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RESUMO 
 
O monitoramento informacional é uma técnica de observação, acompanhamento e disseminação da 
informação de interesse relevante ao negócio da organização, auxiliando o processo de tomada de 
decisões. A prática do monitoramento auxilia, também, no processo de Inteligência Organizacional. O 
objetivo do estudo é apresentar modelos de monitoramento informacional em diversos países, cujo 
planejamento e implantação resultaram em um conjunto de práticas, técnicas e ferramentas para o 
desenvolvimento da inteligência organizacional. As técnicas de coleta de dados foram à observação, 
análise documental e a pesquisa bibliográfica. As informações coletadas são tratadas de forma 
qualitativa. Os processos básicos de coleta, análise, validação e disseminação da informação são 
atividades que possibilitam o monitoramento do ambiente externo das organizações convertendo-se 
em conhecimento para tomada de decisões com menor risco. Os resultados foram alcançados a 
partir de casos concretos, ilustra-se a prática da inteligência organizacional em empresas como a 
Motorola, Nokia e L´Oreal, que em função do sistema permitiu o estabelecimento de prioridades 
estratégicas e limitação explicita de suas opções e objetivos. 
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ABSTRACT 
 
The monitoring information is an technique of observation, monitoring and dissemination of 
information of special interest to the business of the organization, assisting the process of decision 
making. The practice of monitoring helps also in the process of Organizational Intelligence. The aim of 



this study is to present models of informational monitoring in several countries, which resulted in 
planning and implementing a set of practices, techniques and tools for the development of 
organizational intelligence. The techniques of data collection were observation, documentary analysis 
and literature review. The information collected is treated in a qualitative way. The basic processes of 
collection, analysis, validation and dissemination of information are activities that allow the monitoring 
of the external environment of organizations which has become known for making decisions with less 
risk. The results were achieved from actual cases, illustrates the practice of organizational intelligence 
in companies such as Motorola, Nokia, L'Oreal, which depending on the system allowed the 
establishment of strategic priorities and explicitly limiting their options and goals. 
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 1 INTRODUÇÃO  
 

No momento em que se discutem e analisam os processos de decisões 

dentro de organizações em sociedades regidas pela globalização e a 

competitividade, surgem novos modelos ou formas estratégicas para administrá-las. 

O estudo de estruturas intelectuais que suportem esses modelos encontra respaldo 

naquilo que o homem tem produzido ao longo de toda a sua história - informações e 

conhecimento. O conhecimento que se produziu e se produz é inquantificável e, por 

isso mesmo, impossível de se alcançar na sua totalidade, como se ele fosse a 

própria armadilha e labirinto para a humanidade. Ao mesmo tempo em que se tem 

um vasto conhecimento e a conectividade, por intermédio da tecnologia lhe permita 

"acesso", é impossível absorver toda a informação produzida em determinada área e 

muito menos transformá-la em conhecimento. 
 

Portanto, por mais que grandes avanços venham contribuindo para o 

pensamento econômico, a teoria da organização e o planejamento estratégico, o 

controle, ou melhor, o monitoramento das informações relevantes à organização, 

torna-se um grande desafio. Isso porque, como defende Moresi (2001), o 

monitoramento não é uma atividade monolítica, incluindo a visualização e a procura 

da informação. Além disso, aquelas empresas que mais rapidamente estiverem 

aptas a perceber novas ameaças e oportunidades, presentes em seu ambiente 

externo, e a produzirem conhecimento que possibilite apoiar ações à nova realidade, 

serão mais competitivas, assegurando dessa maneira, a sua própria sobrevivência 

(HÉKIS, 2004; PEREIRA, 2003; URIONA; COSER, 2010). 
 

O objetivo deste estudo é apresentar modelos de monitoramento da 

informação em diversos países. A otimização dos fluxos de informação entre os 

setores público e privado, facilitam o acesso compartilhado da informação, contribui 

para a formalização dessas estratégias nos diversos países? 

