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RESUMO 

A crescente competitividade dos mercados é uma das principais fontes de 

preocupações das empresas atualmente. As forças concorrenciais podem representar 

ameaças, principalmente, para as empresas que não monitoram o seu ambiente 

concorrencial . 

As atividades que permitem o monitoramento do ambiente através da captura e 

da análise de informações concorrenciais correspondem ao que se denomina de 

Inteligência Competitiva (IC). O conjunto de atividades que são atribuídas a essa área 

permite às empresas uma melhor identificação da situação global dos mercados e 

oferece condições de posicionamento estratégico e pró-ativo face à concorrência. 

O objetivo deste trabalho foi verificar como as pequenas e médias empresas do 

pólo industrial metal-mecânico da região de Caxias do Sul (RS) estão desenvolvendo as 

atividades de busca de informações do ambiente concorrencial , além de identificar os 

principais métodos utilizados para essas atividades. 

Nesta dissertação, foram apresentados, a partir de uma consistente revisão 

bibliográfica sobre o assunto e do planejamento metodológico, os principais resultados 

do estudo exploratório realizado junto a uma amostra de trinta e quatro empresas do 

setor selecionado. Os resultados demonstram a situação das empresas estudadas em 

relação à busca, análise, sistematização e difusão das informações do ambiente, bem 

como, algumas características das empresas que monitoram o ambiente concorrencial. 

;...~ ;. .<?(3$ 
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ABSTRACT 

The growing market competitivety is one of the main concern sources of 

companies nowadays. The market forces can threaten specially companies that do not 

keep track of the environment they are in. 

The activities that allow the environment monitoring through gathering and 

analysis of the concorrencial information is also know as Competitive lntelligence (C. I.). 

the activities that belong to this area allow companies control of the global situation of 

the markets and offers conditions to an active strategic positioning when facing the 

competitors. 

The goal of this dissertation is to verify how the small and mediun companies 

from the Caxias do Sul (RS) metal mechanics industry belt are developing seek and 

gather information systems as well as identify the main methods used for such activities. 

On this dissertation are presented, preceded by a hefty bibliographic revision 

regarding the subject and the methodological planning, the main results of the 

exploratory studies carried out with a sample from the chosen sector of thirty four 

companies analyzed. The results bring the way the companies collect, analyze, 

systemize, and diffusion of the environment information as well as some characteristics 

of the companies that effectively follow up the concorrencial environment. 





INTRODUÇÃO 

As empresas estão diante de uma nova era, uma era na qual os mercados estão 

se fragmentando em segmentos mais estreitos de clientes, a concorrência está cada vez 

mais intensa, a tecnologia de informação ultrapassa fronteiras, acelerando o ritmo das 

decisões, e assim, as vantagens posicionais estão cada vez mais vulneráveis. Esse 

contexto, altamente competitivo, exige que as empresas se voltem cada vez mais para o 

seu ambiente externo, prestando muita atenção às ameaças e oportunidades do mercado 

global. 

Nesse sentido, observa-se que as variáveis exógenas, ou seja, aquelas que se 

referem ao ambiente externo, apresentam uma elevada influência na competitividade das 

empresas. Essas variáveis compreendem os clientes, fornecedores, distribuidores, 

concorrentes, financiadores e reguladores, que dizem respeito ao ambiente mais próximo 

da empresa, além de política, economia, tecnologia e tendências sociais - num ambiente 

mais amplo da empresa (Cornella, 1994). 

Um adequado conhecimento do ambiente concorrencial demanda uma série de 

atividades na busca, análise, interpretação de dados e informações sobre o ambiente 

concorrencial, que deverão resultar na estruturação de cenários alternativos no caso de 

ameaças ou oportunidades para a empresa, orientando na adoção de melhores 

estratégias. Porém, a atividade de coletar informações úteis não é um processo 

automático, nem tão simples para a empresa. É necessário o máximo de empenho de 

seus dirigentes para identificar as informações relevantes e de grande interesse para a 

organização, que normalmente não surgem espontaneamente. É necessário, então, 

que a empresa utilize um processo sistemático e formal , que retire, do emaranhado de 

informações ambientais, aquelas que sejam úteis e críticas ao processo decisório. 

Esse processo é tratado na bibliografia sob a denominação de " competitive 

intelligence" , como a utilizam os autores americanos, e de " veille stratégique", assim 
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designada por autores franceses. Ambas denominações tratam, basicamente, de 

técnicas de coletar, interpretar e disseminar informações relativas ao ambiente externo da 

empresa (Aguilar, 1967). Com a inteligência competitiva, têm-se mais e melhores 

informações sobre o ambiente competitivo, melhor se percebem as ações dos 

concorrentes, melhor se pode controlar a situação global do mercado e, desse modo, têm

se melhores condições para agir rapidamente (Lesca et alii , 1996). Na verdade, a 

inteligência competitiva é uma das principais ferramentas para se exercer um 

monitoramento efetivo do ambiente concorrencial no qual a empresa está inserida. 

Vários estudos empíricos e teóricos realizados por autores como Fuld (1988) , 

Sammon (1984), Lesca (1986), destacaram os excelentes resultados obtidos por grandes 

empresas internacionais que exercem atividades de monitoramento concorrencial. No 

entanto, cabe ressaltar que as atividades de monitoramento concorrencial não são 

privativas somente das grandes empresas. Mesmo sabendo que essas atividades 

demandam significativos recursos humanos e financeiros para serem executadas, cabe às 

Pequenas e Médias Indústrias (PMis) aplicar procedimentos menos sofisticados, mas 

jamais deixarem de prestar atenção nos seus concorrentes, sob pena de serem 

desagradavelmente surpreendidas. 

A importância desse assunto motivou o estudo do tema inteligência competitiva 

com enfoque no ambiente concorrencial nas PMis do Pólo Metal-Mecânico da Região 

de Caxias do Sul. O objetivo deste trabalho é verificar a forma como essas empresas 

estão coletando, processando, difundindo e utilizando informações do seu ambiente 

externo. 

Logo, a principal finalidade deste estudo é de contribuir de forma efetiva às 

PMis, indicando parâmetros para a otimização dos recursos informacionais e 

sensibilizar os empresários locais sobre a importância da informação do ambiente 

concorrencial , observando que as atividades de inteligência competitiva não são 

exclusivas das grandes empresas. 
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O estudo é dividido em duas grandes partes: a primeira parte apresenta uma 

revisão bibliográfica sobre o assunto; a segunda apresenta os principais resultados do 

estudo empírico. 

O texto desta dissertação está estruturado da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, trata-se da definição do problema, onde são apresentadas a contextualização 

do tema e a justificativa do setor em estudo. 

No segundo capítulo, são apresentados os objetivos geral e específicos do 

estudo. 

O terceiro capítulo é dedicado ao referencial teórico, onde são tratadas as 

necessidades de informação e as principais fontes de informação do ambiente externo 

que as empresas devem considerar para manter um monitoramento efetivo do ambiente 

concorrencial. É apresentado, também, um modelo de Sistema de Inteligência 

Competitiva e suas principais características. 

O quarto capítulo trata do desenvolvimento metodológico do estudo empírico, 

apresentando os métodos, procedimentos e etapas do estudo. 

O quinto capítulo é dedicado à análise e interpretação dos dados, apresentando 

um perfil geral das empresas estudadas, o nível de conhecimento das empresas em 

relação ao ambiente concorrencial , as principais fontes de informações utilizadas pelas 

empresas na busca de informação do ambiente concorrencial, formas pelas quais as 

empresas estudadas estão sistematizando e difundindo a informação e outras atitudes 

das empresas estudadas em relação ao monitoramento do ambiente concorrencial. 

O sexto capítulo é dedicado às conclusões, sendo apresentados os principais 

resultados e o perfil das empresas que monitoram o ambiente concorrencial. 

Nos capítulos restantes, são apresentadas as considerações finais, as limitações 

do estudo empírico, as propostas para estudos futuros e as principais contribuições do 

estudo, respectivamente. 



1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Este capítulo contextualiza a importância do tema a ser estudado e as principais 

questões de pesquisa, bem como a justificativa da escolha do setor para o estudo 

empírico. 

1.1 Contextualização 

O atual ambiente competitivo exige das empresas um adequado conhecimento 

do mercado em que atuam. Day e Wensley (1988) observaram que uma vantagem 

competitiva somente é alcançada quando a empresa prestar muita atenção à evolução 

das necessidades dos seus clientes e à ameaça de seus concorrentes. Daí a 

importância da utilização de informação atualizada e da existência de mecanismos que 

a façam chegar, rapidamente, ao conhecimento dos gestores e decisores. 

Nos últimos anos, graças à tecnologia de transmissão instantânea de dados à 

longa distância a um custo acessível e à queda de barreiras alfandegárias, surgiu o 

fenômeno da globalização, tanto em nível econômico quanto mercadológico. A 

demanda, a oferta e a concorrência passam a ser globalizadas, devido à grande 

facilidade dos compradores e vendedores do mundo todo poderem trocar informações. 

Drucker (1993) observou que a nova realidade mundial será caracterizada pela grande 

mobilidade dos fluxos de capital entre as Nações, o principal objetivo empresarial será a 

maximização dos mercados e não a dos lucros, e tanto o capital quanto a informação 

desconhecerão fronteiras. Nesse caso, a empresa que melhor conhecer as 

peculiaridades do mercado global terá maior facilidade de proteger-se dos 

concorrentes, conquistar novos clientes e, possivelmente, atrair importantes aliados 

internacionais em contratos de parcerias. 

Recentemente, o advento do Mercosul, que representa uma nova variável 

econômica a ser considerada no cenário empresarial, deverá proporcionar muitas 

ameaças e oportunidades de negócios para as empresas brasileiras. Vargas (1996) 
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observou, que no contexto do Mercosul, a exemplo do ocorrido no Mercado Comum 

Europeu, às PMis serão confrontadas com o aumento cada vez maior do desafio 

concorrencial, fato que deverão considerar para não correrem o risco de desaparecer. 

Por outro lado, a estabilidade econômica transformou o Brasil num mercado de 

grande perspectivas de expansão, isso está atraindo capital e empresas estrangeiras 

que aqui querem se instalar. Um dos maiores problemas encontrados por essas 

empresas é o desconhecimento do mercado e das peculiaridades da economia 

brasileira. Por esse motivo, muitas dessas empresas preferem fazer alianças com 

empresas brasileiras, onde a aliada estrangeira fornece o capital e a tecnologia de 

ponta e a empresa nacional participa com o conhecimento das peculiaridades 

econômico/mercadológicas e, em alguns casos, com a logística de mercado já 

estruturada. 

Diante desse contexto, percebemos que a utilização de um processo sistemático 

e formal , visando à coleta, processamento e disseminação de informações estratégicas, 

passa a ser uma questão de sobrevivência para as empresas, sendo esse o tema 

principal deste projeto. Diante dos fatos que estão ocorrendo no mercado nacional e 

internacional , que afetam diretamente as empresas de todos os tamanhos, surgem, 

desse modo, algumas questões que ensejaram a realização deste trabalho: 

• Como se caracteriza o comportamento das empresas do setor metal-mecânico em 

relação à utilização de informação do seu ambiente concorrencial? 

• Qual é o nível de conhecimento apresentado pelas empresas em relação aos seus 

concorrentes, clientes, fornecedores, reguladores e inovações no setor? 

