importantes à organização. 

Prahalad e Krishnam (1999) apontam a necessidade de a organização manter um 

aprimoramento contínuo no processo de inteligência competitiva para melhorar a confiabilidade 

de respostas às oportunidades e ameaças do ambiente e desenvolver a capacidade de adaptação 

e inovação rápida, frente às novas demandas do mercado. 

De acordo com os autores Fuld (1995) e Tyson (1998) é a inteligência - e não a 

informação - que auxilia a organização a tomar decisões corretas no ambiente corporativo. Para 

eles, as contribuições da adoção de um processo de inteligência competitiva podem contribuir 

para implantação da estratégia das empresas. 

Do mesmo modo, Calof e Wright (2008) defendem que a inteligência surge como uma 

importante área que permite identificar algumas variáveis que ajudam na tomada de decisão: 

antecipação de mudanças no meio empresarial; a descoberta de concorrentes novos; a 

antecipação das ações dos concorrentes e o conhecimento das mudanças que possam afetar os 

negócios de uma empresa. 

  Pereira (2012), corrobora a afirmação de Calof e Wright (2008) e conceitua que a 

inteligência competitiva se tornou um processo-chave para os gestores tomarem decisões 

adequadas. Os autores afirmam a existência de algumas atividades importantes para a 

identificação, coleta, desenvolvimento, análise e disseminação da informação, tais como: 

 

 Conhecer os concorrentes, mercados, clientes, fornecedores ou outras variáveis do ambiente a 

ser pesquisado; 

 Identificar possíveis fontes de informação (formais / informais); 

 Avaliar a validade e a utilidade das informações; 
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 Reunir as informações coletadas de diferentes fontes e transformá-las em dados (inteligência); 

 Interpretar e analisar as informações de importância estratégica; 

 Ter conclusões precisas e recomendar ações; 

 Disseminar e apresentar os resultados obtidos para os decisores na organização; 

 Fornecer informações complementares de suporte à decisão. 

 

Partindo do mesmo pressuposto, Reginato e Gracioli (2012) acrescentam que, a partir 

do processo de inteligência competitiva, a organização poderá compreender o ambiente onde 

está inserida, identificando os pontos fortes e fracos da concorrência, bem como as necessidades 

do seu público-alvo e, dessa forma, elaborar o seu plano de ação. 

Pellissier & Nenzhelele (2013) complementam a visão dos autores acima e demostram 

que, no decorrer dos anos, a inteligência competitiva tem sido adotada pelas organizações, no 

seu processo decisório, por oferecer um conjunto de ferramentas úteis para gerir a informação 

e melhorar o processo de tomada de decisão nas organizações. 

Por fim, Silva (2015) reforça o conceito como um processo capaz de transformar 

pedaços de dados em conhecimento estratégico, ajudando a organização, no seu processo de 

decisão. Assim, a inteligência competitiva é conduzida a partir de uma orientação estratégica, 

para a obtenção de vantagem competitiva, por meio de um processo sistemático de coleta, 

tratamento, análise e disseminação da informação sobre as atividades dos concorrentes, 

fornecedores, clientes, tecnologias e tendências de marcado. Com isso, visa a subsidiar a 

tomada de decisões e auxiliar as empresas a alcançarem as suas metas estratégicas (STAREC, 

2012). 

Dessa forma, podemos compreender que a inteligência competitiva surge como um novo 

conceito metodológico na coleta e tratamento da informação, tornando-se ferramenta eficaz que 

permite identificar variáveis que possam impactar a organização. É importante, para a 

organização, desenvolver processos sistêmicos de análise e disseminação da informação, a fim 

de que os gestores responsáveis consigam ter subsídios para a tomada de decisão (OLIVEIRA; 

TELES, 2015). 
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2.1.1 Elementos e ciclo da inteligência competitiva 

 

Segundo Marcial (2004), a atividade de inteligência competitiva pode proporcionar uma 

série de benefícios para a organização, dentre eles: a possibilidade de a empresa antever 

mudanças no ambiente; prever possíveis tendências e identificar novas demandas do seu 

mercado consumidor. 

Vários autores também a reforçam como uma ferramenta que ajuda no levantamento de 

informações importantes para a sobrevivência da organização no seu ambiente concorrencial 

(PRESCOTT; MILLER, 2002; TARAPANOFF, 2004). 

Segundo Miller (2002), o sucesso da implementação da inteligência competitiva 

depende de alguns fatores-chave: a) aderência aos objetivos estratégicos; b) mudança cultural; 

c) novos processos informais e formais; d) tecnologias de informação e comunicação; e) 

governança bem articulada e estruturada; f) envolvimento de profissionais altamente 

qualificados; e g) avaliação de resultados. 

Na visão de Battaglia (1999), Prescott (2002) e Tarapanoff (2004), a inteligência 

competitiva pode ser vista como a forma de prever e antecipar as ameaças, identificando novas 

oportunidades por meio da geração de informações úteis, derivadas onde se insere a 

organização. Os autores também destacam que um dos principais objetivos da inteligência 

competitiva é fornecer subsídios para a estratégia empresarial, gerando informações aos setores 

de interesse de uma organização. 

Battaglia (1999) demonstrou, em seu trabalho, que o conceito em questão é 

compreendido como um processo organizacional de coleta e análise sistemática da informação, 

gerando novas oportunidades e identificando sinais de mudança do ambiente. Para ele, o 

processo inicia-se com a coleta de dados, organizados e transformados em informação. Esta 

última, após ser analisada e estudada, transforma-se em inteligência estratégica (utilizada nos 

processos decisórios), conforme indicado na Figura 2: 
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Fonte: BATTAGLIA, 1999. 

 

Os elementos da inteligência competitiva compreendem o processo pelo qual as 

organizações buscam informações - internas e externas -  sobre clientes, fornecedores, 

concorrentes e o ambiente de negócios tendo, como objetivo, transformar tais informações em 

conhecimento para que os gestores possam tomar decisões corretas (KAHANER, 1996; 

CALOF; WRIGHT, 2008). 

O modelo de Battaglia (1999) acima apresentado é corroborado por Prescott e Miller 

(2002). Conforme este últimos, a coleta e o processamento dos dados devem promover, na 

organização, a capacidade de analisar consumidores, mercados e informações competitivas, 

com foco na geração de dados, destinados a ajudar os gestores. 

Calof e Smith (2010), têm a mesma visão e complementam que os dados transformados 

em inteligência podem ser uma excelente ferramenta no auxílio ao processo de tomada de 

decisões estratégicas a fim de proporcionar vantagem competitiva. 

Como observado por Sharp (2009) e Calof e Wright (2008), a essência da inteligência 

competitiva é lidar com o ambiente competitivo e obter uma perspectiva mais ampla, não 

somente pelo monitoramento de competidores, mas por desenvolver o conhecimento e a 

capacidade de fazer previsões sobre o ambiente de negócios como um todo (clientes, 

fornecedores, governo, concorrentes). 

As empresas e seus administradores têm se esforçado no sentido de acompanharem tais  

mudanças, de forma a interpretá-las e compreender as possíveis implicações em seus negócios, 

além de buscarem constante atualização na forma como coletam e processam seus dados, com 

Figura 2: Elementos da inteligência competitiva 
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o intuito de utilizarem as informações obtidas para desenvolverem as suas estratégias de 

negócios (BATTAGLIA, 1999; CALOF; WRIGHT 2008; SHARP, 2009). 

No modelo desenvolvido por Battaglia (1999), a inteligência competitiva tem seus 

elementos sustentados pela informação e o conhecimento como forma de ajudar as organizações 

a adotarem uma estratégia inovadora para obtenção da redução de custos, vantagem competitiva 

e diferenciação de produtos e serviços. 

Em contraponto a essa visão, diversos autores que discorrem sobre inteligência 

competitiva defendem o conceito como um processo contínuo e interativo, cujo objetivo é 

coletar, analisar e disseminar informações relevantes, precisas e oportunas para a tomada de 

decisão nos negócios.  

Em trabalho envolvendo a revisão conceitual sobre a IC, Oliveira evidenciam outros 

autores, dentre eles Fuld (1995), Kahaner (1996), Valentim (2002) e Prescott e Miller (2002), 

que postulam a necessidade de as organizações desenvolverem processos sistemáticos de coleta, 

análise e disseminação de inteligência capazes de ser acionáveis aos responsáveis pela tomada 

de decisão estratégica. 

Nesse contexto, o ciclo de inteligência competitiva apresentado por Kahaner (1996) é 

atualmente utilizado por estudiosos do tema. O autor define esse ciclo como o processo pelo 

qual a inteligência é obtida, produzida e disponibilizada para os usuários, tendo, como principal 

objetivo, coletar e processar dados importantes para o processo de decisão. 

Prescott e Miller (2002) afirmam que o ciclo de inteligência competitiva, assim como o 

processo de inteligência competitiva, apresenta etapas semelhantes como a coleta, análise e de 

informações sobre o ambiente e concorrentes. 

Na visão da ABRAIC (2016), o ciclo da inteligência competitiva apresenta um processo 

mais amplo que conduz à melhor tomada de decisão, seja ela estratégica ou operacional, 

auxiliando na descoberta das forças que regem os negócios, reduzindo o risco e conduzindo o 

tomador de decisão a agir de forma antecipada, bem como protegendo o conhecimento gerado. 

Kahaner (1996) defende o ciclo da inteligência competitiva como um processo 

sistêmico, cíclico e dinâmico, composto por etapas que visam a transformar dados brutos em 

informação, de modo a se obter a inteligência. Em seu trabalho, o autor desenvolveu o modelo 

composto por cinco etapas, subdivididas em: planejamento, coleta, análise, disseminação e 

avaliação, conforme a Figura 3: 
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Fonte: Adaptado de KAHANER (1996)  

 

A etapa do planejamento pode ser entendida como uma das principais, segundo Kahaner 

(1996), pois inicia-se com a identificação das necessidades de inteligência da organização e dos 

seus respectivos usuários, os quais serão responsáveis por definir e utilizar as informações 

obtidas. 

Na mesma visão, os autores Miller (2002) e Prescott (2002) defendem que a etapa do 

planejamento começa com o levantamento das necessidades de inteligência pelos decisores 

estratégicos da organização. Para os autores, três fatores caracterizam essa etapa: a defensiva 

(a obtenção de informações para evitar surpresas), a passiva (o entendimento e a avaliação do 

desempenho organizacional) e a ofensiva (a identificação das oportunidades de negócios). 

Para Kahaner (1996), após serem definidos os objetivos na etapa de planejamento, deve-

se iniciar a etapa de coleta, caracterizada pela busca de dados necessários à criação da 

inteligência. De acordo com o autor, essa é uma das etapas que necessita de um alinhamento 

dos decisores da organização, pois os objetivos devem ser elaborados de forma clara, a fim de 

que, dessa forma, os dados brutos sejam coletados e efetivamente transformados em 

informações relevantes. 

Na visão de Miller (2002), a etapa de coleta pode abranger dois tipos de informações 

relevantes: as primárias, obtidas em fontes de primárias (mercado, pesquisas) e as secundárias, 

Figura 3: Ciclo da inteligência 

competitiva 
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(internet, notícias). Para o autor, essa etapa deve estar sempre alinhada com os objetivos da 

organização. 

Trevisani (2010) demonstra que, ao finalizar a etapa de coleta, a organização conta com 

uma série de dados brutos, que precisam ser analisados e processados. O autor também 

acrescenta que, nessa etapa, com base nas informações coletadas, deve-se identificar tendências 

e padrões significativos, não explicitados forma desses dados. O processo pode ser bastante 

complexo, podendo ser adotadas características da pesquisa científica para formulação de 

hipóteses e validação ou não delas (MILLER,2002). 

Ainda na visão de Kahaner (1996), após a etapa de coleta, inicia-se a etapa de análise, 

que consiste na entrega da informação transformada em inteligência, apresentada de forma 

clara, objetiva, promovendo melhor compreensão e absorção por parte do usuário final. 

Mcgonagle e Vella (2002) consideram a etapa de análise como uma das mais críticas no 

processo, pois nela se agrega valor às informações, por meio da interpretação do analista, uma 

vez que é necessário classificar os impactos favoráveis e desfavoráveis das tendências, 

demandas de mercado e eventos observados e entendê-los com as potencialidades e 

vulnerabilidades da empresa. 

A etapa seguinte, de disseminação, de acordo com Kahaner (1996), consiste na entrega 

formalizada da inteligência produzida na fase de análise e apresentada, de forma clara, objetiva, 

sintética e lógica, possibilitando a fácil compreensão e absorção por parte do usuário final. 

Miller (2002), do mesmo modo, define que essa etapa visa a criar uma forma - 

normalmente simples - de comunicação dos resultados encontrados, gerando ações estratégicas 

específicas. Para o autor, a fase é responsável pela entrega da inteligência para a tomada de 

decisão. 

Kahaner (1996) defende que, na etapa de avaliação, o ciclo de inteligência competitiva 

é observado sob dois aspectos: o primeiro diz respeito ao desempenho de cada uma das etapas 

que compõem o sistema, isto é, identificar se o melhor método de análise foi escolhido. O 

segundo diz respeito às escolhas das fontes de informação, identificando se poderiam ter sido 

mais bem direcionadas ou se o formato da pesquisa atendeu ao objetivo proposto. 

Miller (2002), em complemento a tal definição, acrescenta que a fase de avaliação é 

responsável por identificar se o planejado foi concluído e se a inteligência obtida é considerada 

relevante e estratégica pelos usuários que fazem uso dela. 

As informações providas pelo ciclo de inteligência competitiva podem contribuir para a 

empresa obter vantagens competitivas, transformando inteligência em ação, por meio da 

antecipação de tendências no ambiente de negócios (PRESCOTT, 2002). 
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2.1.2 Aplicações da inteligência competitiva 

 

Para adquirirem vantagem competitiva, as organizações devem estar em constante 

mudanças, visando à criação de produtos e serviços, por meio de conhecimentos gerados a partir 

de iniciativas e esforços de pessoas que se inter-relacionam entre os vários setores da 

organização (PORTER, 1986). 

As organizações empresariais, inseridas em um cenário competitivo e complexo, 

adotam a prática da inteligência competitiva como uma oportunidade de melhorar a sua 

capacidade de competir (MILLER, 2002). 

Marcial (2011) defende que a adoção da inteligência competitiva pode trazer uma série 

de benefícios para a organização, como, por exemplo, a possibilidade de a empresa prever 

mudanças no ambiente de forma antecipada aos seus concorrentes. 