 

O artigo está organizado da seguinte forma. Além desta seção de caráter 

introdutório, a seção 2 – objetivo do presente estudo; a seção 3 – apresenta a 

revisão de literatura onde aborda o Monitoramento da informação: retrospectiva 

mundial - descreve, sucintamente, sobre o monitoramento científico e técnico como 



um fator essencial ao desenvolvimento empresarial; Monitoramento e inteligência 

competitiva – aborda a inteligência competitiva como um processo organizacional de 

coleta e análise sistemática de informações, disseminadas em apoio à decisão, nos 

níveis estratégicos e táticos; Tipologia do monitoramento – mostra que o 

monitoramento não é um método de previsão, mas a acumulação sistemática e a 

análise de dados sobre os quais podem ser feitas as previsões; seção 4 – apresenta 

a metodologia aplicada ao presente estudo; seção 5 – Mostra o resultado do 

presente artigo através de alguns modelos de inteligência competitiva e tipologia da 

informação em empresas como a Motorola, a Nokia, a L´Oreal, a partir das 

informações de Palop e Vicente (1999); a seção Conclusões tece reflexões e faz 

recomendações para futuras pesquisas e finalmente na seção Referências são 

apresentadas as bibliografias utilizadas na pesquisa. 

 

O objetivo do presente artigo é o de apresentar modelos de monitoramento da 

informação em diversos países, cujo planejamento e implantação resultaram em um 

conjunto de práticas, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento da inteligência 

competitiva. 

 
 
2 Revisão de Literatura 
 
2.1 Inteligência Organizacional 

 

A expressão inteligência organizacional pode ser definida, segundo Queyras e 

Quoniam (2006), como um processo de aprendizagem motivado pela competição, 

fundada sobre a informação que permite a otimização da estratégia da organização 

a curto e longo prazo. 

 

Do ponto de vista conceitual de interesse da ciência da informação (CI), 

Tarapanoff (2001) esclarece que a inteligência organizacional representa uma nova 

síntese teórica no tratamento da informação para a tomada de decisão nas 

organizações, uma metodologia que permite o monitoramento informacional da 

ambiência e, quando sistematizada e analisada, a tomada de decisão. A inteligência 

organizacional, para a autora, é composta de diversos tipos de informação – 



tecnológica, ambiental e sobre o usuário, competidores, mercados e produtos, 

conceito complementado com a visão de um processo sistemático que transforma 

pedaços esparsos de dados em conhecimento estratégico. 

 

A inteligência, remetida ao contexto da informação, está geralmente 

relacionada a um ato, a uma ação de escolha da melhor alternativa dentre todas as 

analisadas, baseada nas informações obtidas (ALVES; FALSARELLA, 2009). A 

inteligência é, desta forma, a capacidade de processamento de informações. É 

receber informação e saber transformá-la em algo útil em situações diversas. Nesse 

sentido, para que as organizações operem eficazmente é indispensável um sistema 

de coleta e análise de informações, assim como, de forma análoga, para que um 

avião trafegue de forma segura e confiável é indispensável o apoio de um radar 

(MILLER, 2002; CAPUANO,  et al., 2009). 

 
 2.2  Monitoramento informacional: retrospectiva mundial 

 

A revolução das tecnologias, principalmente as da informação, as quais 

supostamente deveriam resolver os problemas de comunicação, educação e 

integração social, contribuindo inclusive para a criação de novas formas de 

participação política. Porém, alguns problemas resultantes do processo de inovação 

tecnológica ainda necessitam ser resolvidos, tais como as alternativas políticas 

diante do monitoramento competitivo, o domínio dos fluxos de informação e suas 

conseqüências, a consciência dos poderes público ou privado, entre outros enfoques 

relacionados ao monitoramento e às vantagens competitivas dele decorrentes. 

 

A competitividade e os processos de desenvolvimento dependem 

basicamente da capacidade dos agentes públicos e privados de se colocarem nas 

redes financeiras e comerciais, procurando melhorar e orientar as oportunidades. 

Cabe aos governos a definição de políticas de apoio à ciência e à tecnologia e a 

criação de sistemas de inteligência que contribuam para detectar oportunidades e 

ameaças no mercado interno e externo e auxiliem na definição de estratégias 

individuais ou coletivas dando apoio às ações concretas no campo da informação. 

Dessa forma, um sistema de monitoramento torna-se uma ferramenta completa para 

os países e sua força empresarial, especialmente quando se refere à compreensão 



permanente da realidade e dos meios, das técnicas e dos modos de pensar dos 

concorrentes e dos parceiros, de sua cultura, de suas intenções e de suas 

capacidades para utilizá-los. 

 

Embora a inovação tecnológica tenha sido, no século XIX e no começo do 

século XX, privilégio dos países ocidentais, percebe-se que atualmente outros 

países têm sido beneficiados por mudanças cientificas e tecnológicas que 

ocasionam mutações industriais, sócio-culturais e de riqueza econômica. Nesse 

sentido, as nações dependem de estratégias de coleta, análise, disseminação e uso 

de informações, que as tornem aptas a se deparar com os enfrentamentos 

econômicos.  