• Como as informações do ambiente concorrencial estão sendo coletadas, 

sistematizadas e difundidas na organização? 

Para apresentar uma idéia mais precisa da situação das empresas em estudo, 

buscou-se subsídios através de entrevistas com profissionais ligados diretamente ao 

setor. Essas constituem-se na 1a etapa da pesquisa propriamente dita, ou seja, do 
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primeiro contato com o setor a ser estudado, visando conhecer a sua problemática e 

identificar, preliminarmente, algumas variáveis a serem estudadas. 

Na entrevista realizada com o consultor para negócios internacionais da Câmara 

da Indústria e Comércio de Caxias do Sul (CIC), ficou evidente a sua preocupação com 

a competitividade das empresas locais diante do processo de globalização da 

economia. Segundo o consultor, nos últimos meses (referindo-se ao período de 1997), 

houve uma invasão de produtos estrangeiros no mercado local, o que tem preocupado 

os empresários locais. O impacto é ainda maior, pelo fato dos empresários se 

depararem com esses produtos apresentando, muitas vezes, maior qualidade e menor 

preço em relação aos produtos produzidos localmente. Referindo-se à tecnologia, o 

entrevistado observou que as empresas do setor têm consciência que, se não 

buscarem automação e novas tecnologias, elas vão ficar fora do mercado. Informou, 

também, que várias PMis locais já possuem projetos de parcerias internacionais, e 

outras demonstram interesse, mas não possuem informações suficientes sobre como 

desencadear esse processo. 

O Diretor Executivo do sindicato patronal das empresas do setor metal-mecânico 

da região de Caxias do Sul (um dos maiores sindicatos de empresas do setor metal

mecânico do sul do Brasil) falou a respeito das principais dificuldades encontradas 

pelas empresas do setor, destacando que a primeira grande dificuldade é o fato das 

empresas não estarem preparadas para enfrentar a concorrência mundial, pois os 

produtos produzidos no exterior são colocados no mercado local com um preço 

altamente competitivo e com uma qualidade extremamente atraente. A segunda 

dificuldade é a defasagem em termos tecnológicos, técnicas de produção e 

administração ultrapassadas e mercados pouco desenvolvidos. Segundo o 

entrevistado, dois motivos proporcionaram essas dificuldades: o primeiro motivo é a 

inflação, pois, na época inflacionária, os empresários se acomodaram em ganhar 

dinheiro com a aplicação financeira e não investiram no essencial , ou seja, na sua 

indústria. A inflação mascarava muito os resultados dessas empresas e, com o fim da 

inflação, os problemas apareceram. O segundo motivo foi o fato de essas empresas 

estarem sempre acostumadas a obedecer ao "homem da produção". O homem da 
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produção era a pessoa forte dentro da empresa. A produção era feita sem levar muito 

em consideração o custo, a produtividade, as necessidades dos clientes, etc. Hoje isso 

mudou. Agora quem manda é o mercado, e as empresas não conseguiram ainda 

assimilar e entender muito bem como esse processo funciona. Essa fase de adaptação 

aos novos tempos, fatalmente passa por uma necessidade de mais informações, como 

afirmou o próprio entrevistado: "Diante de todas essas dificuldades, a gente vê uma 

ânsia muito grande, por parte das empresas, em buscar informações das mais diversas 

possíveis". 

Através desses contatos preliminares mantidos com as entidades do setor em 

estudo, observou-se um comportamento reativo das empresas em relação às 

mudanças que estão ocorrendo no seu ambiente concorrencial. Isso, de acordo com os 

entrevistados, muito se deve ao fato das empresas locais apresentarem deficiência no 

processo de coleta, sistematização e difusão de informações do ambiente externo, 

possuindo, geralmente, dados de âmbito local e regional , coletados através de 

processos informais (oriundos da experiência e contatos pessoais de seus dirigentes). 

Esses fatos serão objetos de estudo e deverão ser comprovados ou não pela 

pesquisa de campo que se realizará junto às empresas do setor. 

1.2 Justificativa 

O segmento industrial escolhido para o estudo foi o da indústria Metal

Mecânica. Esse setor é de relevante importância no desenvolvimento sócio-econômico 

do Estado do Rio Grande do Sul pelos seguintes fatos: 

1 o - é responsável pela geração de grande quantidade de empregos diretos 

e indiretos no Rio Grande do Sul. No ano de 1993, o setor metal-mecânico do Rio 

Grande do Sul estava gerando 109,7 mil empregos diretos. Isso representava 22,95% 

do total de empregos da indústria de transformação e 6,56% do total de empregos 

gerados neste Estado (RAIS, 1993); 

2° - possui alta participação nas exportações tanto em nível Estadual 

quanto em nível Nacional. No Brasil , o setor metal-mecânico está em primeiro lugar 
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nas exportações, representando 51,82% do total das exportações de produtos 

industrializados e cerca de 33,12% do total das exportações brasileiras 

(BACEN, 1996). Em 1995, o setor metal-mecânico do Rio Grande do Sul exportou um 

total FOB de 314,5 milhões de dólares, representando 6,08% do total das exportações 

desse Estado (MICT/SECEX, 1995 ); 

Dentro desse importante segmento industrial, serão estudadas as Pequenas e 

Médias Indústrias pelos seguintes motivos (SEBRAE, 1996): 

• números de indústrias- representam 97,4% do total das empresas do setor 

metal-mecânico no Rio Grande do Sul; 

• empregos- são responsáveis por 59% dos empregos diretos gerados no 

Estado; 

• produção- respondem por 48% do total da produção do RS; 

• salários - pagam 42% do total de salários no RS. 

Para Fagundes1 (1996), diretor titular do DEMPI (Departamento da Micro, 

Pequena e Média Indústria), devido à especialização das atividades, pelos ganhos de 

produtividade, pela agilidade com que os empresários têm de absorver novas 

tecnologias e novos procedimentos, as PMis com até 50 funcionários, cada vez mais, 

serão responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social, principalmente, no 

contexto brasileiro. 

Ainda para o referido diretor, as grandes empresas não desaparecerão da noite 

para o dia e algumas, pela própria natureza dos produtos que produzem (montadoras 

de automóveis, fábricas de aviões, etc.), permanecerão grandes, porém utilizando-se de 

uma rede de PMis a sua volta, envolvidas em atividades terceirizadas. Outras grandes 

empresas transnacionais partirão para a formação de alianças estratégicas com PMis, o 

que irá proporcionar investimentos financeiros e tecnológicos, ou seja, significa que as 

1 Carlos E. Uchoa Fagundes, diretor titular do DEMPI (Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria) -um 
departamento da FIESP que presta auxílio à Micro, Pequena e Média Indústria. 
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PMis se fortalecerão sem precisar crescer. 

A importância das PMis no Brasil é ainda maior, isto porque o Brasil é um país 

caracterizado pelo espírito empreendedor. A cada ano, milhares e milhares de 

pequenas e médias indústrias são criadas, mas o mais preocupante é que a maioria 

delas, cerca de 80%, não sobrevivem mais de um ano (Fagundes, 1996). Isto muito se 

deve à carência de políticas de incentivos e auxílio às PMis, ao excesso de 

burocratização das suas atividades junto ao governo e, muitas vezes, à falta de 

habilidade gerencial de seus dirigentes. 

Mais especificamente, a amostra da pesquisa será constituída pelas PMis do 

pólo Metal-Mecânico de Caxias do Sul, por ser esse um dos mais importantes pólos 

industriais do setor no Sul do Brasil. Os dados a seguir (SIMECS, 1997) demonstram 

essa importância: 

• empresas - o pólo metal-mecânico de Caxias do Sul é constituído por 2.043 

empresas; 

• empregos - gerou em 1997 um total de 37.053 empregos diretos, 

representando aproximadamente 40% dos empregos diretos gerados pelo setor metal

mecânico no RS ; 

• exportação- exportou, no ano de 1995, um total de 235,4 milhões de dólares, 

representando aproximadamente 74,8% das exportações do setor metal-mecânico do 

RS; 

A importância sócio-econômica da indústria metal-mecânica justifica a extrema 

necessidade da realização de um estudo de cunho científico para avaliar a situação 

dessas empresas em relação à busca e utilização de informação do ambiente 

concorrencial . 



2 OBJETIVOS 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

2.1 Objetivo Geral 

Verificar a forma de monitoramento do ambiente concorrencial exercida pelas 

PMis do pólo metal-mecânico da Região de Caxias do Sul. 

2.2 Objetivos Específicos 

a)ldentificar o nível de conhecimento das empresas em relação ao ambiente 

concorrencial ; 

b )Identificar as principais fontes utilizadas pelas empresas na busca de 

informações sobre o ambiente concorrencial ; 

c)ldentificar a forma como as empresas estão sistematizando e difundindo a 

informação do ambiente concorrencial ; 

d)Estruturar e validar um instrumento de coleta de dados referentes ao tema a 

ser estudado, no contexto das PMis do pólo metal-mecânico; 

e )Propor parâmetros para o monitoramento do ambiente concorrencial pelas 

PMis do setor metal-mecânico. 



3 REFERENCIAL TEÓRICO 

As empresas modernas estão fundamentadas, cada vez mais, na informação e 

no conhecimento. Elas se comportam como se buscassem, desesperadamente, 

adaptarem-se aos novos tempos. São tempos de ascensão de um diferente sistema de 

criação de riquezas, baseado não mais na máquina, mas na informação e no 

conhecimento humano. Drucker (1993) salientou que as organizações bem sucedidas 

trabalham a informação e o conhecimento como um capital de valor estratégico. 

Os assuntos referentes à informação estratégica e ao monitoramento do 

ambiente externo e concorrencial são encontrados na bibliografia designados 

genericamente por "Inteligência competitiva" (competitive intel/igence) , termo utilizado 

por autores americanos e "vigília estratégica" (veille stratégique) , termo utilizado por 

autores franceses. No âmbito deste trabalho, ambos os termos serão utilizados como 

sinônimos. 

A investigação realizada nesta dissertação fundamenta-se teoricamente na área 

de sistemas de informação, mais especificamente, abordando o tema inteligência 

competitiva com enfoque no ambiente concorrencial. Buscou-se na bibliografia vários 

autores que se preocupam em estudar o assunto. Autores como Sammon (1984); Fuld 

(1988); Porter (1986); Lesca (1986); Cornella (1994); Kotler e Armstrong (1993); 

Evariste (1995); Vargas (1996) e outros, fizeram vários estudos empíricos e teóricos, 

contribuindo para um maior entendimento sobre o tema. 

Neste capítulo, estudar-se-ão os seguintes pontos: a necessidade de 

informações ambientais, abordando o modelo de Cornella (1994), onde este identifica 

algumas das variáveis ambientais nas quais a empresa necessita buscar informação; as 

principais utilidades da informação para a gestão estratégica de uma empresa; e por 

fim, será apresentada a análise de um modelo de sistema de inteligência competitiva, 

abordando o modelo de Sammon (1984). 
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3.1 Necessidades de informações ambientais 

Atualmente, as empresas estão inseridas num ambiente altamente competitivo e 

turbulento, o que vem provocando um clima de incertezas e ameaças quanto a sua 

própria sobrevivência. Para se prevenirem das ameaças e avistarem novas 

oportunidades de mercado, as empresas deverão desenvolver um completo 

conhecimento de seu ambiente externo. Drucker (1988) observou que as empresas não 

terão outra escolha a não ser lastrear todas as atividades na informação. A estratégia 

de competir globalmente resulta na capacidade da empresa captar as necessidades do 

mercado e desenvolver rapidamente um produto ou serviço que responda a essas 

necessidades. 