Fuld (2007) afirma que a atividade de inteligência sempre foi adotada pelas empresas, 

mas de uma forma intuitiva, particularmente nas pequenas empresas. Para o autor, o exercício 

da prática de inteligência competitiva é, sobretudo, o estudo minucioso das realidades dos 

ambientes onde as organizações estão inseridas. 

A inteligência competitiva, no novo contexto corporativo, passa a ser uma ferramenta 

de análise para que as empresas consigam desenvolver e perpetuar os seus negócios (WRIGHT 

e CALOF, 2006). 

Segundo Prescott e Miller (2002), a adoção da inteligência competitiva pelas 

organizações tem diversas finalidades, dentre elas: analisar e avaliar as conjunturas; antecipar 

as surpresas; descobrir novos e potenciais concorrentes; aprender com o sucesso ou o fracasso 

de outras organizações; avaliar ameaças e oportunidades; adquirir novas tecnologias. Conforme 

os autores, a inteligência competitiva também é uma ferramenta importante para o 

monitoramento do ambiente político/legal, prevendo possíveis mudanças. 

A sua adoção vem se consolidando no mundo dos negócios, e sua aplicação nas 

organizações surge como uma importante ferramenta de suporte ao processo estratégico, 

buscando informações sobre os ambientes interno e externo à organização, que propiciarão 

identificar as ameaças e oportunidades e a elaboração de estratégia de negócio 

(FLEISHER;WRIGHT, 2009; PELLISIER; NENZHELELE, 2013). 

Gomes e Braga (2006) destacam a possibilidade efetiva da aplicação da inteligência 

competitiva em diferentes tipos de organizações.  Segundo os autores, o entendimento 
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adquirido pode impactar na estratégia, pois a tomada de decisão acontece a partir do 

conhecimento da organização e do seu ambiente. 

Silva (2003) corrobora essa visão e enfatiza que a aplicação da inteligência competitiva 

em organizações, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, tem os seguintes objetivos: 

prever mudanças no ambiente de negócios; descobrir concorrentes novos ou potenciais; 

antecipar as ações dos atuais concorrentes; e aprender sobre mudanças políticas, regulatórias 

ou legislativas que possam afetar seu negócio. 

No Brasil, especificamente, as empresas vêm utilizando a inteligência competitiva desde 

1990, mas o auge ocorreu em 2000, em virtude da fundação da Associação Brasileira dos 

Analistas de Inteligência competitiva (ABRAIC), como afirmam Menezes e Marcial (2001). 

Em seu sentido mais amplo, a aplicação da inteligência competitiva ajuda as 

organizações a manter um foco externo contínuo (TYSON, 1998). Ela é mais do que 

simplesmente estudar os competidores, é o processo de identificar as variáveis que possam 

influenciar a organização - e, consequentemente, os decisores – a lançar mão de ações para 

manter a organização competitiva (TARAPANOFF, 2004). 

Marcial (2011) demonstra demostra que a aplicação da inteligência competitiva pode 

sofrer alguma variação, dependendo do tamanho e do tipo de organização. Para a autora, as 

organizações de maior porte podem apresentar um departamento dedicado à questão, enquanto 

as pequenas organizações, muitas vezes, praticam a inteligência competitiva utilizando-se da 

adoção de forma AdHoc (de acordo com a sua necessidade). 

De acordo com Gilad (2006), as organizações estão preparadas para monitorar o risco 

operacional, o risco financeiro, mas não o estratégico, ocorrido quando há desalinhamento entre 

a estratégia e o ambiente competitivo. O autor afirma que a aplicação da inteligência 

competitiva nas organizações tem proporcionado o desenvolvimento de uma cultura pela busca 

sistemática de informações, com o objetivo de fazer previsões ou adaptações na forma como 

atuam no mercado. 

Na visão de Prescott (2002), a aplicação da inteligência competitiva dentro das 

organizações tem contribuído para o compartilhamento de ideias, a identificação das ações dos 

concorrentes e de novas oportunidades de negócio, bem como a antecipação ao risco. Em 

complemento, Teixeira Filho (2000), demonstra haver cinco fatores essenciais para o sucesso 

quando se adota e aplica a inteligência competitiva nas organizações: 
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1) Regionalismo: quanto mais globalizado for o tema de interesse, mais difícil o 

processo de obtenção de informações. É importante identificar de forma mais especifica o 

ambiente a ser estudado. 

2) Dinamismo: quanto mais dinâmico for o tema de interesse, maior será o problema 

com a precisão das informações coletadas. Assim, é importante definir qual tema deve ser 

estudado. 

3) Regulamentação: se o tema de interesse não estiver no escopo de regulamentação 

de algum órgão ou instituição e os agentes dos setores envolvidos não tiverem de prestar contas 

das suas atividades, será mais difícil obter informações específicas; 

4) Concentração: definição de um número específico de pessoas que irão pesquisar 

sobre o tema. 

5) Integração: partilha com outras áreas o tema de interesse, para buscar novas 

variáveis. 

Na mesma visão, Mafra (2015) menciona que os consumidores se modificam 

rapidamente e, ao mesmo tempo, novos competidores aparecem no mercado, trazendo 

novidades e mudanças na sua forma de comercializar. Segundo o autor, as empresas que não 

adotam a inteligência competitiva têm um maior desafio para se adequarem no novo ambiente 

de negócios e criarem estratégias para manutenção de suas operações comerciais, pelo fato de 

não se anteciparem as possíveis mudanças que podem ocorrer no ambiente competitivo. 

A aplicação e o uso da inteligência competitiva podem auxiliar as organizações a 

reconhecer e antecipar acontecimentos, promovendo mudanças em seus produtos e serviços, 

com o propósito de avançar rumo a uma nova oportunidade de mercado (ANSOFF 1975; 

FRATES; SHARP, 2005). 

Para os autores Tarapanoff (2004), Prescott e Miller (2002) e Wright e Calof (2006), a 

adoção e aplicação da inteligência competitiva, tem como objetivos: compreender melhor os 

clientes; a competição; os concorrentes; bem como identificar ameaças. Para adquirir vantagem 

competitiva, as organizações precisam estar em constante mudança, visando a criar produtos e 

serviços por meio de conhecimentos gerados pela inteligência competitiva (PRESCOTT e 

MILLER, 2002). 

A aplicação da inteligência competitiva nas organizações, contribui para o 

desenvolvimento de cenários futuros e para a busca de posicionamentos organizacionais 

adequados diante das novas realidades competitivas (WRIGHT e CALOF, 2008). Dessa forma, 

entende-se que a inteligência competitiva e a sua aplicação tornaram-se relevantes no contexto 

organizacional, pois auxiliam no processo de captação e geração de informações, por meio do 
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monitoramento do ambiente onde se insere a empresa, identificando oportunidades e reduzindo 

incertezas (MILLER, 2002). 

 

2.1.3 Sinais antecipativos na inteligência competitiva 

 

Os sinais fracos são aqueles que não podem ser classificado no momento da coleta da 

informação, mas que auxiliam a identificar uma tendência e fornecem dados aos gestores, sobre 

as mudanças ocorridas. Eles também são importantes no processo de decisão seja para antecipar 

as mudanças ou promover adaptações no modelo de negócio atual. 

O ambiente de negócios é volátil e exige que as empresas desenvolvam inteligência 

competitiva com uma visão mais ampla a fim de verificar e identificar sinais fracos que podem 

afetar o futuro das organizações (YOON, 2012). Assim, os sinais fracos estão relacionados a 

uma variedade de eventos e ameaças incertas (não claras) e são indicadores imprecisos de 

importantes eventos ou tendências não facilmente identificados. Por meio deles, surgem 

surpresas estratégicas, como menciona Ansoff (1975), que classifica tais mudanças em:  

repentinas, urgentes e desconhecidas. Todas elas podem representar ameaças ou oportunidades 

para as organizações 

Como característica, os sinais são de difícil coleta e análise pelos sistemas tradicionais 

e necessitam de uma postura proativa de todos os colaboradores da empresa. O mercado pode 

emitir alguns desses sinais, que transmitem informações importantes sobre tendências ou 

possíveis movimentações dos concorrentes. De acordo com Lesca (2003), esses sinais de caráter 

antecipativo, também são conhecidos como sinais fracos. 

O ambiente corporativo é cercado por incertezas e mudanças, podendo impactar 

diretamente na competitividade da organização. Por essa razão, antecipar-se a tendências se 

torna um diferencial na busca pela vantagem competitiva (LESCA 2003, SHARP, 2009) 

Conforme já mencionado anteriormente, o monitoramento do ambiente externo e 

concorrencial de uma empresa tornou-se relevante para a sua competitividade (BATTAGLIA, 

1999).  Ele envolve processos informacionais, dos quais a empresa pode receber sinais advindos 

do seu ambiente, com o objetivo de identificar oportunidades, reduzindo os riscos que possam 

impactar na sua estratégia (LESCA; FREITAS; JANISSEK-MUNIZ, 2003). 

Tal monitoramento antecipativo estratégico é caracterizado pelo processo no qual os 

membros da empresa podem captar e utilizar informações de forma antecipada, oriundas de seu 

ambiente externo (LESCA, 2003). Assim, podem-se identificar possíveis mudanças que 
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venham a acontecer no seu ambiente competitivo, ajudando a organização a antecipar suas 

ações antes de seus concorrentes e, dessa forma, obter decisões estratégicas, antes de se tornar 

uma ameaça para a empresa (CUNHA; TREVISANI; ZWICKER, 2006). 

Os autores Caron-Fasan (2004) e Castro (2006) defendem que a inteligência competitiva 

pode ser utilizada como ferramenta para identificar os chamados sinais antecipativos, que 

demonstram aos usuários da inteligência aspectos obre riscos ou oportunidades nos ambientes 

internos e externos das organizações. Ainda segundo os autores, os sinais derivados do ambiente 

são passíveis de serem identificados e estudados em um contexto estratégico, embora não sejam 

entendidos como relevantes. no entanto podem ajudar a criar ideias ou percepções e promover 

ações nos ambientes externos e internos da organização. 

Na visão de Ansoff (1975), os sinais antecipativos podem ser informações relacionadas 

ao futuro da organização, importantes para evitar surpresas, rupturas e promover a inovação ou 

adaptação às novas demandas. Geralmente são extraídos de fontes externas, que podem ser: 

fornecedores, revistas, jornais, livros, concorrência, ambiente legal e político, entre outras. 

Lesca (2003) corrobora a visão de Ansoff (1975) e acrescenta que esse tipo de 

inteligência busca escutar e conhecer o mercado, antecipando-se aos movimentos pela 

observação das necessidades e expectativas - declaradas ou não - do ambiente onde está 

inserida. Segundo o autor, torna-se de extrema importância estudar e entender o mercado em 

que se atua, buscando identificar e analisar as possíveis mudanças que possam ocorrer e, assim, 

desenvolver uma estratégia eficaz através dos sinais emitidos pelo ambiente. 

Da mesma forma, Caron-Fasan (2003) complementa que os sinais são chamados de 

quebra- cabeça, pois se deve unir cada pedaço de informação para, ao final, ser possível atribuir 

um significado ou representação que permita entender as tendências do mercado e investigar as 

ações da concorrência. 

Na mesma visão de Lesca (2003), os autores Caron-Fasan e JanissekMuniz (2003) 

acrescentam que esses sinais também podem ser caracterizados como “sinais fracos”, pois 

diferem das informações habituais, por aparentar serem ambíguos, imprecisos, fragmentados e 

incompletos. No entanto, os autores também enfatizam a relevância do estudo de tais sinais, 

pois, se tratados, transformam–se em informação que, posteriormente, pode se tornar 

inteligência sobre a movimentação dos concorrentes. 

Os sinais fracos normalmente não chamam a devida atenção dos usuários de inteligência 

competitiva, devido ao fato de que, quando combinados com outros do mesmo tipo ou não, 

podem induzir a certas ideias ou percepções e inferir ações a realizar (LESCA, 2003). 
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A empresa deve entender que um maior número possível de informações sobre o 

ambiente competitivo em que está inserida possibilita uma melhor percepção das ações dos 

concorrentes, um melhor controle da situação global do mercado e a possibilidade de agir com 

rapidez. (CARON-FASAN, 2001; LESCA 2003). 

Lesca, Freitas e Janissek-Muniz (2007) definem que os sinais fracos podem ser 

classificados de diversas formas: antecipatórios (relacionados a eventos do futuro que podem 

afetar a organização); qualitativos (demonstram potenciais acontecimentos); ambíguos 

(indícios que precisam ser investigados); e fragmentários, (coletados em partes). 

Lesca (2003), em seu trabalho, desenvolveu o conceito de IEAc, (Inteligência 

Estratégica Antecipava e Coletiva) para ajudar a compreender o processo coletivo, proativo e 

contínuo relacionado à coleta de informações pertinentes e relativas ao ambiente da empresa e 

às possíveis mudanças que possam surgir. 

Janissek-Muniz (2007) salienta que a IEAc está estreitamente relacionada aos conceitos 

de antecipação de sinais do ambiente externo, promovendo a antecipação de tendência, que 

partam do passado para o futuro e possam impactar na estratégia da organização. 

Na mesma visão, Lesca (2003) demostra que o objetivo fundamental da IEAc é a 

transformação dos sinais fracos (indícios antecipativos) em informação relevante para a 

organização, auxiliando no processo de decisão conforme indicado na Figura 4: 

 

Figura 4: Modelo conceitual de inteligência estratégica antecipativa 

coletiva 

Fonte: Adaptado de Lesca 2003 
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  O modelo conceitual de IEAc, segundo Lesca (2003), pode ser operacionalizado a partir de 

oito etapas. A caracterização de cada etapa pode ser realizada pela identificação das ações que 

compõem este processo de análise: 

 

• definição de alvo – definição do campo em que se deve estudar; 

• coleta/captação – busca de informações importantes para a formulação da estratégia; 

• seleção –seleção das informações de interesse dos usuários da empresa; 

• repasse – circulação da informação entre os decisores; 

• armazenamento – criação da base de dados com os dados coletados; 

• difusão – divulgação e acessibilidade; 

• animação – utilizar continuamente o processo de IEAc; 

• criação coletiva de sentido – desenvolvimento de um sentido coletivo ao conjunto de 

informações e agrupamento de informações, buscando estabelecer uma ideia central. 