 

Na visão de Clerc (1999) os Estados hoje elevam o sistema de 

monitoramento competitivo ou tecnológico à categoria de política nacional. Por 

exemplo, a França, denomina seu sistema de inteligência como competitividade e 

segurança econômica e os Estados Unidos utilizam o termo segurança econômica. 

A partir dos trabalhos franceses, toda a comunidade européia elegeu como política 

prioritária nacional à competitividade industrial e inovação. Hoje se pode observar 

que essas evoluções são confirmadas no mundo real dos confrontos competitivos 

internacionais.  

 

Na sociedade contemporânea o monitoramento científico e técnico impõe-se 

como um fator essencial ao desenvolvimento empresarial e, conseqüentemente, dos 

países, pois a informação tonou-se valor estratégico e de segurança nacional A 

preservação da identidade nacional baseia-se no domínio dos fluxos de informação, 

do know-how tecnológico e organizacional. E, se nos países desenvolvidos a 

construção de políticas de informação tornou-se estratégia de manutenção do poder 

no contexto da sociedade da informação, para os chamados países em 

desenvolvimento, o papel da vigilância tecnológica se configura de suma 

importância, pois as empresas são forçadas a assimilar tecnologias como paliativo 

do crescimento constante das desigualdades derivadas do progresso tecnológico. 

Dessa maneira, o monitoramento nas organizações é um dos pilares indispensáveis 

nas estratégias de concorrência e inovação.  

 



Os países industrializados procuram liderar e até mesmo tirar proveito das 

informações (técnicas, científicas, econômicas, políticas etc), que, transformadas em 

conhecimento, se convertem em um dos motores da competitividade global das 

nações. Observam-se os esforços das nações em estabelecer um papel de definição 

das orientações estratégicas não somente para suas empresas, mas como diretrizes 

para a composição de políticas nacionais e internacionais. Configura-se, segundo 

Tarapanoff (2001), uma nova ordem mundial, ainda com pouca nitidez, segundo 

especialistas, mas capitaneada pelos laboratórios do pós-globalização, com 

formação supranacional, a chamada Tríade, formada pelos Estados Unidos, a 

Europa unificada (liderada pela Alemanha e o Leste Asiático (liderado pelo Japão e 

China). O apoio dos Estados tem sido através de sistemas nacionais de informação 

para promoção de cooperação entre o setor público nacional ou local, os organismos 

ou agentes de interfaces com as empresas.  

 

Neste mundo de economia global “sem fronteiras” conforme argumente 

Nonaka e Tacheuchi  (2009), as empresas não concentram mais suas atividades 

com cadeia de valor em um único lugar, mas em múltiplos locais ao redor do mundo. 

Muitas terceirizações partem de suas atividades de cadeia de valor e/ou colaboram 

com outras empresas. Como coordenar essas atividades geograficamente dispersas 

para obter e manter vantagem competitiva no nível global é um tema importante 

para muitas empresas que competem globalmente. 

 

O Japão, segundo Palop e Vicente, tem sido reconhecido como um dos 

paradigmas do conceito de monitoramento e vantagem competitiva, pois a 

informação para eles é considerada como um recurso coletivo e é reconhecida como 

um valor a ser alcançado, desde as bases do sistema, há 130 anos, na sua própria 

Constituição, onde se afirma: "iremos ao mundo inteiro buscar o conhecimento com 

o fim de reforçar os fundamentos do poder imperial" (1999, p.81). Assim, de acordo 

com os autores citados acima a atitude japonesa tem como características: um 

enfoque global e local do mercado internacional, penetração comercial adaptada ao 

contexto econômico e ao modo de vida de cada país, atitude prospectiva por parte 

da direção dos grupos industriais e estratégia a longo prazo da gestão de grandes 

fluxos de informação econômica e tecnológica.  

 



Nos Estados Unidos o monitoramento é feito pelas Agências Federais, 

Departamento do Comércio e a CIA. A partir de sua forte posição tecnológica e 

competitiva e do seu peso na indústria da produção de informação, oferta-se grande 

quantidade de informação para a indústria. A coordenação do sistema nacional de 

monitoramento e inteligência competitiva está baseada em: forte iniciativa por parte 

das próprias empresas, que desde os anos 50 dispõem de unidades internas de 

inteligência que monitoram os objetivos de cada empresa; consciência por parte dos 

poderes públicos que implica na difusão de informações da administração para a 

indústria, na criação de uma rede nacional de investigação, assim como a abertura 

de informações não confidenciais do governo, vasto mercado de profissionais de 

monitoramento e inteligência competitiva. 