Para exemplificar a eficácia da utilização de um processo de monitoração 

ambiental, nada melhor que citar o desempenho das empresa japonesas. O Japão 

constitui o melhor exemplo de milagre econômico e, isto muito se deve à forma como os 

japoneses utilizam a informação. Muitas vezes, pode-se até estranhar a quantidade de 

recursos utilizados por essas empresas na captação, sistematização e difusão de 

informações (Cornella, 1994). 

Como exemplo, cita-se a Mitsubishi Corporation que utiliza a informação como 

um de seus principais elementos estratégicos. Essa empresa dispõe de dois andares 

num edifício em Nova York, onde um "pequeno exército" dedica-se à análise de 

centenas de revistas econômicas e técnicas, prospectos e catálogos dos concorrentes 

internacionais, anúncios na imprensa, participam de conferências e congressos e 

analisam inclusive boatos, sendo posteriormente enviadas sínteses de todo esse 

processo para a sede da empresa no Japão. Em outra etapa, estas informações são 

utilizadas para identificar novos produtos, processos e observar novas ameaças e 

oportunidades para traçar as estratégias da empresa (Meyer, 1987, apud Cornella, 

1994). 
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Existem, também no Japão, mais de quatrocentas empresas que se dedicam 

exclusivamente ao processo de inteligência competitiva, possuindo cerca de cento e 

oitenta escritórios espalhados no exterior. Estas empresas empregam mais de dez mil 

especialistas espalhados pelo mundo e são responsáveis pelo envio para o Japão de 

mais de cem mil mensagens diárias (Bayen, 1989, apud Cornella, 1994). 

3.1.1 Modelo geral de necessidade de informações 

A literatura apresenta um modelo geral de necessidade de informação ambiental 

que permite à empresa suprir as deficiências de informação sobre o seu ambiente 

externo. O modelo, ilustrado na figura 01, foi adaptado por Cornella ( 1994) e se inspira 

num modelo idealizado originalmente por Laudon e Laudon (1991 ). 

Política Economia 

Clientes 

Fornecedores 

Regu I adores 

Concorrentes 

Figura 01: NECESSIDADE GERAL DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL DA EMPRESA 

Fonte: CORNELLA, A. . Los recursos de información. Madrid: McGraw-Hill , 1994. 

Segundo esse modelo, as empresas necessitam informações sobre áreas 

bastante distintas. Por um lado, necessitam de informações sobre elementos com os 

quais mantêm contatos diários - o ambiente de tarefa - abrangendo clientes, 

fornecedores, distribuidores, concorrentes, reguladores e financiadores. Por outro, 
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necessitam de informações sobre seu ambiente mais amplo, para identificar as 

mudanças e tendências que exigem adaptação nas estratégias da empresa, 

abrangendo o clima político, economia, inovações tecnológicas e tendências sociais. 

Enquanto o ambiente geral é genérico e comum a todas as organizações, o ambiente 

de tarefa é mais particular, próximo e imediato a cada organização. Salienta-se que 

todas essas variáveis influenciam diretamente a empresa e, portanto, deverão ser 

consideradas na elaboração do planejamento estratégico da empresa. Para melhor 

compreensão do modelo de necessidades de informação ambiental da empresa, cada 

uma dessas variáveis será analisada separadamente. 

3.1.1.1 Clientes 

Os clientes ou compradores são todas as pessoas físicas ou jurídicas que 

adquirem determinados produtos de uma empresa para satisfazerem suas 

necessidades, que geralmente são, por natureza ilimitadas e muito dinâmicas. As 

empresas que melhor souberem satisfazer essas necessidades, certamente, serão 

mais competitivas, ganhando mercado e fidelidade dos clientes. Para Tom Peters e 

Nancy Austin (apud Day 1990), o primeiro ponto de sustentação da excelência de uma 

empresa consiste em cuidar excepcionalmente bem dos clientes, através de serviços 

superiores e qualidade superior. 

Já Hamel e Prahalad (1995) observaram que as empresas que criam o futuro 

são empresas que estão constantemente buscando meios de aplicar suas 

competências em novas formas de atender ]às necessidades básicas dos clientes. 

Segundo estes autores, o desempenho superior será alcançado pela empresa quando 

essa atender melhor as necessidades dos clientes e mantiver constante inovação. 

Cornella (1994) afirmou que as empresas necessitam conhecer seus clientes 

atuais e futuros, quais produtos ou serviços lhes interessam ou de quais poderão 

necessitar, quanto estão dispostos a pagar, qual poderá ser o desenvolvimento de seu 

potencial e quais são os motivos de preferência dos produtos de um concorrente sobre 

os demais. As empresas deverão se valer de fontes de informação seguras, que 

poderão ser: primeiro, os próprios clientes, através de estudos de mercado, buscando a 
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identificação de suas necessidades; segundo, os vendedores, através de contates 

diretos com clientes, fornecedores e instituições financeiras. 

Muitos dos procedimentos são informais, através de contatos pessoais. Outras 

informações poderão ser encontradas através de fontes formais, como: estudos 

desenvolvidos por instituições públicas, revistas especializadas, órgãos governamentais 

e não-governamentais, câmaras de comércio e indústria, bancos de dados, CD-ROM, 

Internet e outros. 

3.1.1.2 Concorrentes 

Os concorrentes compreendem todas as empresas que competem num mesmo 

nicho de mercado, chamados de concorrentes diretos. Também pode-se considerar os 

concorrentes indiretos, os produtos substitutos e os novos entrantes no mercado, que 

representam outras ameaças concorrenciais. 

''Na próspera década de 60, as empresas podiam ignorar seus concorrentes 

porque a maioria dos mercados estava crescendo. Na turbulenta década de 70 e na 

calmaria dos anos 80, as empresas se deram conta de que os ganhos de vendas 

poderiam advir enormemente da queda de participação dos concorrentes." , (Kotler, 

1992). 

Com o advento da globalização, houve um acirramento na concorrência mundial. 

Logo, a superação dos concorrentes tornou-se uma das principais estratégias 

competitivas da empresa. Para AI Reis & Jack Trout (apud Day 1990), a empresa 

somente alcançará vantagem competitiva, se souber enganar, surpreender e vencer 

seus concorrentes. Também, para Porter (1986), a essência da estratégia competitiva 

está em desempenhar atividades de forma diferente da concorrência. Estes autores 

argumentam que a chave do sucesso está em encontrar pontos fracos na concorrência 

e, a partir disto, disparar contra essas vulnerabilidades. 

Uma estratégia competitiva, baseada na concorrência, não é fácil nem tão 

simples para implementar. Será necessário que a empresa mantenha um detalhado 

conhecimento sobre seus concorrentes. Para Cornella (1994), a empresa deverá 
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identificar quem são seus principais concorrentes; quais são seus produtos, marcas e 

preços; quais as estratégias que poderão vir a adotar; em que aspectos eles são 

melhores e até que ponto deverão ser levados a sério. Deverá, também, analisar a 

estrutura de custo do produto da concorrência; qual a participação no mercado; que 

tecnologia utilizam; quais são suas forças e fraquezas e de que forma o concorrente irá 

reagir a um movimento planejado pela empresa. 

A análise sobre a concorrência será aprofundada no item 3.2.2.4, onde será 

abordado "o modelo das forças competitivas" elaborado por Porter (1986) , sendo 

um dos modelos utilizados para o monitoramento do ambiente concorrencial. 

3.1.1.3 Fornecedores e Distribuidores 

Os fornecedores são todas as empresas que suprem as necessidades de 

matérias-primas, máquinas, equipamentos, serviços, enfim, todos os recursos 

necessários no decurso da cadeia produtiva. O ambiente altamente competitivo do 

mercado atual está transformando as relações entre as empresas e seus fornecedores. 

Antigamente, a variável que mais influenciava na escolha de um determinado 

fornecedor era o menor preço. Atualmente, os contratos de parcerias, tanto no 

desenvolvimento de novos produtos, quanto na implementação de técnicas de gestão 

Uust-in-time e engenharia simultânea, entre outras), estão estabelecendo uma relação 

ganha-ganha entre empresas envolvidas e revolucionando as relações 

empresa/fornecedor. 

Portanto, é de fundamental importância que a empresa conheça muito bem os 

seus fornecedores atuais e possíveis no mercado. Deverá conhecer o processo 

produtivo e a estrutura de custos dos produtos fornecidos, para poder avaliar a 

qualidade, o potencial de fornecimento, o prazo de entrega, a tecnologia utilizada e até 

mesmo discutir o preço final dos produtos. A principal fonte de informação é o próprio 

fornecedor, através de visitas, entrevistas, encontros, feiras, amostras e catálogos. 

Existem, também, bancos de dados de registros de patentes, revistas especializadas, 

Internet, entre outras (Cornella, 1994). 
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Quanto aos distribuidores, pode-se dizer que são todos os meios de distribuição 

dos produtos da empresa no mercado. Considerando o aspecto de expansão dos 

mercados, as empresas deverão dar-lhe a devida importância no processo de 

distribuição de seus produtos. Isso exige que as empresas busquem informações sobre 

canais de distribuição, garantindo, dessa forma, menor preço, maior segurança, rapidez 

e qualidade nos serviços utilizados. 

3.1.1.4 Financiadores e Reguladores 

Os financiadores são todas as instituições que fornecem créditos, 

financiamentos, incentivos, enfim, todos os responsáveis pela injeção de capital na 

atividade produtiva. Já os reguladores são os mecanismos legais que favorecem ou 

restringem as atividades empresariais. Como exemplo, podem-se citar os incentivos 

fiscais, isenções, restrições de mercado ou de produto, normas e padrões de qualidade, 

etc. Possuir informações sobre esses mecanismos é de fundamental importância para a 

elaboração da política de investimentos e outras estratégias da empresa. 

3.1.1.5 Tecnologia 

A tecnologia, normalmente, envolve diversas áreas ou atividades. Ela está 

contida não apenas em atividades primárias ou de processo produtivo, mas também em 

atividades de apoio. Um exemplo de atividade de apoio é a própria tecnologia de 

informação utilizada pela empresa. 

Porter (1986) afirma que uma estratégia de liderança em tecnologia é relevante 

para ambientes altamente competitivos, principalmente, se ela afetar de forma 

significativa a vantagem competitiva de uma empresa. 

Logo, as empresas deverão buscar, das mais diversas formas, informações 

sobre tecnologia. As principais fontes de informação são: consulta a bancos de dados 

de registros de patentes, congressos e feiras no exterior, Internet, entidades 

governamentais de ciência e tecnologia, entre outras. Outros aspectos sobre a 

tecnologia serão abordados no item 3.2.2.1 . 
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3.1.1.6 Política, Economia e Tendências sociais 

É inegável a forte influência das políticas governamentais no planejamento 

estratégico das empresas. As empresas devem ficar atentas às principais reformas 

políticas e econômicas que estão ocorrendo nas diferentes esferas governamentais, tais 

como: políticas econômicas e financeiras, prioridades governamentais, política 

energética e ecológica e tantas outras reformas e mudanças que afetam as estratégias 

das empresas. 

Finalmente, de acordo com .à modelo de Cornella (1994), as empresas devem 

manter-se atentas às tendências sociais. Identificar hábitos, gostos e outras 

características num mercado-alvo, poderá ser crucial para novas oportunidades de 

negócios. 

