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Em linhas gerais, O QUE É e PARA QUE SERVE a 
Inteligência Competitiva (IC)?



1 – O Contexto e a Importância da IC

� Mundo globalizado e competitivo

� Necessidade de informações para a tomada de decisão

� Surge a Inteligência Competitiva (IC) 

� Apoiar as ações estratégicas e de planejamento;Apoiar as ações estratégicas e de planejamento;

� Monitorar o ambiente (evitar surpresas);

� Analisar concorrentes, clientes e outros atores-
chave.

Contribui para a competitividade e a 

perenização das organizações!



Há muitos termos coexistindo/competindo/se complementando...

� Área “nova”;

� Questões de tradução;

� Questões de enfoque/orientação. 
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Segundo a SCIP – Strategic and Competitive Intelligence Professionals:

� Baseia-se na coleta legal e ética da informação, na análise e na divulgação controlada de 
inteligência para os tomadores de decisão;

� Envolve o monitoramento do ambiente competitivo;

� Auxilia organizações de todos os tamanhos. 

2 – O que é IC?



Segundo a ABRAIC – Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva:

� Atividade voltada para o mundo dos negócios, para o ambiente competitivo;

� Busca a manutenção ou desenvolvimento de vantagem competitiva em relação aos 
concorrentes;

� Atividade especializada permanente, exercida com o objetivo de produzir informação 
acionável (Inteligência) e de salvaguardá-la contra ações adversas de qualquer natureza.acionável (Inteligência) e de salvaguardá-la contra ações adversas de qualquer natureza.



Ciclo de IC

Em síntese , IC é informação analisada, que serve de suporte à tomada de 
decisão, resultante de um processo de compreensão do contexto por meio de um 

serviço de informações 

Desafios para 

a organização
Decisão
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* Detalhando o Ciclo de IC...



Como as empresas de TI podem tirar proveito da IC?



3.1 – Iniciemos pelo site da FENAINFO:

3 – Vejamos como algumas Associações do setor lidam com a IC



* Há várias notícias relacionadas à IC...



* Exemplo de notícias:







3.2 – Agora, vejamos o site da BRASSCOM:

* A Inteligência é mencionada diretamente em algumas áreas do site...





* ...e aparece em várias notícias inseridas no site!



* Há maior ocorrência de IM do que de IC:



3.3 – Por último, o site da ASSESPRO:

* Há várias notícias relacionadas ao termo “Inteligência”...



* ...a maioria remetendo ao BI da ASSESPRO-MG:



* Bureau de Inteligência: Produtos de IC para empresas de TI



* Exemplo de produto gerado pelo BI:



* Há vários cases de IC em organizações de TI:



5 – Considerações Finais

� IC fortalece a competitividade e contribui para a perenização das organizações!

� As empresas de TI podem tirar proveito disso:

� Relação das Associações com o tema

� Cases reais (como o da Assespro-MG e da literatura da área)

Sua estratégia e suas necessidades 

definem a forma como a IC poderá 

contribuir com a sua organização!!! 
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