 

De acordo com Caron-Fasan (2004), quando se conhece o ambiente no qual a empresa 

está inserida, tem-se um aprimoramento no desenvolvimento da estratégia organizacional pela 

adequação e preparação, a tempo de enfrentar as ameaças e identificar oportunidades. 

No ambiente competitivo, é importante que as organizações respondam rapidamente às 

mudanças e desenvolvam ações em tempo hábil, e a ação estratégica está sujeita ao conhecimento 

prévio desse mesmo ambiente a ser analisado (LESCA, 2003). 

Castro (2006) confirma o pensamento de Lesca (2003) e apresenta uma nova visão sobre 

os sinais fracos. Para o primeiro, eles podem ser divididos em cinco tipos: antecipatórios, de 

qualidade, de ambiguidade, de fragmentação e o de natureza de diversas formas. Ainda segundo 

o autor, eles precisam ser identificados e estudados com cautela. 

O primeiro sinal fraco citado pelo autor é o de antecipação, relacionado a 

acontecimentos futuros que, de alguma maneira, possam influenciar diretamente nas 

organizações. Ele tem grande relevância, pois, depois de identificadas as possíveis ameaças, os 

gestores precisam reagir a tais fatos (CASTRO, 2006). 

O segundo sinal está voltado para a natureza de qualidade, pois muitos sinais podem 

não ser transformados em informações, por se tratar de possíveis acontecimentos. Para o autor, 

todos os sinais emitidos devem ser analisados para entender seu grau de importância. 

O terceiro sinal é caracterizado pela ambiguidade, ou seja, serve para identificar 

prováveis acontecimentos, que variam de acordo com a interpretação de quem estiver 

analisando, para saber se pode se tratar ou não de um risco à organização. 
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O quarto sinal defendido pelo autor é o de natureza de fragmentação. Ele é identificado 

após a coleta de diversos fragmentos provenientes do ambiente em que a organização atua 

(LESCA, 2003). As informações identificadas devem ser analisadas em conjunto, pois, 

separadamente, não resultarão em significados relevantes (CASTRO, 2006). 

O último sinal apresentado por Castro (2006) é o de natureza de diversas formas. Nesse 

caso, as informações coletadas estão disseminadas por todo o ambiente. Sendo assim, é o sinal 

que apresenta maior complexidade para realizar diversos estudos, por ser encontrado em 

conversas, orientações eletrônicas e meios de mensagem. 

Como já mencionado por Caron – Fasan ( 2003), os sinais apresentados por Castro 

(2006) podem ser considerados como um quebra-cabeça, pois é importante unir cada pedaço de 

informação para que, no final, seja possível obter um significado ou representação que ajude a 

prever tendências do mercado e investigar as ações da concorrência. 

Ao conhecer o mercado onde se insere, a organização se mantém competitiva, pois 

conhece seus clientes, concorrentes, fornecedores, antecipando-se a possíveis mudanças. Nesse 

contexto, a principal intenção no monitoramento do ambiente é fornecer à empresa informações 

que a auxiliem na melhoria de seu desempenho organizacional, aumentando, assim, sua 

participação no mercado em que atua (LESCA; FREITAS; JANISSEK-MUNIZ, 2003). 

Com o monitoramento antecipativo, as empresas podem ter novas oportunidades de 

negócios, inovar, adaptar-se ao ambiente para concorrer com as outras empresas, antecipar suas 

ações, evitar surpresas e ameaças em relação ao mercado e, principalmente, se antecipar aos 

riscos e ameaças dos concorrentes (LESCA e JANISSEK-MINIZ, 2007). 

Na próxima seção abordaremos os tópicos relacionados ao modelo de negócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36  

2.2 MODELO DE NEGÓCIOS 

 

Neste tópico, abordam-se os conceitos relativos ao modelo de negócios. 

 

2.2.1 Modelo de negócios: conceitos 

 

Para as organizações conseguirem se manter competitivas no segmento onde se inserem, 

é importante definir um modelo de negócios que atenda às expectativas dos seus consumidores 

e se adapte constantemente frente às novas demandas e exigências do mercado que possam 

surgir (Osterwalder; Pigneur,2010). 

O avanço tem modificado não somente as empresas, mas também impactado nas 

características de um setor como um todo, promovendo mudanças significativas na maneira de 

comercializar seus produtos e/ou serviços, (PIGNEUR, 2010). Um modelo de negócios deve 

articular a proposta de valor da firma, suas fontes de receita, os recursos necessários e os 

mecanismos de governança que ligam os seus stakeholders (ZOTT; AMIT, 2011). 

Magretta (2002) declara que o modelo de negócios também pode ser conceituado como 

uma estratégia da empresa, por unir peças/recursos de um negócio, que podem ser combinados, 

com a finalidade de se obter maior eficiência dentro do segmento de negócio em que se atua ou 

até mesmo gerar mais valor para os seus clientes.  

Casadesus Masanell e Ricart (2010) acrescentam que a proposta de modelo de negócios 

é a lógica como uma empresa opera no seu contexto de atuação e como ela gera valor para os 

stakeholders, pela integração de suas atividades, configurando seu modelo de negócios de 

forma tática e estratégica. 

Para Chesbrough e Rosenbloom (2002), o modelo de negócios expressa a forma como 

a empresa irá ter lucratividade e aumentar sua posição na sua cadeia de valor. Segundo os 

autores, ele deve cumprir as seguintes funções para ser bem-sucedido: 1) articular a proposição 

de valor aos clientes; 2) entender o seu público/mercado alvo; 3) identificar as formas de 

obtenção de receitas; 4) desenvolver a estrutura da cadeira de valor; 5) verificar os recursos 

necessários para a criação da cadeia de valor; 6) demonstrar a estrutura de custos e o lucro 

potencial; 7) posicionar a empresa no mercado; 8) direcionar a organização na formulação de 

estratégias competitivas para se obterem vantagens competitivas. 

O conceito de modelo de negócios tem se tornado relevante na organização, sendo 

responsável por desempenhar um papel importante na gestão estratégica, pois a empresa que 
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conseguir se adequar às novas demandas advindas do mercado terá vantagem competitiva sobre 

as demais (OSTERWALDER, PIGNEUR; TUCCI, 2005). 

 Segundo Orofino (2011), para a organização ter êxito em sua estratégia de modelo de 

negócios, é necessário compreender como funciona o seu negócio internamente (as atividades 

e recursos essenciais) e externamente (a maneira como o produto/serviço é oferecido aos 

clientes) e, a partir daí, desenvolver a sua estratégia. 

Outros autores definem o modelo de negócios como como uma unidade de análise, pois 

não descreve isoladamente o ambiente interno ou externo da empresa, mas também engloba as 

atividades internas para atender às necessidades dos consumidores e dos demais stakeholders, ou 

seja, o seu propósito de criação e distribuição de valor (ZOTT, 2010). 

 Osterwalder e Yves (2011) entendem que o modelo de negócios descreve a lógica de 

como uma organização cria e proporciona valor. De acordo com os autores, o conceito tem 

muitas definições, mas ainda não existe consenso entre elas.  

Osterwalder e Pigneur (2010) desenvolveram uma ferramenta de suporte para gestão 

estratégica na criação de novos negócios ou projetos, conhecido como o modelo Canvas. 

Conforme explicam os autores, trata-se de uma ferramenta capaz de proporcionar ao 

empreendedor ter uma visão geral de uma empresa em nove blocos demostrando os elementos 

chaves do modelo de negócios, que podem ser descritos ou desenhados em uma só folha de 

papel ou cartaz, mostrando, com facilidade e concisão, a lógica de como uma organização 

pretende gerar valor. Esses blocos cobrem as quatro áreas principais de um negócio, quais 

sejam: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira (OSTERWALDER; PIGNEUR 

2010), 

Os autores também demonstram que, inicialmente, se deve considerar o aspecto 

conceitual do modelo de negócios como uma forma de a organização criar, entregar e capturar 

valor pela descrição das principais partes de um negócio. Acrescentam ainda que que o modelo 

de negócios Canvas é formado por um painel com nove blocos que interagem e descrevem os 

principais componentes de um negócio (Figura 5). 
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Fonte: OSTERWALDER E PIGNEUR (2011) 

 

A seguir serão descritos os nove blocos que constituem o Canvas, conforme as definições 

de Osterwalder e Pigneur (2010): 

A Proposta de Valor (PV) demonstra a importância de as organizações identificarem 

quais são os seus clientes ou grupos de clientes, a fim de desenvolverem estratégias visando a 

atender às suas necessidades. A empresa precisa solucionar o problema ou satisfazer as 

necessidades do consumidor, que podem ser específicas para diferentes segmentos de clientes. 

Esse componente mostra o motivo pelo qual os clientes escolheram uma organização, e o 

desempenho dos produtos/serviços é uma forma de criar e agregar valor. Algumas propostas de 

valor (PV) podem trazer inovação ou gerar ruptura; outras podem ser similares ao que o 

mercado já oferece, mas com atributos, serviços ou funcionalidades adicionais. 

O Segmento de Clientes (SC) permite à organização entender como os clientes de um 

mesmo grupo podem ser distintos entre si, bem como as suas necessidades. As empresas que 

conseguem melhor identificá-los e entendê-los geralmente fazem o agrupamento, de forma a 

respeitar às suas necessidades, comportamentos ou outros atributos comuns. A empresa pode 

identificar e decidir em quais grupos de clientes ou segmento deseja atuar, e o seu modelo de 

negócios pode variar de acordo com o cliente. 

Os Canais (CN) se referem à forma como a empresa se comunica com os clientes, desde 

o momento da aquisição do produto até o suporte de pós-vendas. Os canais são responsáveis 

por fazer a interface com o consumidor, por exemplo: canais de comunicação, distribuição e 

vendas. Eles se configuram como o principal ponto de contato com os consumidores e, através 

deles, os consumidores são informados sobre os produtos e serviços de uma organização. Na 

dimensão de canais, a empresa também pode identificar as necessidades dos clientes para 

Figura 5: Business Model Canvas 
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conseguir adotar novas táticas, com o objetivo de gerar valo, pela experiência de compra do 

produto ou serviço. 

O Relacionamento com Clientes (RC) descreve os tipos de relacionamentos 

estabelecidos entre a empresa e um Segmento de Clientes (SC) específico. O relacionamento 

com os clientes precisa ser definido de acordo com as motivações da empresa em relação à 

conquista, retenção e ampliação das vendas. É importante ter clareza sobre o tipo de 

relacionamento desejado, podendo ser de forma pessoal ou automatizada. O relacionamento 

com os clientes também pode ter diferentes motivações, conforme a estratégia da organização: 

atrair novos consumidores, retê-los, aumentar as vendas, redefinir o mix de produtos, entre 

outras. 

As Atividades-Chave (AC) são identificadas como as atividades que não podem deixar 

de acontecer na empresa e precisam funcionar bem, pois são as mais importantes no auxílio 

para que o modelo de negócios tenha êxito. Elas podem envolver diferentes áreas da empresa, 

tais como produção, logística, marketing, vendas, P&D, entre outras. 

Os Recursos-Chave (RC), são os recursos de que a empresa necessita para criar sua 

proposta de valor. Eles podem ser caracterizados como físicos (fábricas, máquinas e veículos), 

intelectuais (conhecimentos específicos e patentes), humanos (equipes) ou financeiros. 

Permitem à empresa criar e oferecer a proposta de valor, com o objetivo de manter o 

relacionamento com os segmentos de clientes e obter receita. Diferentes recursos podem ser 

necessários, dependendo do modelo de negócios, para a empresa conseguir gerar valor. 

Os Parceiros-Chave (PC) são os fornecedores e os parceiros que permitem o 

desenvolvimento do negócio de forma otimizada e mais econômica. Essas alianças-chave 

ajudam a conseguir melhores recursos e reduzir a competitividade. Podem ser mapeadas como 

a rede de fornecedores e parceiros que participam do modelo de negócios. As parcerias têm se 

tornando a essência de vários modelos de negócios. 

A Estrutura de Custos (EC) pode envolver custos fixos e variáveis, presentes para 

operacionalizar o modelo de negócios, a fim de criar e entregar valor, mantendo o 

relacionamento com os clientes e gerando receitas. Eles podem ser calculados com a definição 

dos Parceiros, os Recursos e as Atividades-Chave (PC, RC e AC). 

As Fonte de Receitas (FR) representam o dinheiro gerado a partir de cada segmento de 

clientes, ou seja, o faturamento da empresa. Para calcular a receita, os custos devem ser 

subtraídos da renda para gerar o lucro. Para a organização, é importante entender quanto o 

consumidor está disposto a pagar pelos seus produtos e serviços. As fontes de receita no Canvas 

podem incluir a venda de recursos (produtos físicos), taxas de uso (quanto mais o serviço é 
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usado, maior o lucro), taxas de assinatura (para uso contínuo), empréstimos, aluguéis e 

licenciamentos. 

Quando uma organização é criada, é essencial projetar o seu modelo de negócios, para 

que ela o projete de modo a oferecer valor aos seus clientes e, com isso, alcance estruturas de 

custos e riscos vantajosas, permitindo a captura de valor significativo para a empresa 

(TEECE,2010). 

Conforme destaca Meirelles (2015), o valor é a unidade de análise de um modelo de 

negócios e também o principal objetivo da estratégia. Tanto do ponto de vista acadêmico quanto 

prático a questão que guia a definição de um modelo de negócio é: como criar, configurar e 

apropriar valor. 

 

2.2.2 Criação, configuração e apropriação de valor no modelo de negócios 

 

A essência de um negócio é definir a maneira como as empresas devem apresentar valor 

superior aos seus clientes, encantando-o a fim de que ele pague um valor maior em seus 

produtos/ serviços, quando comparado aos seus concorrentes, fazendo com que esse valor se 

converta em lucro (AMIT; ZOTT, 2001). Os negócios mais bem-sucedidos são aqueles que 

conseguem criar mais valor que os concorrentes (TEECE, 2010). 

Zott & Amit, (2011) defendem que um dos elementos-chave para o sucesso do modelo 

de negócios é a interdependência mútua entre a empresa e seus atores: clientes, fornecedores e 

concorrentes. Para os autores, a definição das relações entre as atividades dentro da empresa e 

as transações com outros atores ajuda na rápida adaptação às mudanças ocorridas no ambiente 

competitivo. Ainda na visão dos autores, um modelo de negócios bem-sucedido é caracterizado 

pela criação de valor para todos os stakeholders. 