 

O conceito nacional de monitoramento na Alemanha se apóia na existência 

de um grupo que converge o conjunto de fluxos de informação. O grupo é integrado 

por bancos e grandes grupos industriais. 

 

A França trabalha com uma Comissão Nacional Intersetorial com as 

empresas e com uma Agência/Observatório Tecnológico Nacional que difunde 

oportunidades, melhores práticas e agregados tecnológicos em rede mundial de 

oficinas comerciais. 

 

No Brasil, embora não exista uma política nacional de monitoramento, cabe 

ressaltar o papel que desempenha e tem desempenhado historicamente o Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT na introdução de serviços 

de informações cientificas e tecnológicas. Atualmente duas iniciativas merecem 

destaque: o Projeto Prossiga – cujo objetivo é favorecer e promover o uso da 

informação relevante para a ciência e a tecnologia, disponível na Internet e o Projeto 

Scielo (biblioteca virtual de publicações periódicas), cujo objetivo é o 

desenvolvimento de metodologia para preparação, armazenamento, disseminação e 

avaliação da produção cientifica em formato eletrônico.  

 

Em face da globalização, o Brasil está hoje diante de um desafio – fazer da 

ciência e da tecnologia e da atividade de P&D a alavanca para o salto de qualidade 

em seu desenvolvimento, para o qual a informação é um elemento vital. A ciência e 



a tecnologia, por sua vez, são elos de uma mesma corrente, cujo objetivo vem a ser 

o desenvolvimento econômico e social de uma nação. É necessário, no entanto, 

uma macro-politica capaz de alavancar o macroambiente - universidades, empresas, 

organismos governamentais e não-governamentais, permitindo o monitoramento de 

informações estratégicas necessárias ao fortalecimento do país e melhorando o seu 

posicionamento mediante a sustentação de vantagens competitivas, fatores 

importantes para a diferenciação neste mundo globalizado. 

 

2.3  Monitoramento e inteligência organizacional 

 

Segundo Aston e Stacey (1995), existem dois enfoques complementares do 

monitoramento. O primeiro consiste no monitoramento constante de um amplo 

espectro de informações e acontecimentos para identificar mudanças e evoluções 

tecnológicas significativas para as organizações. O segundo enfoque volta-se à 

busca e à interpretação constantes de temas técnicos de interesse para as 

empresas. Este enfoque seria mais voltado ao comportamento de alerta, chamando 

a atenção para os sinais de mudança tecnológica.  

 

O maior desafio das organizações tem sido a busca de uma vantagem 

competitiva, em um ambiente turbulento e em constantes mutações. As 

características principais desse ambiente são o incremento e utilização efetiva de 

novas tecnologias, acelerando a obsolescência técnica e econômica de 

equipamentos, processos e produtos, o surgimento de novos concorrentes, gerando 

o acirramento da concorrência, e o excesso de oferta exigindo novas exigências 

políticas, como por exemplo, a participação do governo numa perspectiva 

macroeconômica, a diluição das fronteiras e o aumento de riscos e incertezas no 

processo de tomada de decisões. (SILVA; ROZENFELD, 2007; QUEYRAS; 

QUONIAM, 2006; FACHIN, 2009). 

 

Os argumentos de Drucker (1995) são importantes nas reflexões aqui 

apresentadas, pois segundo ele, vivemos num período de transformações, em que o 

conhecimento é o principal recurso para indivíduos e a economia em geral. Assim o 

acesso, a disponibilidade, o tratamento e a efetiva utilização da informação são de 

fundamental importância, sendo a partir desta última que o conhecimento é gerado.  



 

Para que se contemple o processo acima citado, o sistema de monitoramento 

deve ser capaz de monitorar a dimensão tecnológica, econômica, política e social. 

Deve funcionar como uma antena na identificação de novas oportunidades e sinais 

de mudança no ambiente. Ao mesmo tempo, deve ajudar a empresa à não perder o 

foco estratégico no processo de coleta, armazenagem, análise e disseminação da 

informação. O monitoramento deve, portanto, tratar da informação estratégica para 

tomada de decisões ou para transformações tecnológicas. Nesse sentido, apesar do 

apoio das ferramentas informáticas, o aspecto humano é indispensável na definição 

do sistema, ou seja, na coleta, na análise, validação, interpretação e disseminação 

das informações. 