Além das variáveis propostas no modelo de Cornella (1994), devem-se incluir 

outras duas importantes variáveis que precisam ser monitoradas pela empresa: 

inovações tecnológicas e mudanças no ambiente internacional. 

3.1.2 Principais finalidades da informação do ambiente externo 

Seja para a elaboração de estratégias ou para a tomada de decisões, a 

informação deverá apresentar algumas características gerais, como qualidade, 

acessibilidade e apresentação em formas adequadas. 

Segundo Alter (1996), para que a informação seja útil , deverá, ainda, apresentar 

outras características, dentre elas: 

• exatidão - funcionamento sem falhas, regularidade na execução; 

• precisão- fineza de detalhes na retratação; 

• totalidade -fornecimento de informações que sejam completas o suficiente 

para o usuário e a situação; 
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• oportunidade - fornecimento de informações rápidas o suficiente para que 

sejam úteis; 

• idade- atualização freqüente da informação e transmissão ágil aos usuários; 

• fidedignidade - verificação da confiabilidade das fontes de informações; 

• disponibilidade- disponibilidades das informações com mínimo de esforço; 

• facilidade de acesso à informação - ausência de obstáculos ou dificuldades; 

• nível de sumarização - não entulhar os usuários com informação excessivas; 

• formato - arranjo e aparência estética nos relatórios, manuais, folhetos, 

catálogos, etc., nos quais as informações são mostradas ao usuário. 

Certamente, uma boa decisão estará alicerçada em informação que apresente 

esse conjunto de fatores que, de acordo com cada área de atuação das organizações, 

apresentam maior ou menor grau de flexibilidade em sua composição. 

Observa-se que a informação ambiental é utilizada com variada finalidade na 

empresa. Porém, existem atividades de cunho estratégico, como avanços tecnológicos; 

processo de inovação; planejamento estratégico; monitoramento do ambiente 

concorrencial e monitoramento do ambiente internacional, em que a informação útil é 

determinante. Essas atividades serão analisadas nos próximos itens. 

3.1.2.1 Informação para avanços tecnológicos 

Na arena competitiva dos anos 90, a tecnologia vem-se constituindo na principal 

coadjuvante de uma empresa de sucesso. Verifica-se que quase todas as companhias 

bem-sucedidas e que competem globalmente utilizam estratégias de uso intensivo de 

tecnologia. Constituem-se num grupo de empresas que estão continuamente 

acompanhando a evolução tecnológica, procurando fazer alianças estratégicas 

(parcerias) e investindo em recursos humanos. 
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Porter (1986) afirma que a tecnologia é um dos principais condutores da 

concorrência. Possuir um adequado conhecimento da tecnologia existente é de 

fundamental importância para auxiliar na identificação de oportunidades e ameaças, 

além de avaliar as tendências tecnológicas que afetam, positiva ou negativamente, a 

competitividade da empresa. 

Contudo, ainda existe um grande número de empresas nas quais a miopia 

gerencial em relação à tecnologia constitui-se a regra. Essas empresas desconsideram 

o fato de que a introdução de inovações tecnológicas deve ser planejada, administrada, 

e que o investimento em tecnologia deverá estar associado às necessidades do 

mercado, bem como com seus objetivos e estratégias de curto, médio e longo prazos. 

As abordagens usuais de gestão de tecnologia geralmente são "não 

estruturadas", descoordenadas, repousando, muitas vezes, sobre iniciativas isoladas, 

desvinculadas do negócio ou propósito da empresa, ocasionando custos não previstos 

e que poderiam ser evitados, aplicações com baixo impacto estratégico e, o que é mais 

importante, levando grande frustração a técnicos, especialistas, gerentes e usuários. 

Geralmente, o insucesso na adoção de novas tecnologias faz a empresa criar 

condições de vulnerabilidade frente à competição, além de estimular comportamentos e 

atitudes negativas em relação às inovações. 

Quanto à Tecnologia de Informação (TI), acredita-se que o seu uso bem

sucedido depende, principalmente, do saber escolher e do saber usar, o que envolve 

mecanismos e instrumentos para a administração da assimilação de inovações 

tecnológicas, mecanismos de ligação entre tecnologias e estratégias, elaboração de 

estratégias específicas para investimentos em tecnologia, assim como atitudes 

gerenciais e comportamentais voltadas para a inovação. 

Porém, existe uma grande confusão que envolve a relação entre tecnologia da 

informação, competitividade e produtividade. Os investimentos em TI não criam mais 

vantagem ou produtividade por si próprios. Para McGee & Prusak (1995), não é a TI , 

mas sim o seu uso, que cria valor adicional. O valor da TI depende da informação e do 
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papel desempenhado por ela nas organizações; o uso adequado da TI é capaz de criar 

valor significativo para as organizações, possibilitando a criação de novos produtos e 

serviços, aperfeiçoando a qualidade do processo decisório em toda a organização. 

A estratégia da empresa em investir em qualquer avanço tecnológico deverá ser 

muito bem estudada e analisada para que a tecnologia proporcione vantagem 

competitiva para a empresa. Isso somente é possível se a empresa possuir dados e 

informações que possibilitem ao administrador tomar as melhores decisões no 

momento de investir em tecnologia. 

3.1.2.2 Informação para o processo de inovação 

A tecnologia, longe de ser algo estável , evolui sem cessar. Dessa evolução, 

decorrem inovações, nascidas a partir da fusão de diferentes tecnologias que passam a 

ser incorporadas com benefícios assegurados ao país ou empresa que as realiza. 

O encolhimento dos mercados internos e a globalização crescente da 

concorrência modificaram consideravelmente os termos de competitividade entre as 

empresas. Mais do que nunca, a atitude de inovar será um elemento determinante para 

o estabelecimento de vantagem competitiva entre as empresas (Goebbels apud Dou, 

1995). Já não basta a capacidade de antecipar a evolução dos mercados e das 

tecnologias, é preciso estar na vanguarda. 

Para Hauschildt ( apud Cornella, 1994 ), os processos de inovação são, em 

essência, processos de informação, isto é, processos em que o conhecimento é 

adquirido, processado e transferido. 

Hamel e Prahalad (1995) consideram que o desempenho superior será 

alcançado pela empresa quando essa atender melhor às necessidades dos clientes e 

mantiver constante inovação. A variável inovação foi considerada no modelo de 

Cornella, quando o autor abordou as variáveis clientes e tecnologia, pois ,de acordo 

com Lesca (1986) , a inovação pode ser definida como sendo uma combinação das 

necessidades dos clientes e dos recursos tecnológicos para satisfazê-las. Ainda, 
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segundo o autor, para uma empresa ser considerada inovadora, ela precisa estar 

aberta, o máximo possível , ao que ocorre em seu ambiente externo. 

Segundo Lesca (1986), para a empresa ser inovadora deverá estar: 

• aberta às mensagens emitidas pelo mercado e estar em permanente escuta de 

seus clientes atuais ou potenciais; 

• aberta às ações e manobras de seus concorrentes habituais, bem como as de 

outros competidores (novos entrantes); 

• aberta a seus produtos habituais, mas também a outros, caso exista o risco de 

ver aparecerem substitutos, vindos de setores mais ou menos próximos da empresa; 

• aberta às tecnologias habituais que definem sua atividade, mas também a 

outras que possa adaptar. Estar vigilante às novas tecnologias e inovações a fim de 

tirar-lhes vantagem; 

• aberta à evolução de seu setor de atuação, para o que é indispensável 

observar. Vigiar os dados econômicos, técnicos e tecnológicos, como também os 

científicos e os complementares: jurídicos, normas, políticas, etc. Esses dados evoluem 

com muita rapidez, tornando-se imperativos somente se avaliarem suas tendências; 

decifrarem seus índices de mudança e verificarem as sinergias possíveis, a fim de 

poder antecipar-se e tornar-se inovadora. 

Outro fator a ser considerado no processo de inovação é inovação versus 

imitação. Para Day (1990) , os inovadores que sobrevivem, normalmente, se saem bem. 

Eles prosperam assumindo riscos relativamente elevados para colocar no mercado uma 

tecnologia emergente, quando a demanda ainda está nascendo. Por outro lado, 

existem os imitadores, que se contentam em receber recompensas menores para 

manter administráveis os riscos. Day (1990) cita o caso da Johnson & Johnson que 

possui as seguintes qualificações necessárias de um imitar criativo bem-sucedido: 
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• monitoração criteriosa do mercado e dos concorrentes, para sentir 

necessidades insatisfeitas, vazios em segmentos e prever mudanças de 

requisitos; 

• P&D forte, com inclinação definida para a engenharia de aplicação e para o 

aperfeiçoamento de processos, ao invés de enfatizar avanços básicos em 

tecnologia; 

• habilidade para responder rapidamente; 

• disposição para investir mais do que os pioneiros. 

3.1.2.3 Informação para a administração estratégica 

A área de gestão estratégica de uma organização envolve como fonte 

fundamental a informação atualizada (Lesca, 1986). Jakobiak (1992) , Lesca (1986) e 

Dou (1995) apontam a gestão de informações estratégicas como uma fonte vital para a 

empresa. Gerenciar convenientemente as informações consiste em criar um sistema 

interativo, freqüentemente automatizado, que permitirá acessar (e/ou modificar) 

constantemente as informações consideradas vitais ou estratégicas para a empresa. 

A administração estratégica, ainda que seja uma tarefa complexa, num ambiente 

turbulento como o atual , deve estar presente entre os objetivos de todas as empresas 

que desejem ter suas ações futuras previstas de forma organizada. Através da 

formulação de estratégias efetivas, a empresa tem condições e meios de agir sobre as 

diversas variáveis que afetam a organização, bem como atuar em relação a fatores 

externos a ela, de modo a assegurar uma melhor performance no mercado. 

Dou (1992) afirma que o administrador, no momento de tomada de decisão 

estratégica de uma organização, deve estar cercado do maior número de informações 

que lhe permita agir com segurança. O domínio correto da informação é de vital 

importância para o gerenciamento da empresa moderna, quer em nível operacional, 

quer em estratégico. 
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3.1.2.4 Informação para o monitoramento do ambiente concorrencial 

Estamos vivendo num ambiente de mudanças. Mudanças bruscas e 

permanentes proporcionadas pela abertura das fronteiras econômicas de forma 

crescente e irreversível. 

Nesse novo cenário econômico, altamente competitivo, as empresas deverão 

buscar, constantemente, vantagens sobre a concorrência. Logo, um monitoramento 

efetivo do ambiente concorrencial torna-se necessário. 

O ambiente concorrencial é caracterizado por todas as forças que afetam direta 

ou indiretamente a competitividade da empresa no mercado. Uma análise do ambiente 

concorrencial vai muito além da simples observação dos concorrentes diretos da 

empresa (Porter, 1986). 

Com freqüência, a informação estratégica mais essencial poderá estar localizada 

em um ou dois níveis de afastamento do próprio segmento de atuação de uma 

empresa, mas pode ter influência direta sobre a empresa (McGee & Prusak, 1985). 

Essas informações, geralmente, não são muito evidentes. Esses seriam apenas 

indícios de informação, denominados por Ansoff (1993) de sinais fracos. Para este 

autor, os executivos responsáveis pela elaboração de estratégias empresariais devem 

começar a escutar, com seus ouvidos "colados ao chão" os primeiros indícios de 

ameaças e oportunidades que poderão influenciar no desempenho da empresa. 