Meirelles (2015) apresentou o conceito do tripé do modelo de negócios, formado por 3 

pilares importantes: criação, configuração e apropriação de valor. Para a autora, o modelo de 

negócios deve fornecer essa visão integrada para compreender e identificar como ele pode 

proporcionar uma vantagem competitiva para as organizações. Ainda de acordo com Meirelles 

(2015), o valor é a unidade de análise de um modelo de negócio, e também o principal objetivo 

da estratégia.  

Osterwalder e Pigneur (2010) defendem que a criação de valor acontece quando a 

empresa consegue identificar os elementos necessários para que o consumidor perceba um valor 

em seus produtos e serviços, frente aos seus concorrentes. Nessa mesma perspectiva, os 
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modelos de negócios exigem articulação de várias competências para gerar valor, envolvendo 

gestão (eficiência), inovação/empreendedorismo, complementaridade com parcerias e foco no 

mercado de atuação (ZOTT; AMIT, 2013). Ainda de acordo com Osterwalder e Pigneur (2010), 

a configuração do valor está relacionada essencialmente à cadeia de valor, formada por 

atividades que compõem a organização, e o resultado da combinação dos seus recursos e 

capacidades pode agregar valor, resultando no valor criado e/ou capturado (CASADESUS-

MASANELL & RICART, 2010). 

Pitelis (2008) postula que o valor capturado é aquele que a empresa apropria do 

ecossistema de negócio (consumidor, concorrência e fornecedor). Para o autor, ela captura e 

apropria valor quando consegue atuar de forma diferenciada, tornando-se difícil de ser copiada 

pelos seus concorrentes. 

Porter (1985) afirma existirem cinco atividades genéricas primárias que compõem a 

cadeia de valor: logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas, serviço. 

O autor acrescenta que, além dessas, existem mais quatro atividades genéricas de apoio da 

cadeia de valor: aquisição, desenvolvimento tecnológico, gestão de recursos humanos e 

infraestrutura. Portanto, para uma empresa configurar valor, precisa estabelecer um fluxo 

contínuo de adaptação e renovação de suas atividades (TEECE, 2010). 

Meirelles (2019) define a criação de valor como o processo de descobrir e reconhecer 

oportunidades por meio da análise do contexto dos ecossistemas de negócios, juntamente com 

seus recursos e capacidades internas, buscando a entrega de um valor superior aos clientes. 

Ainda segundo a autora, a criação de valor inclui alguns pontos importantes: 1) definição de 

produtos / serviços (acabados, semiacabados); 2) identificação da rede de fornecedores de uma 

empresa que possam oferecer produtos ou serviços complementares, promovendo o aumento 

do valor de seus produtos ou serviços; 3) identificação de clientes em potencial e sua percepção 

de valor para criar pontos de diferença e paridade dos concorrentes; 4) seleção de recursos 

potenciais para a criação de novos valores de uso; 5) seleção de possíveis interessados em uma 

rede de valor que contribuirá para a criação de valor. 

Teece (2010) e Osterwalder e Pigneur (2010) postulam que a relevância da criação de 

valor pode estar relacionada com valores que são caracterizados como quantitativos (ex: preço, 

velocidade do produto) ou qualitativos (aparência do produto, experiência do cliente).Também 

destacam outros elementos que podem contribuir para a criação de valor no modelo de negócio, 

tais como: marca/status, reputação, acessibilidade e conveniência. Ressaltam ainda que o 

relacionamento com o cliente tem grande influência e importância na criação de valor. 
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Osterwalder e Pigneur (2010) consideram que, ao criar valor, é importante a empresa 

continuar ampliando a sua cadeia de valor por meio de atividades que ajudem a gerar um valor 

percebido maior em relação aos seus concorrentes, podendo ser caracterizado por um produto 

ou serviço disponibilizado por ela para o mercado. Os autores acrescentam que o aprimoramento 

contínuo das atividades promove o segundo conceito importante no modelo de negócios: a 

configuração de valor. 

Na visão de Porter (1985), ela é fundamental na análise da criação do valor e 

configuração de valor, pois desagrega uma empresa em suas atividades estrategicamente 

relevantes, a fim de compreender o comportamento dos custos e as fontes de diferenciação 

existentes e potenciais. Essas atividades incluem as etapas de criação de produtos físicos, 

operação, marketing, distribuição, vendas e serviços que as diferenciam das outras empresas. 

Os autores Lecoq, Demil e Ventura (2010) acrescentam que a configuração de valor 

pode surgir por meio da relação dos seguintes elementos: recursos, competência e organização, 

além da importância de estabelecer relações com outras organizações, a fim de combinar e 

explorar recursos e competências. Em completo, Zott e Amitt (2010) lembram que uma das 

tarefas centrais do modelo de negócio na configuração de valor é delinear as formas de 

transações com fornecedores, clientes e parceiros de negócios. 

Teece (2010) afirma que, na configuração de valor, as empresas podem ampliar as 

atividades-chave para o seu negócio, seja de forma complementar (parceria com fornecedores, 

alianças), seja em inovações em produtos (mix, preço), serviços (conveniência) ou com adoção 

de tecnologias na forma de comercialização (internet). 

 Meirelles (2015) demostra que, à medida que a firma cresce, e acrescenta atividades 

relacionadas, em algum grau, às já existentes. Esse grau de complementariedade pode ajudar a 

empresar no tripé de criação, configuração e apropriação do valor, permitindo-lhe ter uma 

vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Entretanto, a autora argumenta que 

um modelo de negócio sustentável raramente é encontrado imediatamente, mas requer 

refinamentos progressivos para criar a consistência interna, e/ou para se adaptar ao seu 

ambiente. 

Pisano (2006) considera que a apropriação de valor pode surgir a partir de atividades 

complementares, agregada pela empresa em seus produtos e serviços. O valor apropriado é o 

resultado dos efeitos conjuntos de múltiplas estratégias e decisões, definidas nos processos 

anteriores de criação e configuração de valor. Ainda na visão do autor, o processo de 

apropriação de valor consiste essencialmente em um feedback constante sobre as ações 
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implementadas e que obtiveram sucesso, ou não, para os gestores desenvolverem estratégias 

futuras. 

No entendimento de Teece (2010), o modelo tradicional de captura de valor ou 

apropriação de valor vem sendo impactado com a era industrial. Agora, diferentes mercados 

podem ser explorados na era da tecnologia da informação, na qual as organizações precisam 

oferecer novos serviços personalizados e novas informações, sem necessariamente cobrar por 

isso. O autor ressalta que a apropriação de valor é uma combinação das duas etapas anteriores: 

a criação e configuração de valor. 

Casadesus-Masanell (2015) afirma que, na apropriação de valor, podem ocorrer 

adaptações em um modelo de negócios para atender as novas exigências dos clientes, pela 

identificação das atividades que possam agregar-lhes valor. 

A apropriação de valor, pode ser conceituada como o processo de aprendizagem por 

meio da avaliação de efeitos de feedback, vinculando resultados de desempenho a escolhas 

estratégicas, caminhando na linha tênue entre criação de valor e configuração de valor 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, MEIRELLES, 2019). Nesse processo, as atividades 

podem ser configuradas para obter liderança ou diferenciação de custos. Podem ser adotadas 

mudanças no modelo de negócios (CASADESUS-MASANELL E RICART 2010) ou, mais 

especificamente, na lógica arquitetônica de seu sistema de atividades (ZOTT & AMIT, 2010) 

e, por fim, podem ser projetados temas de eficiência ou design inovador (ZOTT; AMIT, 2007, 

2008). Ao apropriar-se de valor, a empresa conseguiu ter sucesso nas duas etapas anteriores 

(criação e apropriação) e, dessa forma, tem a possibilidade de conseguir uma posição de 

vantagem perante os seus concorrentes. 

 

2.3 INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MODELO DE NEGÓCIOS 

 

Os autores Porter (1996) e Ansoff (1975) demostraram que a informação passa a ser 

muito relevante para a formulação da estratégia empresarial. Por meio da informação, a 

organização identifica antecipadamente possíveis manobras de concorrentes, introduz novos 

produtos e atua em novos mercados, alcançando uma vantagem competitiva em relação aos 

seus concorrentes. 

Para Wernerfelt (1984), os recursos de uma firma podem ser tangíveis ou intangíveis, 

como capacidade de produção, liderança em custo, marcas, tecnologia, conhecimento 

tecnológico, mão-de-obra especializada, recursos financeiros, contatos comerciais e 

competência em processos, entre outros. Para Teece, Pisano e Shuen (1997), uma forma de 
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identificar os principais recursos da empresa é analisar suas forças e fraquezas. Nesse sentido, 

a inteligência competitiva pode fornecer subsídios para que a companhia entenda a sua posição 

no mercado e avalie a tendência dos concorrentes, fornecendo inteligência para o processo de 

decisão (FULD, 2007). 

De acordo com a Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP, 2015), a 

Inteligência competitiva (IC) é o processo de monitoramento do ambiente competitivo e análise 

dos resultados no contexto das questões internas, com o propósito de suportar o processo 

decisório. Ela capacita os gestores em empresas de todos os tamanhos a tomar decisões sobre 

as diversas áreas, desde marketing, P&D, até táticas de investimento (BESSANT E PAVITT, 

2013). 

Já, segundo Fuld (1995) e Tyson (1998), ela envolve peças de informação sobre todas 

as entidades e eventos que podem exercer impacto na organização e, quando utilizada de 

maneira eficiente, pode fornecer informações relevantes para a adequação ou inovação no 

modelo de negócios da empresa (TYSON 1998; TIDD; BESSANT; PAVITT,2015). 

Para garantir vantagem competitiva, Gomes e Braga (2002) afirmam que as 

organizações devem monitorar o fluxo de informações, como forma de se antecipar às 

mudanças de forma estratégica. Um movimento estratégico de uma organização pode ser, 

portanto, o abandono do modelo de negócios anterior ou a adoção de um novo (ZOMIT,2010).  

Osterwalder et al. (2005, p. 21) demonstram que a gestão do conhecimento cumpre papel 

relevante na elaboração de modelos de negócio. O conhecimento explícito é exigido na 

definição do modelo, originado na externalização do conhecimento, apresentando a vantagem 

de poder ser visualizado, comunicado, compartilhado e utilizado no ambiente organizacional. 

Nesse sentido, podemos evidenciar que a inteligência competitiva contribui com informações 

relevantes para uma organização identificar a necessidade de promover mudanças em seu 

modelo atual de comercialização (CALOF; WRIGHT, 2008). 

As ações de captura, de conceitualização, de mapeamento e de acompanhamento da 

informação sobre o ambiente em que as organizações estão inseridas podem ser caracterizadas 

como uma forma de gestão do conhecimento por auxiliarem as lideranças a entender e mudar a 

lógica de seus negócios. Além disso, auxiliam na externalização e no armazenamento de 

conhecimento sobre o processo de criação de valor na organização (OSTERWALDER,2005; 

SHARP, 2009). 

Para Chesbrough e Rosenbloom (2002), a adoção ou mudança do modelo de negócios, 

é a forma de como a organização pretende criar valor no mercado. De acordo com os autores 
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é a combinação de seus produtos, serviços, imagem e distribuição e o que está sob a organização 

de pessoas e a infraestrutura operacional para realizar o seu trabalho. 

A adoção da inteligência competitiva pode contribuir com a mudança ou adaptação de 

um modelo de negócios, fornecendo informações relevantes aos decisores. Através de um 

processo sistemático de agregação de valor, permitem às empresas a transformar dados, 

informações e conhecimentos de forma rápida, clara e precisa em inteligência para apoiar as 

decisões operacionais, táticas e estratégicas (MYBURGH, 2004; OSTEWALTER,2010).Ela 

está fortemente associada à capacidade das empresas de monitorar informações ambientais para 

ter respostas aos crescentes desafios e oportunidades que acontecem diariamente (FULD,2007; 

SHARP, 2009). Neste contexto, podemos entender que a inteligência competitiva pode fornecer 

informações importantes para a adaptação ou mudanças em um modelo de negócios atual de 

uma organização ou adoção de um novo modelo.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção tem, como objetivo, descrever a proposta sobre os procedimentos 

metodológicos utilizados na presente pesquisa. 

 

3.1 QUANTO AO MÉTODO E TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte para capturar os dados e o 

pesquisador como instrumento de coleta. Portanto, todas as informações provenientes da 

relação entre o ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser olhados holisticamente 

(GODOY1995). 

Segundo Merriam (1998), esse tipo de pesquisa tem como característica estudar as 

diversas possibilidades sobre os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas relações 

sociais, estabelecidas em ambientes múltiplos. Trata-se de um conceito com várias técnicas e 

procedimentos interpretativos que procuram descrever, decodificar e traduzir os fenômenos ou 

eventos do mundo social a ser pesquisado. 

Creswell (2010), define a abordagem qualitativa como um meio para explorar e entender 

o significado das relações entre os indivíduos e grupos. O autor menciona a importância da 

questão ética, desde a coleta de dados até a redação final e divulgação da pesquisa. 

Na mesma visão, Marconi e Lakatos (2011) explicam essa abordagem trata de uma 

pesquisa cuja premissa é analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano, fornecendo análises mais detalhadas sobre as 

investigações, atitudes e tendências de comportamento. 

De acordo com os conceitos propostos por Creswell (2010), a pesquisa qualitativa 

apresenta dois critérios básicos: 

 

Quanto aos fins: 

 

• Exploratória – realizada em área com pouco conhecimento; 

• Descritiva – busca identificar as características de determinado fenômeno ou 

população. 
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Quanto aos meios: 

 

• Pesquisa de campo – realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno; 

• Bibliográfica – estudo feito com base em material publicado em livros ou material 

acessível ao público em geral; 

• Documental – realizada em documentos disponíveis em órgãos públicos e 

privados ou on-line; 

• Estudo de caso – realizado em uma ou poucas unidades, caracterizada pela 

profundidade e pelo detalhamento do objeto de estudo; 

 

Segundo Creswell (2010), uma das principais razões para conduzir um estudo 

qualitativo exploratório é demostrar que ainda não existem muitos estudos abordando o tópico 

escolhido ou sobre a população em estudo. Por isso, o pesquisador precisa ouvir os participantes 

para construir um entendimento baseado na ideia deles. 

A proposta para o presente trabalho será a adoção de uma pesquisa qualitativa do tipo 

exploratória descritiva. Esse tipo de pesquisa tem a sua aplicação no estudo da história, das 

relações, das representações, das crenças e das opiniões, gerando conteúdo das interpretações 

que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem a sua história e a si mesmos 

(MYNAYO, 2010). A escolha desta metodologia, foi motivada pela escassez de estudos que 

visam explicar ou entender o uso da inteligência competitiva para o desenvolvimento do modelo 

de negócios especificamente no segmento de puericultura. 