 

Observe por exemplo, o que afirmam Nonaka e Takeuchi (2009), que os 

sinais emergentes de mudanças no mercado. Como a empresa pode detectar essas 

sinais quando os pequenos fenômenos  e mudanças nos mercados locais, não os do 

mercado “líder” ou do cluster, varrem o mundo quase simultaneamente? Uma 

pequena onda pode tornar-se uma maré gigante que engolfa rapidamente o mundo. 

Como essas ondas podem ser “sentidas” e o sentimento do mercado “percebido” 

pelos indivíduos fisicamente próximos a ele, é difícil estocar sistematicamente e 

transmitir o conhecimento sobre o mercado.  

 

Queyras e Quoniam (2006) argumentam que a informação é a chave do 

desenvolvimento da inteligência competitiva porque permite, com métodos de 

estruturação e análise, a criação de conhecimento para os usuários. Com isso, 

evidenciam uma conexão natural existente entre a gestão da informação, a gestão 

do conhecimento e a inteligência competitiva que parece ainda pouco desenvolvida 

na ciência da informação, embora se perceba a tendência de integração desses 

conceitos em outras áreas de pesquisas, como na administração. 

 

Neste sentido, Palop e Vicente (1999), enfatizam que o monitoramento é um 

"esforço sistemático e organizado pela empresa para observação, captação, análise, 

difusão precisa e recuperação de informações sobre o entorno econômico, 

tecnológico, social ou comercial, indicando ameaças ou oportunidades para a 

mesma". 



 

Já o sistema de inteligência competitiva é o processo organizacional de coleta 

e análise sistemática de informações, disseminadas como inteligência aos seus 

usuários, em apoio à decisão, nos níveis estratégicos e táticos. Inteligência é o 

resultado que começa com a coleta de dados. Esses dados são organizados e 

transformados em informação, que, depois de analisada e, principalmente, 

contextualizada, transforma-se em inteligência. É, portanto, um processo contínuo 

em que a informação é transformada em conhecimento para as decisões da 

empresa. A inteligência competitiva é um sistema singular de cada empresa, pois se 

baseia fundamentalmente nas necessidades estratégicas e nos recursos existentes.  

Assim define-se o diferencial competitivo entre as empresas que Cormier (2001), 

traduz como o conhecimento de como aproveitar as oportunidades que aparecem 

com mais rapidez do que a concorrência, ou seja, saber interpretar os sinais do 

mercado e revertê-los em vantagem competitiva. 

 

Portanto, as principais funções da inteligência competitiva são justamente a 

identificação das oportunidades ainda emergentes que geram necessidades, bem 

como a capacitação da empresa no sentido de obter novas vantagens competitivas 

para atender as necessidades advindas das novas oportunidades. (VICK, NAGANO; 

SANTOS, 2009; GONZALEZ, MARTINS; TOLEDO, 2009). 

 

A vigilância deve possibilitar o monitoramento do ambiente interno e externo 

no que diz respeito a concorrência, fornecedores, clientes, ameaças de novos 

entrantes e de novos produtos e serviços substitutos. Deve reconhecer também 

fatores macroambientais bem como políticos, econômicos, sociais, que influenciam 

diretamente a atuação da empresa e todo seguimento industrial e de serviços. 

Quanto ao ambiente interno, deve ser capaz de acompanhar o desenvolvimento das 

competências essenciais, disponibilização dos recursos financeiros, humanos e 

ajustes de suas estratégias diante das exigências do ambiente externo.  

 

A inteligência competitiva é um processo que transforma informação bruta em 

inteligência e que, segundo Kahaner (1996), deve acontecer em um ciclo de quatro 

etapas – o planejamento e direcionamento, a coleta, a análise e a disseminação.  

 



 

No planejamento e direcionamento a administração deve estar envolvida no 

processo de definição do tipo de inteligência necessária. É a etapa inicial, mas pode 

também ser a final, quando o resultado é apresentado para a tomada de decisões e 

as ações subseqüentes podem gerar a necessidade de novos processos de 

inteligência. 

 

A captura de informações envolve diversas etapas como a determinação das 

informações necessárias, a identificação das fontes e a coleta de informações. A 

análise é considerada a etapa mais difícil, quando é necessário interpretar, procurar 

modelos e produzir diferentes cenários. A disseminação é a etapa da distribuição do 

produto da inteligência, quando são sugeridas e defendidas possíveis ações a 

tomar. 