Uma maneira de se fazer o monitoramento do ambiente concorrencial é através 

do modelo idealizado por Porter (1986). Este modelo estabelece que a estrutura da 

indústria é entendida através de cinco forças competitivas: ameaça de novos entrantes, 

poder de negociação dos fornecedores, poder de negociação dos clientes, ameaça de 

produtos substitutos e rivalidade entre as empresas existentes. A figura 02 demonstra 

as cinco forças que dirigem a concorrência na indústria. 
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Figura 02: FORÇAS COMPETITIVAS PRESENTES NO AMBIENTE CONCORRENCIAL 

Fonte: Porter, M.E. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campos, (1986) . 
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A análise do setor industrial , segundo a metodologia de Porter, identificando as 

principais variáveis a serem monitoradas, serve como importante instrumento para a 

formulação estratégica de uma unidade empresarial ou unidade estratégica de negócio 

Em cada passo do método Porter, as instâncias de análise podem ser 

desdobradas em categorias informacionais específicas, as quais devem ser operadas 

por um SI que organize o imenso fluxo informacional necessário à análise da 

concorrência. Em outros termos, esta revisão sintética buscou identificar uma forma de 

uso das informações sobre a concorrência, delimitando assim os tipos de dados que 

devem ser coletados e processados por SI C. 

Ainda, para o autor, o entendimento das cinco forças competitivas é fundamental 

para a identificação dos pontos fortes e fracos da empresa, proporcionando, assim, a 

obtenção e a sustentação de vantagens competitivas ao longo do tempo. 

Apesar de ser de extrema necessidade uma análise aprofundada da 

concorrência no planejamento estratégico da empresa, muitas vezes, os próprios 

administradores têm hipóteses equivocadas sobre essa análise. Uma dificuldade a 
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mais é que uma análise detalhada da concorrência requer uma grande quantidade de 

dados e de esforço para encontrá-los. 

Por conseguinte, muitas organizações não coletam informações sobre os seus 

concorrentes de forma sistemática, agindo na base da improvisação, suposições e 

intuições informais sobre a concorrência. Uma análise detalhada da concorrência 

deverá levar em conta todos os concorrentes importantes já existentes no mercado. 

Também, deverão ser anal isados os concorrentes potenciais que poderão entrar em 

cena. 

Um "sistema de inteligência" acerca do ambiente concorrencial poderá se valer 

de várias fontes de informação, dentre elas: catálogos de produtos, apresentações de 

novos produtos, engenharia reversa, benchmarking, estudos de mercado, revistas e 

periódicos especializados, banco de dados, relatórios publicados, pronunciamento da 

administração de um concorrente para analistas de mercado, a imprensa especializada, 

fornecedores da empresa, entre outros (Cornella, 1994). 

Além de dispor de todas essas informações, é necessário que a empresa 

desenvolva um eficiente processo de sistematização e difusão, mantendo o seu 

próprio banco de dados, a fim de fornecer informações rápidas e seguras a todos os 

níveis da organização, reduzindo, assim, incertezas e riscos de insucesso nas decisões 

tomadas e ganhando em agilidade sobre a concorrência. Todo esse trabalho no trato da 

informação será exercido pelo SIC que será discutido mais adiante. 

3.1.2.5 Informação para o monitoramento do ambiente internacional 

Os processos de globalização e regionalização (formação de blocos econômicos) 

estão atingindo, positiva ou negativamente, a todas as empresas, sejam elas grandes 

ou pequenas. Portanto, o conhecimento do ambiente internacional por parte dessas 

empresas é imprescindível para o seu melhor desempenho. 

A competitividade da empresa estará diretamente relacionada ao grau de 

conhecimento que ela apresentará dos seus fornecedores, concorrentes, clientes, 

enfim, todas as ameaças e oportunidades proporcionadas pelo mercado global, bem 
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como, as normas, tratados, acordos e restrições dos países e blocos econômicos 

(Mercosul, Mercado Comum Europeu, etc.). 

Para Day (1990), o ponto de partida para o desenvolvimento de uma estratégia 

global é uma avaliação precisa de extensão da globalização, presente e futura. Nesse 

aspecto, as empresas não poderão se privar na busca de informações internacionais, 

participarem de feiras/eventos internacionais, visitarem empresas no exterior e 

manterem-se vigilantes sobre os demais acontecimentos internacionais, são algumas 

das medidas que deverão ser adotadas. 

3.1.3 As Pequenas e Médias Indústrias e a Informação 

Os grandes consumidores de informação do ambiente externo são as PMis, pois 

dispor de boa informação poderá representar para elas uma importante vantagem 

competitiva diante das grandes empresas (Cornella, 1994). 

Portanto, observa-se que as atividades de tratamento da informação do 

ambiente externo não são pertinentes somente às grandes empresas. Apesar de essas 

tarefas exigirem consideráveis recursos humanos e financeiros, as PMis poderão 

aplicar técnicas menos sofisticadas e atuarem mais sistematicamente no tratamento da 

informação ambiental. 

Para as PMis, a informação certa, no momento certo, constitui-se num fator 

decisivo para as tomadas de decisão, bem como um diferencial competitivo (Dou, 

1992). 

Buscar, armazenar, tratar e disseminar informações é tarefa indispensável para a 

maioria das empresas em que a informação é uma condição de sobrevivência. Essa 

informação diz respeito aos rumos que a empresa deverá tomar em um futuro próximo 

e que determinarão seu sucesso, sua evolução e a melhoria dos produtos que coloca à 

disposição do mercado (Dou, 1995). 

Drilhon (1994, apud Cornella), ao analisar a necessidade de informação das 

PMis, adverte que uma condição imprescindível para que a informação obtida pelas 
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PMis tenha algum efeito, é a capacidade de seus dirigentes em transformar a 

informação em ação. 

Na França, onde o processo de Inteligência competitiva apresenta diferentes 

características, as pequenas e médias empresas, tendo descoberto há mais tempo o 

papel fundamental da informação, têm-se valido dessa ferramenta para determinar suas 

estratégias de ação e aumentar significativamente seu poder competitivo numa 

economia cada vez mais globalizada ( Dou, 1995; Drouvot, 1995). 

3.2 Sistema de Inteligência Competitiva 

Os itens anteriores foram dedicados a estabelecerem referenciais analíticos das 

necessidades de informações sobre o ambiente concorrencial. Este capítulo é dedicado 

ao tratamento sistêmico das informações sobre o ambiente concorrencial e procura 

caracterizar um sistema de inteligência competitiva enquanto uma estrutura formada por 

subsistemas e organizada para atender a uma missão ou objetivo pré-determinado. 

Sinteticamente, as origens da Inteligência Competitiva (IC), remete à 

necessidade militar de conhecer o inimigo, identificar seus pontos fortes e fracos, intuir 

o pensamento dos generais que comandam os exércitos, de forma a escolher e 

posicionar-se vantajosamente nas batalhas. Ao incorporar o conceito de Estratégia, os 

teóricos da Administração trouxeram também o conceito de Inteligência, como sendo 

elemento essencial para a Administração Estratégica. 

Desde o início da década de 80, os debates em torno da questão inteligência 

competitiva vêm crescendo com muita intensidade. A estruturação e operação de um 

sistema de informação que organize a prática de coleta e análise de informações 

ambientais vem se colocando como uma preocupação importante na alta administração 

das empresas, pelo fato de que todo o fluxo de informações ambientais necessário à 

organização não ser automático, nem tão simples para a empresa. Será necessário o 

máximo de empenho dos dirigentes para identificar as informações relevantes e de 

grande interesse para a organização, que normalmente não surgem espontaneamente 

(Lesca et ali i, 1996). 
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Logo, existe a necessidade da empresa utilizar um processo sistemático e 

formal , que retire de um emaranhado de informações aquelas que sejam críticas ao 

processo decisório. Isso será alcançado através de um sistema de "inteligência 

competitiva". 

Para Kotler & Armstrong (1993) , um sistema de inteligência deve primeiro 

identificar os tipos vitais de informações competitivas e as melhores fontes dessas 

informações. A partir disto, o sistema deve, continuamente, coletar informações do 

campo (através da equipe de vendas, dos canais de distribuição, dos fornecedores, de 

pesquisas de mercado, das associações comerciais, dentre outros) e de dados 

publicados (publicações governamentais, palestras, artigos, apenas para citar algumas 

fontes) . Em seguida, o sistema deve avaliar a validade e confiabilidade da informação, 

interpretá-la e organizá-la de forma apropriada. Finalmente, o sistema envia as 

melhores informações para pessoas relevantes na empresa, que serão encarregadas 

da tomada de decisões. 

Para Fuld (1985), conceber inteligência competitiva como um processo é 

fundamental para a compreensão da necessidade de um sistema que o organize e não 

apenas como um conjunto de técnicas de coleta, visando responder a uma única 

questão específica. 

Após estabelecido o conceito operacional de inteligência competitiva, é preciso 

apresentar um modelo conceitual de sistema desse tipo. A bibliografia pesquisada 

apontou o "ciclo de inteligência, (Sammon, 1984 ), que será adotado como sendo o 

modelo mais próximo do ideal a ser observado. 

3.2.1 O Ciclo de Inteligência Competitiva 

O processo de inteligência competitiva é, geralmente, cíclico e dinâmico. A 

preocupação com a eficácia das ações nas tomadas de decisões faz com que sejam 

privilegiadas as informações precisas, obtidas a partir da elaboração de uma estrutura 

adaptada de pesquisa, coleta, tratamento e difusão dessas informações. É preciso, 
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ainda, que haja uma utilização inteligente da TI e que responda, cada vez melhor, às 

necessidades operacionais e, sobretudo, às necessidade estratégicas de uma empresa. 

Na literatura, o modelo que expressa essa idéia é o " ciclo de inteligência" que 

foi adaptado por Sammon (1984), a partir do documento "Combat lntelligence" do 

departamento de defesa dos EUA 

Planeja m e nt o 

e u so 

Figura 03: O CICLO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

FONTE: SAMMON et all i. Busines Competitor lntelligence: methods for colecting, organizing and using information. 

New York: John Wiley, 1984. 

As razões pelas quais esse estudo toma o ciclo de inteligência como referencial 

básico de sistema de inteligência competitiva são: 

1- sua abrangência no estabelecimento de diretrizes, métodos, fontes e técnicas 

de coleta de dados; 

2- os componentes do " ciclo de inteligência" deixam transparentes os principais 

passos metodológicos para se organizar um sistema de inteligência competitiva, ou 

seja, estabelecer a missão que o sistema deve cumprir, planejar e_ executar para a 

coleta de dados, processá-los e apresentá-los de forma conveniente para os decisores. 
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A seguir, será estudada cada uma das etapas de estruturação conceitual de um 

Sistema de Inteligência Competitiva (SIC), adotando o modelo do ciclo de inteligência 

como guia e adicionando contribuições de outros autores, abordando: missão e 

objetivos; planejamento da coleta; fontes e agentes de inteligência; processamento e 

análise da informação; disseminação e uso de inteligência. 

3.2.1.1 Missão e objetivo 

Todo sistema de informação tem uma finalidade ou propósito último, relacionada 

com os benefícios proporcionados pelas saídas do sistema. A missão, também 

chamada de objetivo principal , reflete o uso previsto do sistema de informação, isto é, 

ao fim último para o qual é concebido um Sistema de Inteligência Competitiva. 