 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

De acordo com Godoy (2005), a entrevista é um dos métodos mais utilizados na pesquisa 

qualitativa, abrangendo, desde entrevistas estruturadas, passando por entrevistas 

semiestruturadas até entrevistas não estruturadas. A preparação da entrevista é uma das etapas 

mais importantes, pois exige tempo e atenção para que se consiga extrair informações relevantes 

em todas as suas etapas: planejamento da entrevista; escolha do entrevistado, oportunidade da 

entrevista; condições e a preparação específica sobre o roteiro ou formulário com as questões 

que serão aplicadas no momento da entrevista (LAKATOS, 2010). 
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Para Duarte (2006), uma das técnicas mais utilizadas na pesquisa qualitativa é entrevista 

em profundidade. Ela visa a analisar as percepções, informações e as experiências do 

entrevistado. Segundo Gil (2010), as entrevistas em profundidade são adequadas para estudos 

em que existe pouco ou nenhum conhecimento sobre o fenômeno estudado, ou as percepções 

detalhadas são necessárias a partir de pontos de vistas individuais. A grande frequência na 

adoção desse modelo justifica-se porque a inter-relação, as experiências cotidianas e a 

linguagem do senso comum no momento da entrevista são condição indispensável para o êxito 

da pesquisa qualitativa (MINAYO, 2010). 

Ainda sobre esse tipo de entrevista, Creswell (2010) declara que ela envolve questões 

não estruturadas e, em geral, abertas. Em linhas gerais, ela se destina a gerar concepções e 

opiniões dos participantes. Por essa razão, a proposta coleta de coleta de dados para o presente 

estudo será a entrevista em profundidade com roteiro estruturado, seguindo a metodologia de 

Creswell (2010). 

 

3.3 TÉCNICA PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para Minayo (2010), a análise de conteúdo pode ser compreendida como um conjunto 

de técnicas que abrangem um campo maior na análise de informações sobre o comportamento 

humano, possibilitando uma aplicação bastante variada. Segundo a autora, a análise de 

conteúdo tem duas funções: a verificação de hipóteses e/ou questões e a descoberta do que está 

por trás dos conteúdos. 

Gaskell (2008) afirma que a pesquisa qualitativa fornece dados para o desenvolvimento 

e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação, envolvendo a compreensão 

detalhada das crenças, atitudes, valores e motivação. 

Godoy (2005), considera que, na análise de conteúdo, o pesquisador busca compreender 

as características, estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos de mensagens 

tornados em consideração. 

Já Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais, pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados / inferência e a 

interpretação. A Figura 6 ilustra o conceito apresentado: 
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Fonte: BARDIN, 2011 (Adaptado)  

 

 

Ainda na visão de Bardin (2011), o autor descreve as três fases da seguinte forma: 

 

1) pré-análise – estabelece-se uma metodologia de trabalho que deve ser precisa, 

com procedimentos bem definidos; 

2) exploração do material – consiste na codificação, decomposição e enumeração 

seguindo as regras da pesquisa; 

3) Tratamento dos resultados – categorização dos resultados extraídos da 

entrevista. 

 

Flick (2009) afirma que a análise de conteúdo é um dos procedimentos mais clássicos 

de análise e, para o autor, podem-se utilizar outras fontes para complementar a análise das 

entrevistas: notas de campo, diário de pesquisa, fichas de documentação, transcrição entre 

outros. 

Bardin (2011), na mesma visão de Flick (2009), acrescenta que outros materiais também 

podem ser úteis na entrevista: fotos, filmes, áudios e outros. Assim, as várias formas de 

documentação têm relevância no processo de pesquisa, possibilitando uma adequada análise 

Para o presente trabalho sugere-se utilizar a técnica de análise seguindo Bardin (2010). 

No próximo tópico, será feita a proposta para a definição da amostra da pesquisa. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Análise de conteúdo 
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3.4 AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Segundo Malhotra (2001), a amostra na pesquisa qualitativa pode ser menor, quando 

relacionada à pesquisa quantitativa. Contudo, deve ser representativa para o objeto de estudo. 

Para Creswell (2010), a escolha da amostra, pode ser feita por conveniência, em casos que 

necessitam utilizar grupos formados naturalmente, como, por exemplo, uma sala de aula, uma 

organização ou uma unidade familiar. De acordo com o autor, os personagens devem ser 

escolhidos seguindo as suas características ou atributos, que se aproximam entre si. 

O critério da avaliação para a escolha da amostra, permeou-se em entrevistar somente 

pequenos e médios varejistas do segmento de puericultura, que estivessem em regiões distintas 

de atuação.  

Em termos de características, foram selecionados seis gestores com no mínimo 8 anos 

de fundação com lojas físicas e que com atuação direta com os seus negócios. 

Um ponto importante é que gestores possuem como semelhança a gestão familiar. Em 

sua maioria são os fundadores e responsáveis pela gestão do negócio, ou em outros casos os 

sucessores/gestores. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS  

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos por meio da análise dos dados 

qualitativos obtidos pelas entrevistas realizadas em campo. Para a coleta de dados, foi elaborado 

um roteiro estruturado (Apêndice A), aplicado para 6 entrevistados.  

Na Tabela 1, está apresentado o perfil dos respondentes das seis entrevistas, cujos nomes 

foram omitidos por questões de sigilo, bem como os nomes das empresas. As entrevistas foram 

realizadas entre os meses setembro e outubro de 2019, utilizando-se o roteiro de entrevistas. Os 

dados gerados pelas entrevistas foram gravados com a autorização dos participantes, sendo 

posteriormente transcritos e utilizados para fazer as análises. A autorização para divulgação dos 

dados, foi coletada no momento da entrevista e registrada no áudio. 

A entrevista E1 foi realizada com o objetivo de validar o roteiro de entrevistas, 

considerado a entrevista piloto para este estudo. O roteiro inicial foi composto por 15 questões, 

sendo a 16ª uma menção à validação do questionário.  

Ao final da primeira entrevista, foi solicitado ao entrevistado E1 o feedback sobre o 

roteiro para identificar se seriam necessários ajustes ou mudanças. Diante disso, o entrevistado 

E1 fez alguns comentários positivos sobre o roteiro e não propôs nenhuma alteração sobre o 

questionário. Com o roteiro validado, as outras entrevistas foram agendadas para a conclusão 

do trabalho, totalizando 15 questões. 

As entrevistas E1, E3, E5 e E6 foram realizadas somente com a participação individual 

dos gestores responsáveis e fundadores, enquanto as entrevistas E2 e E4 foram realizadas com 

a participação de dois gestores e fundadores. No momento do agendamento das entrevistas, foi 

mencionada a possibilidade de serem realizadas separadamente. Todavia, os entrevistados 

optaram por responder de forma conjunta.  

Para a condução da pesquisa, procurou-se entrevistar gestores de regiões diferentes do 

país, nas quais o entrevistador esteve in loco para coleta de dados E1 (Mogi Guaçu), E2 

(Santos), E3 (Curitiba), E4 ( Mato Grosso ) , E5 (Rio de Janeiro) e  E6 (São José do Rio Preto). 

Na tabela 1, apresenta-se o perfil dos entrevistados: 
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            Tabela 1: Perfil dos entrevistados 

Perfil dos Entrevistados 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Data da 
Entrevista 

27/09/2019 15/10/2019 21/10/2019 22/10/2019 25/10/2019 30/10/2019 

Entrevistado/a(s) 
iniciais 

S V 
T T 

R D 
V U 

L O R K 
TB R E 

Cargo 
Fundador/ 

Gestor 
Fundadores
/Gestores 

Sucessor/ 
Gestor 

Sucessores/ 
Gestores 

Sucessor/ 
Gestor 

Fundador 
/Gestor 

Formação 
Profissional 

Finanças Advogado 
Administraç

ão  
MBA MBA Dentista 

Tempo na 
Organização  

8 anos 10 anos 35 anos 10 anos 15 anos 28 anos 

Número de 
Funcionários 

25 200 130 90 120 25 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

4.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 

4.1.1 Pré-análise  

 

Todas as seis entrevistas foram transcritas e, após a transcrição, foram novamente 

ouvidas e conferidas, a fim de evitar possíveis distorções. Após a transcrição, procedeu-se à 

leitura exaustiva e individual de cada uma delas, conforme recomenda Bardin (2011). 

 

4.1.2 – Identificação das unidades de registro  

 

Após a leitura, procedeu-se à identificação das unidades de registro (UR), a partir da 

análise do texto das entrevistas, analisando-as com base no contexto, palavras e expressões que 

fossem importantes para compor essas unidades (BARDIN, 2011). A tabela com as unidades 

de registro encontra-se no Apêndice C. 
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4.1.3 Formação das unidades de significado  

 

Após a identificação das unidades de registro, elas foram agrupadas por similaridade 

(BARDIN, 2011), com o objetivo de se formarem as unidades de significados (US). Ao todo, 

17 unidades de significado foram criadas, conforme tabela (Apêndice C).  

 

4.1.4 Formação das categorias e inferência dos resultados 

 

A partir das 17 unidades de significado identificadas na etapa anterior, formaram-se seis 

categorias, conforme as recomendações de Bardin (2011). Essas seis categorias estão indicadas 

na Tabela 2 e comentadas na sequência. 

 

Tabela 2: Categorias Formadas 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Categorias Unidade de Significado

US.1-Uso da Inteligencia Competitiva

US.2 - Processamento das Informações

US.8-Periodicidade da Informação 

Regra de formação : uso e captura da informação US.14-Importancia da Adoção da IC

US.3- Fontes de Informação

US.4 - Sinais Antecipativos

Regra de formação: fontes de informação e processo de decisão US.5-Adoção da IC no Processo Decisório

US.6- Relevância da Informação do Mercado

US.7-Antecipação as Mudanças de Mercado

US.9-Adaptação as Mudanças por meio da IC

Regra de formação : uso e captura da informação

US.11-Criação de Valor com a Adoção da IC

Regra de Formação : mudanças a partir da IC

US17- Desenvolvimento da Estratégia com a IC

5. Configuração de Valor

Regra de Formação : novas atividades a partir da IC

6.Apropriação de Valor

Regra de Formação : diferenciação a partir da IC
US.13-Aproriação de Valor pela Adoção  da IC

4. Criação de Valor

US.12-Configuração de Valor com a Adoção da IC

US.15- Identificação de Oportunidades pelo uso 

da Inteligencia Competitiva

US.16-Identificação de Ameaças pela adoção da 

Inteligencia Competitiva

US.10-Desenvolvimento e Aprimoramento do 

MN a partir de Elementos da IC

3. Desenvolvimento Do MN a partir da IC

1. Adoção da Inteligencia Competitiva

2.Uso da Inteligencia Competitiva no Processo de 

Decisão
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CT01 - Adoção da Inteligência competitiva 

 

A Categoria CT01, formada pelas unidades de significado US1, US2, US8 e US14 

demostrou que as empresas no segmento de puericultura adotam a inteligência competitiva no 

seu processo de busca por informações sobre mercado e concorrentes.  Ela pode ser 

compreendida como um processo pelo qual as organizações reúnem informações sobre 

concorrentes e ambiente competitivo (WRIGHT; CALOF 2008).  

Silva (2012) afirma que a inteligência competitiva desempenha papel muito importante 

para empresas que vivem dias de incertezas, mudanças e estão inseridas em um contexto de 

competitividade constante, por fornecer informações relevantes aos gestores. 

Teixeira e Valentim (2016) demostram que as organizações que adotam esse modelo 

conseguem se antecipar a ameaças, bem como identificar oportunidades, pelo processo de busca 

das informações sobre mercado e concorrentes. 

Nos seguintes trechos das falas da US1 - Uso da Inteligência Competitiva, os 

entrevistados indicaram que as empresas fazem a busca de informações sobre o mercado e 

concorrentes: 

 

E1 [... ] Se eu pensar em vendas de internet a gente usa alguns sistemas de inteligência 

que conseguem trazer a informação de concorrentes, o que está sendo vendido, o que 

está sendo mais buscado. E em termos de loja física eu visito bastante congressos e 

feiras. 

E2 [...] Normalmente, as informações de mercado chegam via fornecedores, via 

cliente e, também, porque nós estamos diariamente procurando algum case de sucesso, 

alguma coisa parecida. 

E3 [...] Nós temos o feedback dos funcionários em contato com os clientes assíduos 

da loja, que passam informações para a gente. E com amigos do setor, de outras 

regiões, porque como não são concorrentes diretos, e a gente acaba trocando 

informações. 

E4 [...] Em viagens, a gente costuma olhar os concorrentes não somente os locais, 

visitamos lojas maiores que a nossa, para poder entender para onde estão caminhando. 

Além disso para que possamos também seguir e trazer o diferencial para o nosso 

mercado. 

E5 [...] Pesquisando na Internet, o tempo inteiro, além de conversa com os 

fornecedores, sobre tendências de mercado. 

E6 [...] A gente procura sempre estar visitando as feiras, também o contato com outros 

lojistas do setor, um pouco também de benchmarking. Pesquisar o concorrente, às 

vezes, envia alguns funcionários para fazer uma pesquisa de mercado. Então a gente 

está sempre procurando observar não só as lojas do setor, como o segmento como um 

todo. 

 

Conforme Kahaner (1998), a IC é um programa institucional sistemático para garimpar 

e analisar informações sobre as atividades da concorrência, tendências de setor específico e do 
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mercado em geral, com o propósito de levar a organização a atingir seus propósitos. Em 

complemento, Oliveira e Teles (2015) ressaltam a importância e a necessidade de as 

organizações desenvolverem processos sistemáticos de coleta, análise e disseminação de 

inteligência acionável aos responsáveis pela tomada de decisão estratégica. 

 De acordo com o SEBRAE (2019), as grandes corporações apresentam um sistema de 

Inteligência competitiva (IC) mais estruturado e formal. Entretanto, o órgão ressalta que, 

atualmente, ela começa a fazer parte do universo dos pequenos e médios negócios também, 

embora de maneira informal. 

Em relação a US2 – Processamento das Informações, os trechos destacados mostram 

que os entrevistados analisam de maneira informal, pois todos afirmam que a coleta e análise 

são feitas pela experiência do gestor, de forma não estruturada.  

 

E1- [...]Não é sistematizado, é meio empírico. 