 

 2.4 Tipologia do monitoramento  

 

O monitoramento não é um método de previsão, mas a acumulação 

sistemática e a análise de dados sobre os quais podem ser feitas as previsões. A 

partir de uma previsão pode ser estabelecida a vigilância sobre determinada 

tecnologia, competidores, mercados ou a análise mais ampla do ambiente ou 

entorno em que se encontra a organização. (AMARAL et. al., 2008). 

 

Dessa forma, o monitoramento, segundo Martinet e Ribaultcitados por Palop e 

Vicente (1999), pode ser de quatro tipos: 

 

Tecnológico – centrado no seguimento dos avanços do estado e da técnica e 

em particular da tecnologia e nas oportunidades e ameaças geradas por estas. Os 

aspectos a serem monitorados são os avanços científicos e técnicos, frutos da 

investigação básica e aplicada, os produtos e serviços, os processos de fabricação, 

os materiais e sua cadeia de transformação, as tecnologias e sistemas de 

informação. 

 

Competitivo – implica na análise e seguimento dos competidores atuais, 

potenciais e produtos substitutivos. Os aspectos a monitorar são voltados ao destino 



dos concorrentes e produtos, circuitos de distribuição, tipos de clientes e grau de 

satisfação, a cadeia de valor do setor, a situação da empresa e a sua força na 

referida cadeia. 

 

Comercial – dedica a atenção aos clientes e fornecedores. O monitoramento 

será voltado aos mercados, clientes e evolução de suas necessidades, 

fornecedores, sua estratégia e seus produtos, mão-de-obra do setor e sua cadeia de 

valor. 

 

Entorno - centra a observação sobre os aspectos sociais, culturais, legais e 

meio ambientes, que configuram o marco da competência.  

 

No que se refere aos aspectos tecnológicos, podem ser monitorados os 

avanços técnicos e científicos, os produtos e serviços, os processos de fabricação, 

os materiais e sua cadeia de transformação, as tecnologias e sistemas de 

informação. Quanto aos competidores, podem ser observados os seguimentos dos 

concorrentes atuais e potenciais, o destino de seus produtos, a distribuição, o tipo de 

clientes e grau de satisfação dos mesmos, a cadeia de valor do setor e a situação da 

empresa nessa cadeia. A vigilância dos mercados, dos clientes (evolução de suas 

necessidades), dos fornecedores, da mão-de-obra do setor e da sua cadeia de valor 

são questões importantes quando a ênfase do sistema for dada aos aspectos 

comerciais. Finalmente, o ambiente (entorno) deve ser observado, principalmente, 

no que se refere a legislação, a cultura, a política, a sociedade, a economia e o 

próprio meio ambiente.  

 

Choo (2003) observa que, sob a perspectiva da informação, qualquer 

mudança ou desenvolvimento no ambiente externo das organizações cria sinais e 

mensagens para os quais devem dedicar atenção. Esses sinais podem ser fracos 

(quando difíceis de serem detectados), confusos (difíceis de serem analisados) ou 

espúrios (quando não indicam mudanças verdadeiras). O segredo para executar a 

árdua tarefa de colecionar informações externas úteis para uma organização que 

pretende praticar inteligência competitiva, portanto, encontra-se na seletividade das 

informações do ambiente a serem trabalhadas (CAPUANO  et al., 2009). 

 



 

 3 Metodologia  
 

As técnicas de coleta de dados foram à observação, a análise documental e a 

pesquisa bibliográfica. As informações coletadas são tratadas de forma qualitativa. 

Os processos básicos de coleta, análise, validação e disseminação da informação. 

 

Como pressuposto, pode-se afirmar que, tanto a análise quanto a síntese, por 

serem atividades intelectuais inerentes ao desenvolvimento dos processos 

cognitivos do homem, trazem no seu bojo o horizonte de compressão deste homem. 

Dessa forma, o trabalho de monitoramento, necessariamente, vem permeado pela 

visão de mundo, crenças, valores, formação pessoal e profissional daqueles 

envolvidos no processo. Nesse sentido, a tecnologia da informação é a ferramenta 

de apoio ao monitoramento e o homem é o responsável pelo conhecimento 

agregado à informação coletada.  