Prescott (1989) descobriu, através de uma pesquisa com uma amostra dos 

membros da Sociedade dos Profissionais de IC, que os programas de Inteligência, nos 

EUA, operam segundo três tipos de missões: 

1 o - missões informativas - são as projetadas para prover uma compreensão 

geral sobre a indústria e seus competidores; 

2° - missões ofensivas - tentam identificar áreas onde os competidores são 

vulneráveis e/ou determinar o impacto que ações estratégicas teriam sobre os 

concorrentes; 

3° - missões defensivas - tentam identificar os movimentos potenciais que um 

competidor pode fazer e que poderia colocar em risco a posição da empresa no 

mercado. 

O mesmo autor, também, constata que a maioria dos programas opera em parte 

com um escopo abrangente (atenção sobre a indústria como um todo) e em parte com 

um escopo restrito (projetos específicos). O foco existe, tanto em informações para uso 

em problemas de natureza estratégica, quanto tática. 

Observando o modelo de Sammon, conclui-se que o primeiro passo para se 

estruturar um SIC é estabelecer o seu objetivo ou missão. Sammon destaca que o 
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problema fundamental da inteligência não é coletar informações, mas sim o que coletar 

e para que propósito. Daí a importância do profissional de IC estar familiarizado com os 

planos e metas estratégicas da empresa. 

3.2.1.2 Planejamento da coleta 

Definida a missão do SIC, delimitando o propósito e a abrangência da análise 

desejada do ambiente concorrencial, a questão que se coloca é como organizar a 

coleta de informações. Nesse caso, é necessário inventariar as necessidades 

específicas, ordená-las e buscar o número mínimo de informações críticas que possam 

supri-las. A este conjunto crítico de variáveis, Sammon (1984) chama "elementos 

essenciais de informação··. Esses elementos são questões que exigem respostas 

objetivas as quais, tomadas em conjunto, proporcionam um esboço a ser trabalhado 

pela análise e interpretação. 

3.2.1.3 Coleta de informações 

Coletar informação significa procurar a informação que a empresa está 

necessitando. Para Evaristo (1995) , o processo de coleta é utilizado para apoiar as 

decisões organizacionais estratégicas. Com a coleta eficiente de informações, o 

executivo saberá quando e como tomar as melhores decisões para a empresa. 

É sabido que a maioria das informações de inteligência são de domínio público 

(o que não significa que estão publicadas), podendo ser eticamente coletadas em vários 

pontos de uma seqüência de eventos que vão ocorrendo. 

Fuld (1985) traça uma seqüência de eventos que ocorrem num ambiente 

competitivo e, em cada um deles, poderá se buscar a informação desejada, 

dependendo do foco e do timming adotado em cada projeto específico. Como exemplo, 

estes eventos são: 

• surge um rumor de dentro da empresa sobre um evento iminente; 

• o evento torna-se conhecido antes do fato ter ocorrido, por fontes bem 

informadas, por ex.: distribuidores, fornecedores; 
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• o evento ocorre; 

• o evento chega à indústria através de feiras, imprensa especializada e 

vendedores; 

• a grande imprensa toma notícia; 

• a informação pode entrar em um banco de dados; 

• finalmente, os artigos são microfilmados e catalogados para serem 

arquivados em uma estante de biblioteca. 

Na literatura, o termo coleta de informações é usado para se referir a uma 

variedade de atividades. Jain (1984) demonstrou que existe uma direção evolutiva no 

propósito de coletar informação: começando com (1) um modo primitivo, onde não 

existe um propósito especial ou esforço para coletar informações; (2) ad hoc, onde a 

busca de informações não é ativa, mas mais sensível a problemas específicos; (3) 

reativa, onde a busca de informações se dá apenas para buscar soluções a uma 

ameaça e ( 4) pró-ativa, caracterizada pela busca de informação pela empresa, mesmo 

sem saber qual informação e nem a sua finalidade. 

De acordo com Evariste (1995), a fase de coleta de informações é realizada por 

pesquisa, vigilância e prospecção, a seguir analisadas: 

• Pesquisa - A pesquisa é a maneira utilizada para coletar informações quando a 

repetitividade dos problemas não for contínua, ou seja, problemas isolados. A pesquisa 

poderá ser subdividida em: pesquisa específica, para buscar informações sobre uma 

necessidade bem identificada ( pesquisa de satisfação de determinado produto no 

mercado); e pesquisa geral, quando a necessidade de informação não está bem 

identificada. Ex.: Quando ocorre uma mudança na política econômica de um país, 

certamente, surgirão novas oportunidades de investimento. Nesse caso, deve-se utilizar 

uma pesquisa geral para identificar qual será o melhor investimento. 
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• Vigilância - A vigilância é utilizada quando um fato ocorre com maior 

freqüência no ambiente de uma organização. A vigilância também poderá ser 

subdividida em: vigilância específica, quando a empresa busca informação 

continuamente sobre um fato específico (o investidor que confere o preço das ações de 

uma organização particular diariamente); e vigilância geral, quando a empresa busca 

informação continuamente sobre determinado problema que poderá vir a ocorrer. Um 

exemplo de vigilância geral pode ser o caso da empresa Alfa. A empresa Alfa monitora 

o mercado de software, identificando as tendências dos produtos que são 

desenvolvidos atualmente. Em 1992, por exemplo, verificou que a geração de novos 

softwares, como o Windows NT, exigiria quase o triplo de armazenamento magnético. 

Como resultado, a Alfa se preocupou com o desenvolvimento da capacidade de 

hardware apropriado e que chegasse ao mercado aproximadamente no mesmo 

momento do novo software, (Evaristo 1995). 

• Prospecção- É utilizada quando a função de inteligência organizacional não 

identificou ou não definiu os problemas para os quais a informação precisa ser reunida. 

Por conseguinte, os analistas devem olhar toda a informação disponível no ambiente 

organizacional e tentar identificar/definir os problemas que poderiam representar 

ameaças ou oportunidades para a organização. Assim, o processo de coleta de 

informação não pode ser descrito como único ou contínuo e, também, não pode ser 

identificado ou definido. 

Os modelos de pesquisa e vigilância, como definidos aqui , são mais comuns em 

cenários bem definidos, onde as variáveis pertinentes e as relações causais são 

conhecidas (Broholm, 1981 , apud Evaristo, 1995). No caso da prospecção, uma 

grande incerteza está presente. Esse processo é muito menos estruturado que a 

pesquisa, sendo mais comum em organizações maduras, as quais já investiram em 

esforços de coleta formais e tiveram os recursos disponíveis para apoiar tal atividade. 

De acordo com o modelo de Sammon (1984), observa-se o destaque de dois 

importantes elementos do processo de coleta de informações: fonte e agente de 

coleta. Este autor cita algumas diferenças fundamentais entre esses dois elementos: 
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nos círculos de inteligência militar uma fonte é definida como uma pessoa (ex:um 

cliente do concorrente), um objeto (ex: um produto) , ou um sistema (ex: uma rede de 

distribuição) da qual obtém-se originalmente uma informação; já um agente é definido 

como um indivíduo (ex: um vendedor) ou organização (ex: uma empresa de pesquisa) 

que pode acessar a fonte para coletar a informação. 

Segundo Sammon (1984), na fase de coleta, o profissional de IC deverá analisar 

agentes e fontes de informação internos (agentes e fontes de informação ligados ao 

setor da empresa e demais fontes gerais de informações) de acordo com a análise a 

seguir: 

a) Agentes e fontes internos de informação 

Ao iniciar a coleta de informações, o profissional deverá identificar tanto fontes de 

informação já disponíveis internamente quanto agentes que as coletam ou podem vir a 

coletá-las. Nos arquivos de vários departamentos, pode haver publicações, estudos ou 

outros impressos ricos em dados sobre o ambiente concorrencial da empresa. Pode 

haver, também, bancos de dados internos em operação que supram parte considerável 

dos requisitos de inteligência, ou profissionais da empresa que dispõem de publicações 

técnicas em sua área de especialização. 

A seguir, serão elencadas algumas contribuições dos vários departamentos da 

empresa a um SIC: 

Departamento de marketing - o departamento de marketing usualmente organiza 

informações sobre o mercado para planejamento e controle de suas atividades. Nem 

sempre é explorado o potencial destas informações vinculado ao SIC. Outros 

importantes agentes de coleta são a equipe de vendas e pós-venda. Para Fuld (1988), 

a força de vendas é a melhor fonte isolada da empresa para informações sobre os 

concorrentes e o mercado. Qualquer que seja a forma assumida por seu programa de 

monitoração, ele deve incluir informações coletadas pela força de vendas. Isso pelo 

fato de eles estarem em contato diário com os clientes e outras fontes externas de 

informação sobre o mercado e a concorrência; 
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Departamento de compras - muitos fornecedores da empresa podem ser 

comuns aos concorrentes. Informações sobre o que o concorrente está comprando 

pode ser muito útil aos objetivos do SIC. O departamento de compras está numa 

posição privilegiada para coletar estes e outros dados de inteligência, como novas 

fontes de matérias primas, novos fornecedores e novas tecnologias; 

Departamento de Pesquisa e desenvolvimento - segundo Fuld (1988) , o 

departamento de P&D é uma área de irradiação de informações. Depois de vendas, é, 

provavelmente, a melhor fonte/agente de coleta de informações sobre a concorrência, 

dentro de uma empresa de manufatura ou de alta tecnologia. Isto pelo fato dos 

cientistas de P&D estudarem publicações técnicas, comparecerem a conferências onde 

se encontram com seus colegas de concorrentes, mantêm arquivos ativos sobre 

patentes da indústria e redigem relatórios a respeito dos mais recentes produtos ou 

processos dos concorrentes; 

Departamento de recursos humanos - o departamento de RH poderá funcionar 

como importante agente de coleta. Por exemplo, o setor de pessoal pode ajudá-lo a 

localizar funcionários que tenham trabalhado anteriormente para algum concorrente. O 

setor de recrutamento e seleção pode monitorar os anúncios de empregos veiculados 

pelos concorrentes e pinçar dados sobre o perfil de candidato-alvo da atividade de 

recrutamento dos concorrentes. O setor de treinamento pode monitorar o tipo de serviço 

que os concorrentes contratam junto a empresas de treinamento e desenvolvimento, 

dando indicações de suas políticas internas para esta área; 

Departamento financeiro - o setor de crédito, analisando a saúde financeira de 

um fornecedor ou cliente de uma unidade de negócio da empresa pode estar avaliando 

um concorrente de outra unidade. Os profissionais da área financeira estão na melhor 

posição para coletar informações de balanços publicados pelos concorrentes, 

informações sobre crédito e demais informações sobre os reguladores; 

Departamento jurídico e de relações com o governo - o emaranhado de leis e a 

linguagem jurídica são obstáculos à compreensão de aspectos fundamentais dos 

chamados " reguladores,. , representados pelo governo e seus órgãos que regulam as 
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atividades no mercado. Um adequado conhecimento desses elementos é de 

fundamental importância para as estratégias da empresa; 

Departamento de produção - o conhecimento dessas áreas sobre o tipo de 

equipamento usado para a fabricação de produtos pode ser precioso para se estimar 

níveis de custos de manufatura dos concorrentes e capacidade de seus equipamentos 

a partir de estudos de engenharia reversa. 

b) Fontes e agentes ligados ao setor industrial 

As principais fontes e agentes de informações ligados ao setor de atuação da 

empresa, que deverão ser considerados na fase de coleta de informação são: 

Publicações especializadas - a maioria dos setores industriais possuem grande 

número de publicações especializadas, essas fontes são ricas em informações úteis se 

devidamente exploradas; 

Associações representativas - as associações desempenham papel fundamental 

para a representação de seus associados, principalmente, se os associados são PMis. 