E2- [...]A gente não possui um sistema, mas fazemos analisamos as informações. 

E3- [...] Não temos um processo formalizado, fazemos de forma informal. 

E4- [...] Atualmente não temos um sistema para análise. 

E5- [...] Todas as análises são feitas de forma informal. 

E6-[...] Atualmente não temos um processo informatizado. 

 

Takeushi (2003) defende que o processo de IC é responsável por fornecer informações 

relevantes, e em quantidade certa, às bases ou setores organizacionais de forma a poder 

aumentar o conhecimento tácito nas pessoas por internalização das informações coletadas. 

Segundo o autor, essa busca pode variar de acordo com a necessidade de cada organização. 

Pode-se perceber pelos trechos que constam da US8- Periodicidade da Informação, 

que cada entrevistado apresenta uma necessidade de informação, mas todos a consideram 

importante,  

E1- [...] Semestral, eu colocaria para você. Eu acho que é suficiente, porque muito 

mais que isso é inviável e você não consegue analisar; muito menos, você acaba se 

perdendo. Tem que ser semestral ou anual, esse é o meu ponto de vista. No máximo 

anual. 

E2- [...] Eu acho que a nossa busca até pela nossa forma de gestão ela é diária. 

E3- [...] A busca pela informação ela é constante, semanal, diária. 

E4- [...] A gente busca com frequência, eu não sei se é diariamente. Mas, pelo menos, 

a gente está sempre procurando informações do nosso segmento e eu acho que pode 

melhorar sim. 

E5-[...] Eu busco de acordo com minha demanda. 

E6-[...] Eu acho que essa busca é uma busca constante. A gente vai de acordo com as 

nossas necessidades. 
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A inteligência competitiva possibilita que as organizações obtenham não somente 

informações externas, mas também internas, propiciando o conhecimento da sua capacidade 

para que consigam planejar ações futuras e entenderam como está seu posicionamento, visando 

a garantir a sua eficácia no processo de decisão (TEIXEIRA; VALENTIM, 2016). 

A US14- Importância da Adoção da IC, evidencia que todos os entrevistados 

consideram a informação importante, conforme os seguintes depoimentos: 

 

E1- [...] Eu acho que é importantíssimo, ela é fundamental. Até para saber se eu estou 

no caminho certo ou não. 

E2- [...] Eu acho muito importante. Porque a gente fica sem saber o que está ocorrendo 

e, às vezes, a gente pode ficar para trás. 

E3- [...] A informação é tudo, em qualquer negócio. Então, é estratégico você ter 

informação e através da informação, você se atualiza, deixa o negócio mais dinâmico. 

E4- [...] É muito importante, se não temos informação, podemos ser pego de surpresa. 

E5- [...] A informação fornece embasamento prático, para se tomar decisões mais 

assertivas. 

E6- [...] A informação é tudo; são os indicadores de controle e de verificação. 

 

Nos trechos das entrevistas US01, US02 e US08, pode-se identificar a adoção da 

inteligência competitiva pelas empresas de puericultura na busca por informações sobre 

mercados e concorrentes. No trecho da entrevista US14, vimos que a informação é relevante 

para que se mantenham atualizados e consigam ter decisões mais assertivas.  

Nesse contexto, pôde-se identificar, pelas unidades de significado da Categoria CT01, 

que existe a adoção da inteligência competitiva, mas maneira informal pelos entrevistados. No 

entanto, todos entendem a importância da busca por informação, embora, no geral, as empresas 

não apliquem metodologias para análise. O processo é realizado de forma empírica e baseada 

na sensibilidade de cada gestor.  

 

CT02 - Uso da inteligência competitiva no processo de decisão do modelo de negócios 

 

A categoria CT02 indica como o uso da inteligência competitiva pode auxiliar no 

processo de decisão, sendo composta pelas unidades de significado: US3, US4 e US5.  

Tyson (1998) e Miller (2002) demostram que a busca por informações pode abranger 

dois tipos de informações relevantes: formal (impressas, publicadas, disponíveis em bases de 

dados, artigos científicos, jornais, patentes, documentos da empresa) e informal (obtidas em 

exposições, feiras, congressos, visitas a clientes, correspondências, entrevistas, contatos 

telefônicos).A busca por informações sobre mercado e concorrentes auxilia na competitividade 
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da organização, por fornecer dados que podem ser relevantes ao negócio, auxiliando na gestão 

(MAFRA PEREIRA E SANTOS 2015). 

Para a Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP, 2015), a inteligência 

competitiva é um processo que visa à coleta, à análise e ao gerenciamento das informações que 

podem afetar diretamente ou indiretamente uma organização. A categoria US3 – Fontes de 

Informação, demostra como as informações são coletadas no mercado, conforme os trechos 

que foram extraídos das falas dos entrevistados: 

 

E1- [...] Eu descobri o Sebrae, e desde então a empresa mudou com o que eles trazem 

de tendências para a loja, mas também temos outras fontes como por exemplo visita 

a outros pontos de venda e feiras do segmento. 

E2- [...] As informações de mercado chegam via fornecedores, e tem um terceiro que 

é NPD. 

E3- [...] Visitamos as feiras de puericultura e além disso contribuímos com 

informações do NPD, e eles nos fazem a devolutiva. 

E4- [...] A gente está participando de bastante palestra sobre varejo, sobre novas 

tendências de mercado no SEBRAE e também de feiras do segmento. 

E5- [...] Pesquiso muito em sites especializados, feiras e SEBRAE. 

E6- [...] Visitando as feiras eu pego informações. 

 

Os entrevistados E1 e E4 comentam sobre o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas), um órgão que presta suporte às pequenas e médias empresas nos 

mais diversos segmentos. Nesse mesmo contexto, os entrevistados E2 e E3 citam a NPD (Data-

Driven Group), que também é um órgão responsável por fornecer dados sobre o mercado de 

brinquedos e puericultura. O ponto em comum em todas as menções é que as informações no 

processo de inteligência competitiva são adquiridas, em sua grande maioria, de maneira formal. 

Lesca (2003) demonstra que o mercado emite alguns sinais, não encontrados de forma 

formal ou informal, chamados de sinais fracos. Ainda segundo a autora, é importante a captura 

e análise desses sinais, que podem auxiliar a antecipar oportunidades e ameaças. Entretanto, 

afirma que as empresas apresentam, por natureza, motivação para buscar sinais antecipativos 

(LESCA, 2014).  

Percebe-se, pelos trechos das entrevistas da US4 – Sinais Antecipativos, que estes são 

considerados importantes no processo de adoção da inteligência competitiva. Contudo, os 

gestores procuram analisar para ver a sua viabilidade. 

 

E1- [...]Um assunto que impacta, direto na veia do nosso negócio, esse tipo de 

informação, do limão a gente faz uma limonada. 

E2- [...]Importante ver a viabilidade, até onde dá para fazer o tal achado. 
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E3- [...]O que a gente entende como estes sinais externos, podem interferir no nosso 

negócio. 

E4- [...]A gente analisa os sinais e vai se posicionando através deles. 

E5- [...]A gente tem que sempre analisar, porque muitas vezes elas são erradas. 

E6- [...]A gente sempre considera o sinal. 

 

Gilad (2006) demostra que uma das principais funções da IC é evitar que a empresa crie 

pontos cegos, ou seja, que ocorra a supremacia da convicção interna sobre os fatos e dados 

coletados do ambiente, podendo levar a julgamentos inadequados e conduzir a decisões erradas, 

pela falta de informação adequada, afetando o desempenho da organização.  

De acordo com Reginato e Gracioli (2012) a inteligência competitiva pode contribuir 

para a construção da memória organizacional, através da gestão do conhecimento, pois, 

segundo os autores, essas contribuições possibilitam a elaboração de estratégias condizentes 

com as atividades do negócio da empresa e, dessa forma, podem gerar valor agregado aos 

produtos e serviços ofertados. As falas dos entrevistados na US 5 – Adoção da IC no Processo 

Decisório, demostra que entrevistados têm alguma forma de identificação, definição e análise 

do que pode impactar o seu negócio. 

 

E1[...]A gente faz uma compilação de todas essas informações, que foram coletadas 

em nossa reunião. 

E2[...]Hoje também temos uma espécie de conselho, uma reunião com supervisores, 

para ver a viabilidade das informações coletadas. 

E3[...]A gente bate um pouco com a nossa estratégia em reuniões para ver se faz 

sentido ou não, também. 

E4[...] Analisamos as informações, através do sentimento próprio, conversas entre os 

sócios. 

E5[...] A gente conversa bastante na reunião de diretoria, sobre o que temos de 

informação. 

E6[...]Faço reuniões com a equipe, para entender a viabilidade das informações. 

 

O conceito de inteligência competitiva é notoriamente compartilhado entre os 

entrevistados e considerado no processo de decisão para que sejam desenvolvidas estratégias 

mais assertivas. Outro ponto importante é que todos os entrevistados procuram entender de 

forma mais ampla, por meio de reuniões e análises internas, como as informações podem 

influenciar, ou não, no seu negócio.  
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CT03 - Desenvolvimento e aprimoramento do MN a partir de Elementos da IC. 

 

A categoria CT03 é composta pelas unidades de significado: US6, US7, US9 e US10, e 

demostra como a inteligência competitiva, contribui para o aprimoramento do modelo de 

negócios. 

Porter (1999) demostra que a evolução da informação está afetando as organizações de 

maneira cada vez mais significativa e tornando a concorrência mais acirrada. Por meio da 

informação, cria-se uma vantagem competitiva, dando às empresas novos meios de superar seus 

rivais e se cria negócios absolutamente novos.  

Na mesma visão de Porter, Bertolini (2006) destaca que os consumidores se modificam 

rapidamente. Ao mesmo tempo, novos competidores entram no mercado, e a informação ajuda 

a promover mudanças necessárias na forma de comercialização.  

Os autores Prescott e Miller (2012) afirmam que as empresas acompanham diariamente 

a atuação dos seus concorrentes, seja de maneira informal, seja por meio de um sistema 

organizado, para que possam coletar informações que auxiliem nos processos de análise e 

decisão. 

A unidade de significado US06- Relevância da Informação do Mercado, evidencia a 

importância da informação entre os entrevistados, e todos concordam que a IC contribui para a 

estratégia e para a tomada de decisão, conforme apresentado nos trechos. 

 

E1- [...] Já cheguei a ponto de ampliar a minha linha de produtos, por descobrir uma 

informação importante de mercado sobre produtos. 

E2- [...] A informação é a base para nortear decisões em reuniões. 

E3- [...]As informações, elas ajudam a gente a avaliar como é que está o nosso 

desempenho. 

E4- [...]A gente está participando de bastante palestra sobre varejo, sobre novas 

tendências de mercado no SEBRAE. 

E5- [...]A gente tenta sempre analisar e ficar atento, para promover mudanças se 

necessárias. 

E6- [...]As informações são importantes para a gente saber que a gente tem uma 

oportunidade. 

 

As organizações precisam se manter diferenciadas e competitivas, sendo necessário, 

compreender como funciona o seu negócio, tanto internamente, no que diz respeito às suas 

atividades e recursos essenciais, quanto externamente, na maneira como o produto ou serviço é 

oferecido aos clientes (OROFINO, 2011). 
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Na unidade de significado US7 – Antecipação as Mudanças de Mercado, os trechos 

embasam a importância em se antecipar as mudanças, por parte dos gestores pela adoção da 

Inteligência competitiva. 

 

E1- [...]Existe um programa muito legal do SEBRAE que é o Agente Local de 

Inovação, que nos mostra e traz pontos de onde a inovação seria importante para a 

nossa cultura. 

E2- [...]Analisar o que acontece lá fora e olhando para o nosso negócio desse... dentro 

deste conceito promover mudanças. 

E3- [...]Identificada essa mudança de comportamento do cliente, precisamos fazer 

esse negócio mudar. 

E4- [...]A gente pensa em fazer algumas mudanças, mas focado principalmente no que 

a gente pode atuar hoje. 

E5- [...]É preciso ficar atento as movimentações de mercado e mudar antes dos nossos 

concorrentes. 

E6- [...]Todo o negócio, ele é bom e todo o negócio é ruim, depende de como você 

administra ele e faz as mudanças necessárias. 

 

O entrevistado E1 cita novamente o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) como uma fonte importante de informação e apoio ao processo de decisão 

e suporte a mudanças. Os outros entrevistados mostram que também estão atentos às mudanças 

de mercado, para poderem promover mudanças na sua forma de comercialização 

Osterwalder e Pigneur (2010) defendem que modelo de negócios é um esquema para a 

estratégia ser implementada por meio das estruturas, dos processos e sistemas organizacionais 

que descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. 

De acordo com Teixeira e Valentim (2016), é importante ter foco na prospecção, no 

monitoramento da concorrência e no mercado competitivo a fim de desenvolver ações 

estratégicas para a sobrevivência das organizações, que pautam seu sucesso na previsão de 

tendências e rapidez nas ações frente à concorrência.  

 Nas falas da US9 -Antecipação as Mudanças por Meio da IC, foi possível verificar 

uma movimentação dos gestores para começar a atuar no canal on line,, como uma forma de 

aprimorarem o seu modelo de negócios atual. 

 

E1- [...]A estratégia de omnichannel acaba trazendo mais clientes para a loja física, 

pela troca de informações, por isso pendo em começar a atuar no próximo ano. 

E2- [...]Vamos criar o omnichannel, por identificar que é uma nova modalidade de 

venda. 

E3- [...]Queremos introduzir o omnichannel, sabemos que é uma tendência. 

E4- [...]A gente não pode ficar para trás, vamos investir na venda online, como o 

ominichannel. 
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E5- [...]Começamos a atuar na internet, devido aos nossos clientes nos procurarem 

outros canais de vendas também. 

E6- [...]Estou trabalhando para atuar na internet também, pois compreendo que é uma 

tendência. 

 

Os trechos apresentados nas falas dos respondentes demostram também ,  uma tendência 

de comercialização online caracterizada como omnichanel, definida como uso simultâneo e 

interligado de diferentes canais de comunicação, com o objetivo de estreitar a relação entre 

online e off-line, aprimorando, assim, a experiência de compra. 

Assim, a inteligência competitiva, quando utilizada de maneira eficiente, é capaz de 

fornecer informações relevantes para a adequação ou inovação no modelo de negócios da 

empresa (Marcial; Costa, 2001). 