 

 

 4  RESULTADOS 
  
 4.1 Aplicação dos modelos de inteligência organizacional e tipologia da 

informação em empresas como a Motorola, a Nokia, a L ´oreal, a partir das 

informações de Palop e Vicente 

 

A tipologia da informação segundo Palop e Vicente (1999), pode ser 

entendida como um esforço sistemático e organizado pela empresa, no sentido de 

observação, capacitação, análise de disseminação precisa e recuperação da 

informação sobre a visão das questões econômicas, tecnológicas, sociais, 

comerciais, relevantes para a mesma por implicar em oportunidade. 

 

Assim, a tipologia apresentada por Palop e Vicente (1999) pode sofrer 

variações dependendo das estratégias e especificidades de cada organização. Para 

exemplificar apresentam-se, no quadro a seguir, os tipos utilizados pela L`Oreal, 

empresa francesa de cosméticos. 

 



TIPO EXEMPLO DE CASOS DE APLICAÇÃO 

Tecnológico Novas moléculas desenvolvidas nos EUA e no Japão, investigação japonesa em 
biotecnologia, pós-cerâmicos. 

Comercial Evolução dos canais de distribuição 

Legislativo Efeito da unificação européia no campo da saúde ou diminuição dos gastos em 
saúde na Alemanha. 

Competitivo Interesse dos competidores pelas novidades tecnológicas, evolução das fronteiras 
entre os setores da saúde e da beleza. 

Geográfico Identificação de oportunidades em novos mercados emergentes: China, Índia. 

Geopolítico Conseqüências do surgimento de novos blocos econômicos: NAFTA, Ásia-Pacífico.  
Quadro 1 – Tipos de estratégia e especificidades na L´Oreal 
Fonte: Traduzido de Palop e Vicente (1999) 

Elaborou-se, a partir das informações de Palop e Vicente, o quadro a seguir 

onde são apresentados alguns modelos de inteligência organizacional em empresas 

como a Motorola, a Nokia, a L ´Oreal, dentre outras.  

EMPRESA CARACTERÍSTICAS DA 
EMPRESA E DO SISTEMA 

MONITORA 
 

RESULTADOS 

Motorola Mercado de semicondutores; 
Visão prospectiva; 
Utilizam ferramentas de previsão 
tecnológica "technology road maps".  
O sistema é centralizado e depende 
diretamente do Setor de Estratégia da 
Organização. 

Mercado europeu de 
semicondutores; 
Cenários sócio-
econômicos. 

Mudanças estratégicas 
Joint Ventures com sócios 
europeus. 
 

 

Wyeth-Ayrest 
Labs  

Laboratório farmacêutico; 
Centro de Informação – CRIC – 
Respostas para decisões inteligentes 

Informação sobre 
Mercados 
Tecnologia e Informação 
sobre os Concorrentes. 

Informação administrava 
Planejamento de mercados  
e de produção. 

Elf-Atochem Filial do grupo Petroquímico francês; 
ELF Aquitaine; 
Sistema formal, baseado no modelo 
francês de monitoramento. 

Informações tecnológicas 
e científicas 
Informações econômicas e 
de mercado 

A vigilância de patentes 
resulta no papel mais 
importante. 

Nokia Organização achatada 
O sistema funciona em rede a partir de 
núcleos locais, regionais e 
internacionais com uma equipe 
multidisciplinar. 

Vigilância contínua dos 
Concorrentes 

Tomada de decisões 
descentralizadas 

Schlumberger Serviços petrolíferos, gás, água e 
eletricidade. 
O sistema se apóia fortemente na 
Internet, não só para captar informação, 
mas para facilitá-la a terceiros. 

Inovação tecnológica 
Desenvolvimento de 
mercados 
Melhores fornecedores 

Solução para os problemas 
dos clientes 

L´Oreal Cosméticos 
Visão prospectiva  
Enfoca seu trabalho nas mudanças 
sociais 
São exemplos no uso da bibliometria e 
infometria. 

Aspectos sociais, 
competitivos, geográficos, 
comerciais, tecnológicos e 
legislativos 

Motivação da equipe 
para a inovação 
constante 

 



Italcimenti-
Ciments 
Francais 

Indústria de cimentos. 
Sistema centralizado, contando com o 
apoio de engenheiros do Holding para 
coleta e análise. 

Clientes 
Fornecedores 
Estudos geopolíticos para 
estratégia 

Raiz do sucesso da 
empresa na sua 
colocação entre os 
primeiros do mundo na 
área de cimentos. 