Muitas das tarefas de IC demandam altos recursos, impossibilitando a realização pelas 

PMis. Nesses casos, essas atividades deverão ser realizadas pelas associações 

setoriais; 

Consultores e analistas - são consultores e analistas que prestam serviços 

específicos a várias empresas e, ao longo dos anos, desenvolveram uma ampla rede 

de contatos além de conhecimento sobre a dinâmica do setor. Uma forma de localizar 

esses profissionais é através de artigos que publicam em revistas especializadas ou em 

seções específicas de jornais. No desenvolvimento de um SIC, a colaboração de um 

consultor é de fundamental importância; 

Clientes - os clientes poderão fornecer importantes informações sobre os 

concorrentes e informações sobre tendências do mercado, entre outras; 

Fornecedores - os fornecedores estão em posição privilegiada para deter 

informações sobre as empresas do setor industrial comprador. Na medida em que um 
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SIC volta-se para os concorrentes diretos, é possível que muitos fornecedores sejam 

comuns à empresa que está operando seu SIC e seus competidores; 

Concorrentes - os próprios concorrentes diretos da empresa poderão fornecer 

informações úteis, seja através de seus produtos (benchmarking) , catálogos de 

produtos, ou até mesmo visitas aos próprios concorrentes. 

c) Fontes gerais de informações 

Apesar de serem fontes com menor potencial informativo para um SIC, as 

publicações de caráter geral podem trazer artigos ou estudos que orientem pesquisa 

mais específica. Pode-se citar como fontes gerais de informações: jornais e revistas 

comerciais; revistas ligadas a universidades e institutos de pesquisa e publicações 

governamentais. 

As fontes gerais de informações de inteligência não se resumem a publicações. 

Órgãos governamentais como ministérios federais, secretarias estaduais e municipais, 

órgãos não governamentais, como universidades e institutos de pesquisa, mantém 

arquivos de estudos, dissertações de mestrado e relatórios de pesquisa não publicados, 

porém de acesso público. 

d) Fontes não convencionais de inteligência 

Até aqui , examinamos as fontes básicas que podem suprir as necessidades de 

informações gerais e algumas mais específicas. Mas, dependendo da natureza da 

informação que se deseja obter, é preciso recorrer a fontes não convencionais, 

perfeitamente éticas, para se tentar levantar as peças de inteligência que faltam. Nos 

exemplos a seguir, tomou-se como guia a obra de Fuld (1985): 

Guias de compra - publicados para auxiliar compradores a localizar os 

fornecedores que podem supri-lo em necessidades específicas, os guias de compras 

são fontes preciosas para um sistema de inteligência competitiva. Os dois tipos básicos 

de guias de compras são: guia de compra industriais, no Brasil, o mais importante é o 

Anuário da Indústria, patrocinado pela FIESP/CIESP e publicado pela EIPL - Editora 
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Pesquisa e Desenvolvimento L TOA, onde são encontrados os ''classificados '' 

indexados por categoria e itens de produto que listam o nome das empresas que os 

ofertam; guia páginas amarelas, para Fuld (1985), o guia de páginas amarelas 

representa um dos instrumentos de coleta de inteligência mais efetivos e de menor 

custo que se pode obter. O autor cita os usos potenciais desses guias: 

• localizar o número de concorrentes em um determinado mercado; 

• localizar fornecedores e distribuidores; 

• recuperar informações sobre linhas de produto de uma determinada empresa e 

sobre sua mensagem de marketing, ou seja, a imagem que ela quer projetar 

para seus clientes; 

• determinar o número de concorrentes num determinado mercado. 

Fontes passíveis de observação direta - observar as instalações e a 

movimentação tanto de cargas quanto de funcionários de uma empresa concorrente 

pode revelar muito de suas operações. Fuld (1985) fornece uma lista de verificação a 

ser utilizada na inspeção das instalações de uma empresa, alguns exemplos são: 

• número de vagas ocupadas no estacionamento; 

• movimento de caminhões de carga e descarga; 

• a área tomada pela instalação fabril. 

Feiras comerciais - uma feira é uma rara ocasião para se utilizar o próprio 

concorrente como fonte de informação. Para Fuld (1985), feiras comerciais são fontes 

vitais de informações sobre o ambiente concorrencial. 

No Brasil e no exterior, existem centenas de feiras comerciais anualmente. Para 

um SIC, as informações geradas através de pesquisa sistemática em feiras comerciais 

são extremamente importantes. Por um custo irrisório, pode-se descobrir tesouros 

sobre o mercado em geral. Por exemplo: 

• novos produtos; 
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• pontos fortes e fracos das linhas de produtos dos concorrentes; 

• preço e qualidade dos produtos dos concorrentes; 

• identificar concorrentes novos no mercado; 

• identificar o quanto os produtos antigos do concorrente apresentam de 

inovação; 

• identificar tendências do mercado como um todo. 

3.2.1.4 Processamento e análise das informações 

O processamento da informação resume-se nas atividades de interpretação, 

análise e filtragem dos dados coletados. Essa fase poderá ser realizada de forma mais 

simples e manual (relatórios, arquivos em papel , etc), ou de forma mais sofisticada 

(softwares estatísticos, análise léxica, etc). A fase de análise é de extrema relevância 

para o sucesso ou fracasso de um SI C. 

De acordo com o modelo conceitual de SIC, a fase de processamento e análise 

das informações compreende três etapas distintas: avaliação, catalogação e 

interpretação. 

Avaliação: a fase de avaliação consiste em avaliar a confiabilidade da fonte e a 

acuracidade da informação. Essa avaliação pode ser feita pelo agente de coleta 

devidamente instruído antes de enviar a informação ao SI C. 

Catalogação: arquivar, catalogar e indexar informações são tarefas que 

consomem tempo e requerem algum conhecimento quanto à natureza do assunto ao 

qual a informação se refere. Na catalogação, os dados coletados devem ser apreciados 

e comunicados eficazmente através de quadros e planilhas que permitam uma 

visualização rápida e efetiva da informação desejada. 

Interpretação: na interpretação, é somada a informação nova com a informação 

existente e suas respectivas conclusões e implicações. Em nível organizacional, o 
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processo de interpretação traduz os eventos que cercam a organização, gera modelos 

para o entendimento desse ambiente, tira significado dos dados brutos e monta 

esquemas conceituais para os tomadores de decisão (Daft e Wick, 1984 ). A 

interpretação demanda um processo mais cognitivo, envolve a avaliação da atual e da 

informação em potencial do ambiente organizacional e a análise da informação. Para 

executar esta atividade, o indivíduo deve apresentar um bom entendimento do ambiente 

organizacional , sendo mais indicada quando o modo de coleta for por prospecção. 

3.2.1.5 Disseminação e uso 

A disseminação de informação é o processo por meio do qual o produto do 

esforço de uma organização em adquirir, processar e interpretar informação externa é 

disseminado por toda a organização. Normalmente, a distribuição de informação 

acontece verticalmente com pequena distribuição de informação lateralmente, ou no 

mesmo nível hierárquico (Wilensky, 1967). 

A transmissão de uma grande quantidade de informação irrelevante pode 

dificultar aos tomadores de decisão a identificação de informação e, conseqüentemente, 

levar à diminuição do seu desempenho ( Ackoff, 1967). Uma solução está na utilização 

correta das técnicas de filtragem e interpretação, descritas anteriormente. Outro modo 

de aumentar a eficiência da disseminação da informação consiste em enviar 

mensagens resumidas, corretamente filtradas, para as pessoas certas, e na hora certa 

(Huber, 1982). Resumir significa reduzir a quantidade da informação sem muita perda 

do conteúdo (Morris, 1988, apud Evariste, 1995). Finalmente, a empresa deverá se 

valer de todos os recursos da tecnologia de informação para facilitar a sistematização e 

a difusão de toda a informação coletada. 

O uso da inteligência tem sido retratada por pesquisadores e profissionais como 

útil para o planejamento estratégico e a tomada de decisões, como, também, para a 

legitimação, a inspiração e a sensibilização (Gioshal e Westney, 1991 ). Neste trabalho, 

são empregadas quatro categorias de usos de inteligência que englobam a maioria dos 

usos apresentados na literatura, tais como: 
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A primeira finalidade de um SIC é fornecer informação crítica para os 

tomadores de decisão na empresa, isto é, fornecer informações relevantes para as 

pessoas que tomam as decisões na empresa. É provável que ameaças ou 

oportunidades percebidas pelos gerentes de topo originem pedidos de informação para 

a redefinição estratégica da empresa. Devido à urgência e enfoque dessas ameaças ou 

oportunidades, a maioria da informação é coletada por pesquisa e é quase 

imediatamente usada na tomada de decisão. 

A segunda finalidade consiste em identificar problemas centrais (ameaças ou 

oportunidades) e compreende todos os problemas já identificados para os quais a 

empresa necessita manter-se continuamente atenta, por exemplo, a ameaça de um 

produto substituto ou a oportunidade de um novo nicho de mercado. 

A terceira finalidade implica em contribuir para a construção do 

conhecimento e inclui toda a inteligência usada para melhorar o entendimento de uma 

determinada situação. Exemplos incluem o uso de informação gerado pelo processo de 

IC para demonstrar que um problema poderá ser solucionado, subsidiando a 

elaboração de um planejamento estratégico para a empresa, entre outros. 

Já a quarta finalidade de um SIC, segundo Langley (1989), são todos os usos 

não definidos da informação, ou seja, todo o conhecimento inerente ao processo de 

informação sem um uso pré-determinado. 

Para Sammon (1984), inteligência competitiva levará em conta uma análise 

aprofundada das tendências do ambiente externo, do concorrente e da dinâmica de 

mercado, interpretando todos os dados e fornecendo informações críticas aos 

tomadores de decisão, identificando estratégias e oportunidades, elementos essenciais 

para a realização de estratégias efetivas. 
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FONTE: SAMMON et ali i. Busines Competitor lntelligence: Methods for colecting, organizing and using information. 

New York: John Wiley, 1984. 

As informações coletadas pelo SIC servirão, também, para avaliar as tendências 

e mudanças nacionais e internacionais na área política, social , econômica e 

tecnológica, que possam afetar, direta ou indiretamente, o funcionamento da empresa. 

Para Vargas (1996), a finalidade da Inteligência Competitiva é, na verdade, levar 

a empresa a tomar melhores decisões, fornecendo informações pertinentes, úteis e 

críticas para o seu funcionamento. Para Lesca et alii (1996) , com a Inteligência 

Competitiva, tem-se mais e melhores informações sobre o ambiente competitivo, melhor 

se percebem as ações dos concorrentes, melhor se pode controlar a situação global do 

mercado e tem-se melhores condições para agir rapidamente. 