Osterwalder (2010), defende que o modelo de negócios deve refletir o valor oferecido 

por uma empresa para um ou diversos segmentos de clientes. A essência de um modelo de 

negócios é definir a maneira pela qual a empresa agrega valor aos clientes, estimula –os a pagar 

por valor e o converte em lucros (TEECE, 2016). 

Com a US10 - Desenvolvimento do MN a partir da IC, pode-se identificar que com 

as informações provenientes do mercado, os lojistas promoveram adaptações no seu modelo de 

negócios para gerar um valor aos seus clientes, em relação aos seus concorrentes. Destacam-se 

os seguintes trechos. 

 

E1- [...]Procurei mudar o meu estilo de loja, ampliar...criar espaços lúdicos, por 

perceber que meus concorrentes estavam se movimentando. 

E2- [...]Sei que hoje a loja mudou o modelo, precisa ser maior e mais completo, 

segundo informações da NPD. 

E3- [...]Minhas lojas são grande, porque entendi que as vezes o cliente até está 

disposto a pagar um pouquinho mais por sentir um aconchego no atendimento da loja 

E4- [...]Eu abri uma loja em um shopping, por saber que meu concorrente iria para lá, 

e com um espaço diferenciado. 

E5- [...]A gente uniu as lojas de móveis e artigo de para bebês, quando percebi que o 

meu maior concorrente iria fechar. 

E6- [...]Nós passamos de uma loja de 300 metros quadrados para uma loja de 1.000 

metros, por identificar que nossos concorrentes estavam mudando o seu perfil de loja. 

 

Uma das principais mudanças feitas pelos lojistas foi a ampliação do ambiente em lojas, 

criando espaços lúdicos e mais confortáveis para o seu consumidor. Outro detalhe importante é 

que houve o aumento do mix de produtos, oferecendo mais conveniência ao consumidor. O 
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entrevistado E2 destaca novamente o uso de informações provenientes de órgãos de pesquisa 

como a NPD (NPD - Data-Driven Group). 

Nesse contexto, percebe-se que o modelo de negócios pode ser desenvolvido e 

aprimorado a partir dos elementos da inteligência competitiva. 

 

 

CT04 - Criação de Valor com a IC 

 

A Categoria CT04 é formada pelas unidades de significado: US11, US15, US16 e US17, 

faz menção de como a inteligência competitiva, pode auxiliar na criação de valor no modelo de 

negócios . 

Na definição de Osterwalder e Pigneur (2010), a proposta de valor de uma organização 

é uma agregação de benefícios quantitativos ou qualitativos oferecidos por uma empresa aos 

clientes, podendo representar uma oferta inovadora ou ser similares a outras já existentes no 

mercado, mas com características e atributos adicionais. Em suma, proposta de valor é o motivo 

pelo qual os clientes escolhem uma empresa.  

A SCIP (2014) acrescenta que, com a adoção da inteligência competitiva, os gestores 

têm a capacidade de produzir resultados como: novos ou crescentes rendimentos, novos 

produtos ou serviços e economia de custos e tempo nas organizações para que a organização 

consiga competir frente aos seus concorrentes. 

Os trechos das entrevistas da US11- Criação de Valor com Adoção da IC, evidenciam 

que existe a presença da inteligência competitiva na criação de valor no modelo de negócio, 

principalmente de forma qualitativa. Os entrevistados ressaltam o atendimento a clientes e a 

variedade de produtos como fator importante na criação de valor. 

 

  

E1- [...]Entendi pelas consultorias do SEBRAE que preciso ter uma variedade grande 

de produtos dentro da loja, e próximo da mão do consumidor, além disso minha 

vendedora não é uma vendedora de varejo tradicional, ela proporciona um 

atendimento personalizado. 

E2- [...]Mudamos o perfil de atendimento, com uma equipe mais treinada e com um 

mix de produtos mais adequado e criamos o cartão fidelidade. Esse trabalho de 

informações pelo nosso CRM é importante para a gente, ouvimos sempre nossos 

clientes. 

E3- [...]O investimento maior mesmo que tem que ser feito é o atendimento, vimos 

que nossos concorrentes não atendem bem. 
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E4- [...]A gente tem uma boa variedade de produto e nós investimos em arquitetura, 

em pessoas para deixar a loja com a cara agradável e estamos sempre em busca de 

novas oportunidades. 

E5- [...]As lojas foram ficando maiores com um mix maior de produtos, vejo que 

alguns concorrentes estão se movimentando nesta direção. 

E6- [...]Aumentamos a equipe de vendas e investimos continuamente em treinamento. 

O nosso grande diferencial mesmo é o atendimento, diferente de  

nossos concorrentes. 

 

Como mencionado na teoria, as lojas de bebês são responsáveis por ajudar os pais no 

momento da gestação e, principalmente, na formação do seu primeiro enxoval. A experiência 

torna-se cada vez mais relevante nesse momento, envolvendo um atendimento personalizado e 

mix de produtos para atender às expectativas dos pais. O entrevistado E1 novamente menciona 

importância do SEBRAE como provedor de informações, enquanto os outros mostram que 

estão atentos aos concorrentes e buscam sempre o aprimoramento do atendimento na criação e 

valor. 

Para a ABRAIC (2016), a inteligência competitiva visa a descobrir as forças que regem 

os negócios, reduzir o risco e conduzir o tomador de decisão a agir antecipadamente, bem como 

proteger o conhecimento gerado. De acordo com Osterwalder e Pigneur (2010) a proposta 

descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor para um segmento específico de 

clientes.  

 Com a US15 -Identificação de Oportunidades pelo Uso da IC destacam-se os 

seguintes trechos. 

 

E1- [...]Entendo que é importante utilizar as redes sociais, whats app, os canais de 

comunicação existentes que o cliente está e ele me encontre. 

E2- [...]Vamos tentar transportar todo o nosso mix da loja para o e-commerce e 

marketplaces, é um caminho que todos estão fazendo. 

E3- [...]Existe uma questão que é a venda online e ominichannel, meus concorrentes 

estão investindo pesado e nós estamos nos mexendo. 

E4- [...]Essa questão de internet está muito forte, estamos pensando em atuar de forma 

mais consistente, nossos concorrentes estão nos marketplaces. 

E5- [...]E uma das coisas que a gente pensa, talvez, para o ano que vem, é botar umas 

televisões maiores na loja para o cliente poder comprar online em off, como vi em 

uma loja de outro segmento. 

E6- [...]Estou trabalhando para atuar na internet também, principalmente no 

marketplace, porque vejo que muitos lojista estão neste canal de vendas. 
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Neste sentido, podemos evidenciar que todos os lojistas estão atentos às movimentações 

dos concorrentes, principalmente na modalidade de compra pela internet, que tem crescido nos 

últimos anos segundo a Revista Ecommerce (2019). 

Surge um novo conceito de comercialização online, como fonte de criação de valor 

através da inteligência competitiva caracterizada como market place. Ele é um modelo de 

negócio surgido no Brasil em 2012, conhecido como uma espécie de shopping center virtual. É 

considerado vantajoso para o consumidor, pois reúne diversas marcas e lojas em um só lugar, 

facilitando a procura pelo melhor produto e melhor preço. Algumas empresas mundialmente 

conhecidas participam desse mercado. 

Outro ponto a ser destacado é novamente a menção ao ominichannel. Assim como o 

market place, o consumidor pode comprar pela internet. Contudo, o diferencial é que o 

consumidor pode optar por comprar na internet e retirar na loja.  

As informações sobre tendências de mercado são importantes para identificar 

oportunidades e ameaças (CALOF; WRIGHT, 2008). Ao adotarem a inteligência competitiva, 

os lojistas identificaram que, com o advento da internet, surgiram novas tecnologias digitais e 

novas formas de capturar valor por meio dessas tecnologias. Isso gerou inovações e possibilitou 

o surgimento de novos modelos de negócio. 

A inteligência competitiva também ajuda a identificar ameaças, por meio da análise do 

seu ambiente externo (SHARP, 2009), fornecendo subsídios para que a organização possa 

identificar informações de forma ampla e entenda a sua dinâmica concorrencial. 

Podemos observar em todos os trechos da US16 – Identificação de Ameaças pela 

Adoção da IC, a presença da inteligência competitiva, devido ao fato de os lojistas estarem 

atentos as movimentações dos seus concorrentes, no que tange às lojas físicas e ao comércio 

online. 

E1- [...]Uma outra coisa muito importante é que, com o advento da internet, o cliente 

chega com o smartphone na mão ditando o preço e o número de parcelas que eles 

querem fazer, porque meus concorrentes estão vendendo neste canal. 

E2- [...]Com relação aos nossos concorrentes, eu vi só o embelezamento da loja. 

E3- [...] O principal concorrente tem um layout um pouco mais moderno, saiu daquele 

convencional de lâmpadas brancas, que antigamente eram fluorescentes e agora de 

led, mas partiu para lojas mais coloridas e com foco de luz de spots, ao invés da 

iluminação convencional 

E4- [...]Uma coisa que interfere, hoje, é a venda online, há sete anos atrás não era tão 

forte como hoje. E isso interfere, em nossas vendas. 

E5- [...] Alguns fornecedores falam de números que alguns concorrentes estão 

chegando no marketplace. A gente vê que a gente tem que correr para tentar melhorar 

os nossos números. 

E6- [...]A venda online é um caminho sem volta... 
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Na US17 – Desenvolvimento da Estratégia Com a IC, os trechos das falas dos 

entrevistados demostram que com a adoção da IC, é possível desenvolver estratégias mais 

assertivas. 

E1- [...] Já fiz algumas mudanças nas lojas, quando soube que meus concorrentes 

estavam se atualizando. 

E2- [...] Com a informação consigo desenvolver a minha estratégia de médio e longo 

prazo, principalmente na escolha de produtos diferenciados. 

E3- [...] Procuro buscar informações para escolha de pontos de vendas mais próximos 

do meu consumidor. 

E4- [...] Uso as informações para desenvolver estratégias de comercialização, estando 

sempre a frente dos meus concorrentes.  

E5- [...] Estou sempre analisando os dados e fatos, para tomar decisões sobre meus 

produtos e serviços. 

E6- [...] A informação para mim é importante, porque sem ela o processo de decisão 

fica mais complicado, e preciso sempre oferecer o melhor em relação aos meus 

concorrentes. 

 

Nas seções anteriores verificou-se que os lojistas estão promovendo ações no seu 

modelo de negócios para criação de valor, tanto nas lojas físicas - com ampliação do espaço, 

aumento do mix e investimento em treinamento – quanto na adaptação do seu modelo de 

negócios para a modalidade online, caracterizada pela comercialização via marketplace e 

ominichannel. De acordo com as falas dos entrevistados, a informação é importante para que 

tenham decisões mais assertivas, gerando valor em relação aos seus concorrentes. 

 

CT05 - Configuração de Valor 

 

Olivera (2015) demostra que a inteligência competitiva auxilia na transformação de 

dados e informações sobre os concorrentes e demais eventos de interesse dos ambientes interno 

(forças e fraquezas) e de negócios (ameaças e oportunidades) em produtos de inteligência 

acionáveis para os tomadores de decisões estratégicas. 

Segundo os autores Osterwalder e Pigneur (2010), a configuração de valor descreve o 

conjunto de atividades que a empresa desenvolve conseguindo gerar um valor percebido maior 

em relação aos seus concorrentes, pela conquista e satisfação de todos os envolvidos como: 

clientes, fornecedores, entre outros.  

Na US12 - Configuração de Valor com a Adoção da IC, um ponto em comum entre 

os entrevistados é a questão da parceira com fornecedores, para que ofereçam algo exclusivo 

aos seus clientes. 
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E1- [...]Hoje, eu trabalho com parceria com arquitetos que trazem informações sobre 

tendências, para oferecer um projeto diferenciado para o quartinho de bebê, diferente 

dos meus concorrentes, que oferecem algo pronto. 

E2-[...] Precisamos sair do senso comum e trazer produtos diferenciados, converso 

muito com os fornecedores, para fazermos parcerias. 

E3- [...] Uma das mudanças é o modelo de negócio com o fornecedor, foi tentar formar 

parcerias, a fim de juntos trocarmos informações e fazermos um trabalho diferenciado 

com produtos no ponto de venda. 

E4- [...]Em parceria com fornecedores, nós treinamos as funcionárias, além de 

fazermos um trabalho mais próximo, promovendo igualdade de condições, porque o 

nosso maior concorrente é um concorrente de multinacional. 

E5- [...]Alguns fornecedores são bem nossos parceiros assim e nos ajudam com 

informações importantes, além de promover ações diferenciadas como produtos, 

divulgação das nossas lojas. Nosso diferencial hoje são os móveis exclusivos, a gente 

fez uma cadeira infantil, uma poltrona, eu nunca tinha visto muito isso antes. 

E6- [...]Mais próximo do nosso fornecedor, isso nos ajuda. E uma coisa que a gente 

percebeu também, às vezes, a gente não precisa ter dez fornecedores, mas sim 

parceiros que nos ajudem a trazer novos produtos e serviços. 

 

Os trechos das entrevistas também demostram, a presença da inteligência competitiva, 

no que tange à troca de informações sobre tendências e concorrentes, pelos lojistas e 

fornecedores. 

A questão da exclusividade é um detalhe importante na configuração de valor, pelo fato 

de o consumidor perceber um diferencial nos lojistas em relação aos seus concorrentes, ao 

encontrar produtos (mix) e serviços (atendimento), de forma diferenciada, quando comparados 

ao que o mercado oferece. 

 

CT06 - Apropriação de Valor 

 

Segundo Fuld (2007), quanto mais informação, mais competitiva será a empresa. 

Partindo dessa premissa, a inteligência competitiva (IC) surge para auxiliar empresas de 

pequeno e médio porte, tanto no gerenciamento da informação, quanto na sua utilização em 

prol da busca de fatores competitivos. 

O processo de apropriação de valor, também conhecido como captura de valor, pode ser 

compreendido como a consequência da criação e configuração de valor, ou seja, é a recompensa 

dada pelo cliente quando reconhece uma organização, depois de ela criar e configurar valor 

(TEECE, 2010). 

 

E1-[...] O nosso atendimento, ele é totalmente personalizado e somos antigos na 

região. É a única da região que oferece a lista de chá de bebê online. Isso é para o 
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cliente físico, mas ele tem a facilidade de montar a lista de chá de bebê, da casa dele, 

se ele não quiser interferência de ninguém. A gente escuta muito o cliente. 