 

Coatex Química de polímeros. Sistema 
informal  

Informação tecnológica Empresa de médio porte 
é um exemplo de 
vigilância tecnológica 
enchuta e eficiente 

 

Quadro 2 – Modelos de inteligência competitiva em empresas internacionais 
Fonte: Elaborado pelos autores 
  
 

 5 CONCLUSÃO 
 

 O objetivo do presente artigo foi apresentar modelos de monitoramento 

da informação em diversos países, cujo planejamento e implantação resultaram em 

um conjunto de práticas, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento da 

inteligência organizacional. Na medida em que o trabalho apresentou os resultados 

pautado na aplicação dos modelos de inteligência organizacional e tipologia da 

informação em empresas como a Motorola, a Nokia, a L ´oreal, a partir das 

informações de Palop e Vicente e respondeu aos objetivos propostos.  

 

Como resposta do problema de pesquisa entende-se que as condições 

básicas do processo de monitoramento dependem das pessoas, da estratégia, da 

gerência e da tecnologia, de onde são gerados os problemas, idéias, produtos, 

projetos, necessidades e interesses. O sucesso, portanto, depende principalmente 

da cultura organizacional, do comprometimento ou engajamento das pessoas, da 

flexibilização da estrutura da empresa, da busca por melhores práticas, do 

investimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários, da inovação 

em processos e produtos e do espírito criativo e empreendedor para aceitar novas 

idéias, tecnologias e projetos grandes e arriscados.  

 

Nessa visão o papel principal ou missão da inteligência competitiva é dar 

suporte às decisões da alta administração com informações estratégicas sobre o 

ambiente externo, facilitando o funcionamento integrado das diversas inteligências, 

dentro de uma visão sistêmica e articulada, e contribuir para o processo de 

aprendizagem organizacional (disseminação da cultura estratégica e de inteligência). 



 

Pode-se afirmar que, tanto a análise quanto a síntese, por serem atividades 

intelectuais inerentes ao desenvolvimento dos processos cognitivos do homem, 

trazem no seu bojo o horizonte de compressão deste homem. Dessa forma, o 

trabalho de monitoramento, necessariamente, vem permeado pela visão de mundo, 

crenças, valores, formação pessoal e profissional daqueles envolvidos no processo. 

Neste sentido, e, tendo em vista a importância da informação na geração de 

conhecimentos que auxiliem na tomada de decisões nas organizações, torna-se 

imprescindível que os países busquem definir uma política nacional de apoio às 

empresas. Estas, por sua vez, devem estar atentas às inovações, ameaças e 

oportunidades, o que será garantido a partir do monitoramento constante do seu 

próprio ambiente, mas principalmente do ambiente externo.  

 

A Inteligência Competitiva dentro de uma visão integrada, ou seja, em que a 

organização é vista como um sistema aberto que existe dentro de um contexto e 

dele depende para viver e prosperar necessita conhecer com exatidão as ameaças e 

oportunidades presentes, o que é possível a partir do monitoramento constante. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de um sistema de inteligência holístico passa a 

assumir papel fundamental na redução de incertezas, tornando-se o diferencial 

competitivo da empresa no processo de inovação, adaptação ou criação de novos 

produtos e serviços.  

 

A partir das experiências apontadas na literatura percebe-se que não é 

suficiente o investimento apenas em tecnologia e no processo de inteligência 

competitiva em si. É necessário que as organizações invistam em mudanças 

culturais, na explicitação de ação voluntarista dos seus dirigentes e promovam o 

rompimento com os velhos paradigmas baseados na perenidade dos processos. 

Elas devem assumir como regra e riscos conseqüentes, a convivência natural dos 

seus recursos humanos com sistemas competitivos turbulentos.  

 

Esse posicionamento requer a crítica e a autocrítica constantes das 

competências individuais, pois o que conta é a capacidade do indivíduo em se 

adaptar aos novos processos, permitindo que os sinais significativos de mudança 

sejam, o mais rapidamente possível, internalizados e incorporados ao sistema da 



organização, de preferência antes que os concorrentes os descubram. 

 

Quanto aos trabalhos futuros, acredita-se que a incorporação dessas 

reflexões, pelos dirigentes das organizações contribuirá para que os métodos de 

monitoramento da informação sejam entendidos e praticados como um processo 

dinâmico e contínuo de coleta, análise, avaliação e síntese da informação, 

possibilitando realmente que a inteligência competitiva seja utilizada como um 

recurso estratégico, na tomada de decisões pela organização. 
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