E2-[...]Somos uma rede tradicional na região com mais de 10 anos, temos mais de 20 

lojas, nas principais regiões do nosso estado. Sempre olhamos o que o cliente precisa, 

a gente via que o cliente poderia comprar tal coisa na nossa loja, a gente identificava 

uma oportunidade de melhorar. 

E3- [...]Então, analisando todas as novas exigência de mercado, a gente montou uma 

loja de puericultura, onde a atinge a primeira idade. Essa conquista se deu pelos mais 

de 64 anos trabalhando com nosso público. 

E4- [...]Eu acho que é um mix de variedade de produtos, boa localização, por exemplo, 

a gente é melhor localizado que a maioria dos nossos concorrentes. A gente abre por 

mais tempo e mais dias que os nossos concorrentes. Nos tornamos referência na região 

pelos mais de 20 que estamos trabalhando neste segmento. 

E5- [...]Estamos um passo à frente dos nossos concorrentes, porque somos uma 

empresa tradicional, com mais de 20 anos de existência e por prezar sempre pela 

inovação. 

E6- [...]Hoje nós somos uma referência, nestes 28 de existência conquistamos o nosso 

espaço. Os nossos primeiros clientes são os nossos funcionários. A gente é visto assim 

como uma loja que conquistou um espaço do mercado, devido à proximidade que as 

minhas vendedoras criam com os clientes. 

 

Um dos detalhes mais importantes nos trechos das entrevistas da US 13- Apropriação 

de Valor pela Adoção da IC, é que os lojistas têm tradição na região onde atuam, um 

diferencial em relação aos concorrentes, além de sempre estarem promovendo mudanças no seu 

modelo de negócios. Em todos os trechos, é possível verificar que a busca e a análise de 

informações estão presentes, evidenciando a presença da inteligência competitiva nos processos 

de apropriação de valor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de responder à seguinte questão: Como o uso 

da inteligência competitiva contribui para o desenvolvimento do modelo de negócios no 

segmento de puericultura?  

Foi possível observar, a partir da técnica da análise de conteúdo realizada com os dados 

obtidos nas entrevistas, a presença da inteligência competitiva nas empresas de puericultura que 

participaram da pesquisa. 

Nesse contexto, o conceito surge de modo informal, mas ficou evidente que a coleta o 

processamento e a disseminação de dados são importantes para que os gestores consigam 

desenvolver as suas estratégias e manter as empresas de forma competitiva no mercado. 

Um detalhe importante é que a busca por informações de mercado para a tomada de 

decisões é proveniente de fontes formais e informais. Muitas se dão pela participação em feiras 

e congressos, órgãos de pesquisa (SEBRAE, 2019 NPD) e visita aos concorrentes. 

É importante mencionar também que todos os entrevistados estão atentos às mudanças 

ocorridas no segmento de puericultura e, de alguma forma, procuram se adaptar para oferecerem 

produtos/serviços que atendam ao seu público. Um ponto de destaque foi a movimentação dos 

lojistas para comercialização de forma online, caracterizada pelo e-commerce e ominichannel. 

A pesquisa, pelas categorias e unidades de registro, mostrou indícios de que a 

inteligência competitiva contribuiu para o desenvolvimento do modelo de negócios no 

segmento de puericultura. 

São poucos os estudos que ligam inteligência competitiva e modelo de negócios no 

segmento de puericultura. Embora seja um setor em expansão, o presente estudo procurou 

preencher a lacuna de pesquisas e contribuiu para estudos futuros sobre o tema.  

Desse modo, entende-se que o primeiro objetivo específico foi atendido (Verificar como 

ocorre a adoção da inteligência competitiva). Foi possível identificar, pela análise das 

entrevistas, que as empresas adotam a inteligência competitiva. Os respondentes enfatizam a 

importância da busca de informações, embora não tenham um processo 

informatizado/sistematizado de análise e disseminação, bem como uma periodicidade. 

Entretanto, defenderam que a informação é importante, principalmente para auxiliar no 

desenvolvimento das suas estratégias empresariais, elaboradas, em sua maioria, de acordo com 

a sua experiência de gestão (informal). 

Com relação ao objetivo específico (Identificar aspectos do uso da inteligência 

competitiva no processo de decisão no modelo de negócios), foi possível identificar que as 



69  

informações para auxiliar o processo de decisão dos gestores são provenientes de fontes formais 

e informais, tais como por exemplo: participação em feiras e eventos, visitas a ponto de vendas 

e órgãos como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e NPD 

(Data-Driven Group). 

Os entrevistados também consideram os sinais que o mercado emite (sinais fracos ou 

antecipativos) no processo de decisão, bem como todas as informações acima citadas, em 

reuniões para promover mudanças no seu modelo de negócios, demostrando a presença da 

inteligência competitiva no processo. 

O terceiro objetivo proposto (Entender o desenvolvimento do modelo de negócios a 

partir do uso da inteligência competitiva), reforçou a importância da inteligência competitiva 

no modelo de negócios, segundo os entrevistados. Algumas mudanças foram feitas a partir da 

adoção da informação, tais como: ampliação de mix, novas formas de comercialização (e-

commerce e ominichannel), bem como a ampliação do espaço em lojas para oferecer mais 

conforto e conveniência no momento da compra.  

No quarto objetivo proposto (Avaliar o uso da inteligência competitiva no tripé de 

modelo de negócios : criação , configuração e apropriação de valor ), foi reforçada a importância 

e a presença da Inteligência competitiva que, segundo os entrevistados, surge a partir da troca 

de informações e parceira com os fornecedores para conseguirem gerar valor em suas 

atividades, de forma tanto qualitativa (atendimento, conveniência) quanto quantitativa 

(aumento do mix, produtos exclusivos). 

Como contribuição prática dos resultados da pesquisa, destacam-se que estes podem ser 

utilizados por acadêmicos, gestores de empresas do segmento de puericultura ou de outros, por 

instituições de pesquisa ou por aqueles que precisam se aprofundar e entender mais sobre a 

contribuição da inteligência competitiva para o negócio, bem como para o modelo de negócios. 

Como limitação, os resultados obtidos são típicos das empresas estudadas, e não podem 

ser generalizados para todo o segmento. Contudo, eles podem ser úteis para empresas deste ou 

de outros setores, que pretendem adotar a inteligência competitiva como ferramenta de análise 

e tomada de decisões. A pesquisa também teve como foco os pequenos e médios varejistas no 

segmento, com empresas caracterizadas como de gestão familiar. 

Como recomendação de continuidade da pesquisa, seria importante realizar novas 

pesquisas nesse segmento ou ampliar o estudo, entrevistando outros varejistas de pequeno ou 

médio porte ou fazendo a comparação entre pequenos e médios varejistas, com as grandes redes 

no segmento de puericultura. Outra possibilidade seria a realização de pesquisas quantitativas 

visando mensurar ou relacionar as categorias identificadas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos da pesquisa 

Fundamentação teórica 
Pontos de investigação 

 

Técnicas de 

coleta dos 

dados 

Técnicas 

de análise 

dos dados Objetivo Geral 
Objetivos 

Específicos 

Verificar  como o 

uso da 

inteligência 

competitiva 

contribui para o 

desenvolvimento 

do modelo de 

negócio no 

segmento de 

puericultura 

Verificar a Adoção da 

Inteligência 

Competitiva  

 

Identificar o uso da 

Inteligência 

Competitiva no 

processo de decisão 

no Modelo de 

Negócios. 

Inteligência Competitiva -  

Fuld ( 1995) ;  Kahaner ( 1996) ; 

Miller (2002)  ; Prescott( 

2002);Calof e Wright (2008); 

Sharp( 2009);Lesca( 2003) 

1. De que forma a empresa busca informações sobre os concorrentes e 

novas tendências de mercado? Existe algum processo sistematizado 

para esta busca? 

2. Como são analisados os sinais emitidos pelo mercado em que você 

atua? Eles são considerados no processo de decisão? 

3. Como são tratadas as informações do ambiente externo que podem 

impactar diretamente no seu negócio? Existe algum sistema de 

análise? 

4. Como as informações coletadas no mercado, auxiliam no processo 

de tomada decisão? 

Entrevista Análise de 

Conteúdo 

Entender a relação 

entre Inteligência 

Competitiva e Modelo 

de Negócio  

 

Inteligência Competitiva -  

Fuld (1995) ; Battaglia ( 1999); 

Kahaner ( 1996);  Miller (2002)  

; Prescott( 2002); Calof e Wright 

(2008) ;Sharp( 2009); Lesca 

(2003) 

Modelo de Negócio – Afuah e 

Tucci ( 2001); Chesbrough e 

Rosenblom,  (2002); Afuah 

(2004) Osterwalder e Pigneur, 

(2010); MEIRELLES ( 2015) 

5. Comente a importância pela busca por informações sobre mercado 

e concorrentes? Você considera relevante para o seu negócio? Cite 

exemplos. 

6. Qual a periodicidade desta busca por informações? Você acredita 

que esteja satisfatória?  

7. Como você (Sr) se antecipa às mudanças de mercado? Cite 

exemplos. 

8. Descreva as principais mudanças ocorridas nos seus concorrentes 

nos últimos anos?  

  

    Entender o 

desenvolvimento do 

Modelo de Negócio a 

partir do uso da 

Inteligência 

Competitiva . 

 

Avaliar o uso da 

Inteligência 

Competitiva para 

criação, configuração 

e apropriação de valor 

no Modelo de 

Negócios. 

Inteligência Competitiva-  Fuld 

( 1995) ;Battaglia ( 1999); 

Kahaner ( 1996);  Miller (2002)  

; Prescott( 2002);Calof e Wright 

(2008) ;Sharp( 2009);Lesca( 

2003) 

 

 

Modelo de Negócio – Afuah e 

Tucci ( 2001); Chesbrough e 

Rosenblom,  (2002); Afuah 

(2004) Osterwalder e Pigneur, 

(2010); MEIRELLES ( 2015) 

 

 

 

9. Qual (is) foi (ram) a (s) principal (is) mudança (s) ocorrida (s) no 

seu modelo de negócio nos últimos anos? Dê exemplos.  

10. Você (O Sr.) percebeu um aumento nas vendas proporcionadas por 

estas mudanças? Comente a respeito.      

11. Como são identificadas as oportunidades para novos produtos e 

serviços? Por favor cite exemplos.  

 

12. Quais as principais mudanças internas (forma de comercialização, 

fornecedores, outros) para atender as novas demandas de mercado? 

Descreva.  

 

13.  Quais os diferenciais oferecidos aos clientes, em seus produtos e 

serviços ofertados, perante a concorrência?  

14. Como você (Sr) se avalia perante os seus concorrentes, em seus 

produtos e/ou serviços ofertados?  

15. Qual a importância da informação sobre mercado e concorrentes, 

para promover essas mudanças?  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de Mestrado: Como o uso da inteligência competitiva 

contribuiu para o desenvolvimento do modelo de negócios no segmento de puericultura? do aluno Samir 

Hussain Nami Adum, do curso de Mestrado em Administração da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez.  

 

OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo principal deste trabalho é verificar como o uso da inteligência competitiva contribui 

para o desenvolvimento do modelo de negócios no segmento de puericultura. A entrevista é composta por 15 

perguntas e tem uma duração entre 45 min às 1h. 

 

I. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

1. Nome da Instituição e ano de sua fundação:  

2. Setor de Atuação da Organização: 

3. Número de Funcionários:  

II. CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

1. Nome (iniciais):  

2. Cargo:  

3. Formação: 

4. Tempo na Organização:  

 

III. PERGUNTAS 

 

1.De que forma a empresa busca informações sobre os concorrentes e novas tendências de 

mercado? Existe algum processo sistematizado para esta busca? 

2. Como são analisados os sinais emitidos pelo mercado em que você atua? Eles são 

considerados no processo de decisão? 

3. Como são tratadas as informações do ambiente externo que podem impactar diretamente 

no seu negócio? Existe algum sistema de análise? 

4. Como as informações coletadas no mercado, auxiliam no processo de tomada decisão? 

5. Comente a importância pela busca por informações sobre mercado e concorrentes? 

Você (Sr) considera relevante para o seu negócio? Cite exemplos. 

6. Qual a periodicidade desta busca por informações? Você acredita que esteja satisfatória?  

7. Como você se antecipa às mudanças de mercado? Cite exemplos. 

 

8. Descreva as principais mudanças ocorridas nos seus concorrentes nos últimos anos?  



80  

9. Qual (is) foi (ram) a (s) principal (is) mudança (s) ocorrida (s) no seu modelo de 

negócios nos últimos anos? Dê exemplos.  

10. Você (Sr) percebeu um aumento nas vendas proporcionadas por estas mudanças? 

Comente a respeito.    

11. Como são identificadas as oportunidades para novos produtos e serviços? Por favor cite 

exemplos.  

12. Quais as principais mudanças internas (forma de comercialização, fornecedores, outros) 

para atender as novas demandas de mercado? Descreva.  

13.  Quais os diferenciais oferecidos aos clientes, em seus produtos e serviços ofertados, 

perante a concorrência?  

14. Como você (Sr) se avalia perante os seus concorrentes, em seus produtos e/ou serviços 

ofertados?  

15. Qual a importância da informação sobre mercado e concorrentes, para promover essas 

mudanças? 
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APÊNDICE C – UNIDADES DE REGISTRO (CATEGORIAS) E UNIDADES DE 

SIGNIFICADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade de Significado 

US.1-Uso da Inteligência competitiva 

US.2 - Processamento das Informações 

US.3- Fontes de Informação 

US.4 - Sinais Antecipativos 

US.5-Adoção da IC no Processo Decisório 

US.6- Relevância da Informação do Mercado 

US.7-Antecipação as Mudanças de Mercado 

US.8-Periodicidade da Informação  

US.9-Adaptação as Mudanças por meio da IC 

US.10-Desenvolvimento do MN a partir da IC 

US.11-Criação de Valor com a Adoção da IC 

US.12-Configuração de Valor com a Adoção da IC 

US.13-Aproriação de Valor pela Adoção da IC 

US.14-Importancia da Adoção da IC 

US.15- Identificação de Oportunidades pelo uso 
da Inteligência Competitiva 

US.16-Identificação de Ameaças pela adoção da 
Inteligência Competitiva 

Categorias ( UR)

6.Apropriação de Valor

2.Uso da Inteligencia Competitiva no 

Processo de Decisão

1. Adoção da Inteligencia Competitiva

3. Desenvolvimento e Aprimoramento 

do MN a partir de Elementos da IC

4. Criação de Valor

5. Configuração de Valor