O processo de IC permite às organizações definirem que rumos deverão tomar 

em relação à sua expansão no mercado ou à garantia de sua sobrevivência, a partir do 

acesso às informações das quais necessitam, tais como: novas descobertas em termos 

de produtos e processos produtivos; invenções e inovações; registros de marcas e 

patentes (Jakobiak, 1992). Esse processo aplica-se a todas as empresas que tenham 

como objetivo, além de sua sobrevida no mercado, sua passagem assegurada para o 
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próximo milênio, e que prezem, acima de tudo, a qualidade dos produtos colocados no 

mercado e de seus processos produtivos. 

Para que um SIC funcione na prática, a exemplo de outros tipos de sistemas de 

informação, deverá ser adaptado à realidade cultural e organizacional da empresa que 

o estrutura. Modelos rígidos, que não levam em conta tal imperativo, raramente são 

incorporados pela organização. 



4 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DO ESTUDO EMPÍRICO 

Este capítulo trata da apresentação e desenvolvimento metodológico de um 

estudo empírico. Para tanto, serão apresentados o método de pesquisa, as principais 

etapas do estudo, compreendendo: o contato preliminar com o setor; a elaboração do 

instrumento de coleta de dados; o pré-teste do instrumento de coleta de dados; o 

trabalho definitivo de campo; a análise dos dados e a apresentação dos resultados e, 

finalizando, serão apresentadas as principais variáveis de estudo. 

4.1 Método de pesquisa 

Esta pesquisa é de natureza exploratória, o que se justifica, pois são 

desconhecidas outras contribuições na área e no setor metal-mecânico que tenham 

demonstrado as mesmas preocupações. 

Na pesquisa exploratória, trata-se de aprofundar conceitos preliminares, muitas 

vezes inéditos (Hoppen et alii , 1996). Seu objetivo precípuo é desenvolver as 

hipóteses e as proposições que irão redundar em pesquisas complementares (Yin, 

1989). Assim sendo, a pesquisa exploratória se esforça em melhor definir novos 

conceitos a estudar, apontando também para a melhor maneira de medi-los 

(Pinsonneault e Kraemer, 1993). A estratégia exploratória permite também levantar 

características inéditas e novas dimensões a respeito da população-alvo (Hoppen et alii , 

1996). 

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas, com a aplicação de 

questionários diretamente aos dirigentes das empresas estudadas. Para Pinsonnealult 

e Kraemer (1993), apud Hoppen (1996) "Uma enquete descritiva tem como objetivo 

informar o pesquisador sobre situações, fatos, opiniões ou comportamentos que têm 

lugar na população analisada. A descrição do objeto analisado busca mapear a 

distribuição de um fenômeno na população estudada, seja ela tomada como um todo ou 

dividida em subgrupos,'. 
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4.2 Etapas da pesquisa 

A realização da pesquisa compreendeu seis etapas, que estão explicitadas no 

quadro a seguir, incluindo, para cada uma delas: as atividades a serem desenvolvidas, 

os objetivos a serem alcançados, os procedimentos e os recursos a serem adotados. 

:-" l•.,~i(' • 'li'i_~,. :;#i' .• · .:" 1• ·E;l'APA• céiãtâtó'CómO"Jietor :··.,.~ ··~·''*k .:'· . .... ;;;."'~~' '11· 

ATIVIDADES OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 
> Entrevistas com > Conhecer melhor o setor. )> Entrevistas diretas e abertas )> Utilização de 
especialistas do setor. )> Subsidiar a elaboração do realizadas pelo pesquisador. gravador. 

questionário. 
}'> Transcrição das fitas e 
análise de conteúdo. 

}'> Definir as variáveis a serem 
estudadas. 

+ 
. ·:• kf-._,.,. ' . ~"::i;\\f •1o ·• -~···-.· .. r · ETAPA:-~abarl!IIGC(Gq~- . -~ #\;;1',,..~.( ., .·~~~. ·'"' ~ ,,_'ll', 

ATIVIDADES OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 
)> Elaboração do > Elaborar o instrumento de coleta > Estudo das variáveis que devam )> Bibliografia sobre o 
questionário. final de dados. constar no questionário. assunto. 

}'> Resultados da 1. 
etapa. 

+ 
, .. .,~')1f ··.· ·:?.~ t,~ r .. t;TAPA:.,~I!.~ •-· ·~>' .-1't;~.~~'il·.·.· < ' :-.'"; -~(""; : / .. 1J ·'J' .•. 

ATIVIDADES OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 
}'> Realização do pré- }'> Validar o instrumento }'> Aplicação do questionário em }'> Entrevistas com 
teste do questionário. de coleta dos dados. seis empresas da amostra. aplicação de 

questionários. 

+ 
_'4~11,"';;~ ~,. .·•:I;T& ·'·~·; . ....-. ·~·~ ,,H,,:;K"""··'-'"· :.:~~A~ .;;_,, ··-"1·\il>t~ ·-.-;;··•·.Wt . "~'"'W"''!i@'~ Wl!. ·go; 

ATIVIDADES OBJETIVOS PROCEDIMENTOS Dl=f'IIDC:nC: 

}'> Coleta final dos }'> Obter dados e informações sobre }'> Aplicação do qu.,<>uv•ogoov }'> Aplicação dos 
dados referentes à as empresas do setor para posterior para as empresas da amostra questionários pelo 

pesquisa. avaliação. (excluídas as empresas do pré- pesquisador, através de 
teste) . entrevistas. 

+ 
. >(<•7~i""~ ~~,"~'0''' .. , . ..,_:·~~~-' '·~'7~,_·ET~k:··~~-··"'";: .. , 7

"'· ~~}· .. ... -~~t <,. . •;' . . ..... 

ATIVIDADES OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 
}'> Análise e }'> Diagnóstico do }'> Análise qualitativa e quantitativa dos }'> Utilização de softwares 
interpretação dos comportamento das empresas dados. estatísticos. 
dados. do setor em relação às 

informações do ambiente 
concorrencial. 

+ 
'"" ~!l''' "" .. .. "'~. ~:tjt.'"'" .... {;i: · ..•.. «r ~A ~doi~ ·.''•~a'·:xw,"" ·""(i!ici" "' .... ,, :... ,: ·, .. . ~- --~-s ·,: . -:-:-;:;;:-.:; ~- :.· •.s,: ': ,.. * y., •. 

ATIVIDADES OBJETIVOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 
> Apresentação dos }'> Dar um retorno da pesquisa }'> Explanação dos resultados aos }'> Apresentação dos 
resultados da realizada às empresas representantes das entidades resultados da pesquisa. 
pesquisa às empresas estudadas. associativas do setor e empresas 
estudadas. estudadas; 

}'> Feedback dos participantes. 

Quadro 01 : Etapas da Pesquisa 
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4.2.1 Contato inicial com o setor (1 8 etapa) 

A primeira etapa da pesquisa constituiu-se na realização de entrevistas com 

especialistas do setor metal-mecânico de Caxias do Sul. Essa fase teve como objetivo 

conhecer melhor as peculiaridades e os problemas encontrados pelas empresas do 

setor, servindo de subsídio para a elaboração do instrumento de coleta de dados. 

Nessa fase, o pesquisador entrevistou duas importantes pessoas ligadas 

diretamente ao setor em estudo: o Consultor de Negócios Internacionais da Câmara da 

Indústria e Comércio de Caxias do Sul e o Diretor Executivo do Sindicato Patronal das 

Indústrias do Setor Metal-Mecânico de Caxias do Sul. Essas pessoas foram as 

escolhidas, pois julgou-se que poderiam contribuir de forma efetiva nessa fase da 

pesquisa, apresentando toda a problemática do setor e sugerindo outras idéias 

referente ao estudo. As entrevistas ocorreram da seguinte forma: previamente 

agendadas e com uma detalhada apresentação do objetivo do estudo, o entrevistador 

lançou a seguinte questão para cada uma dos entrevistados: Na sua ótica, como o Sr. 

analisa a indústria metal-mecânica da região de Caxias do Sul, principalmente 

quanto às ameaças e oportunidades do ambiente externo? As entrevistas tiveram a 

duração de aproximadamente 50 minutos cada uma delas, e ambos os entrevistados 

enfatizaram as oportunidades e as ameaças do mercado global , principalmente no que 

se refere ao ambiente concorrencial. 

As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas com o auxílio do 

software SPHINX, para posterior procedimento de análise de conteúdo, mais 

precisamente de análise lexical. 

A figura apresentada a seguir resume alguns dos termos mais freqüentemente 

citados nessa etapa preliminar de pesquisa: 



Palavras relevantes 

competiti'í(idade(~) 
,, produtiVidade(6) 
qualidade(6) 

custo(16) preço(12) produtos substitutos(2) 
concorrência(4) importação(7) competitivos(4) 

segmento automotivo(13) exportação(7) 
oportunidades( 4) 

~ 

~ 

--~~~--~~=-~~~~~----~--~---~ ltália/parcerias(S) Holanda(1) fornecedores (1) 

IS0(9) reformas govemamentais(1 O) ~ 

tributário(S) legislação(3) impostos(1) 

tecnologia(1 O) flexibilização(8) 
automação(4) diversificar(4) 

sindicatos(23) feiras(20) pesquisa(15) 
visitas(11) universidades(8) lntemet(2) 
associações(6) palestras(4) SEBRAE(1) 

divulgação(2) reuniões(1) informação(9) 
conhecimento(27) 

~ 

~ 

Variáveis da pesquisa 

AMBIENTE CONCORRENCIAL 

Figura 05: ANÁLISE LEXICAL 

Obs.: O número ao lado da palavra representa a freqüência com que a palavra foi citada na entrevista. 
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A figura destaca as palavras relevantes oriundas da análise de conteúdo das 

entrevistas realizadas, suas respectivas freqüências, assim como a ligação com as 

variáveis em estudo (ver item 4.2.2). Nas palavras com maior freqüência de citação, 

percebe-se, nitidamente, a elevada preocupação dos entrevistados em relação à 
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problemática do setor (exemplo: globalização(23), competitividade(9) , custo( 16), 

reformas governamentais(1 0)). Outros assuntos e/ou palavras consideradas muito 

importantes pela literatura e pouco mencionadas (exemplo: Mercosul (3), produtos 

substitutos(2), lnternet(2)), caracterizam-se como os sinais fracos percebidos do 

ambiente concorrencial e que poderão vir a influenciar a competitividade dessas 

mesmas empresas (Lesca et alii ,1996). 

Essa fase possibilitou uma melhor definição das variáveis a serem estudadas e 

contribuiu, também, para a elaboração preliminar do instrumento de coleta de dados. 

4.2.2 Elaboração do questionário {2a etapa) 

Após uma melhor compreensão da problemática do setor (correspondente à 1 a 

etapa da pesquisa) e de uma ampla revisão da bibliografia sobre o assunto em questão, 

passou-se à elaboração do instrumento de coleta de dados, correspondendo à segunda 

etapa da pesquisa. 

O instrumento de coleta de dados elaborado para a pesquisa consistiu em um 

questionário que agrupou questões abertas e fechadas, seguindo uma estrutura lógica 

de apresentação e organização, abordando todas as variáveis a serem estudadas. 

As principais variáveis consideradas na elaboração do questionário foram as 

seguintes: 

a) Variáveis referentes ao ambiente concorrencial 

Referem-se às principais forças que afetam direta ou indiretamente a 

competitividade da empresa. Segundo Porter (1986), para se fazer uma análise do 

ambiente concorrencial , deve-se levar em conta a influência das seguintes variáveis: 

concorrentes, compradores (clientes) , fornecedores, novos entrantes e produtos 

substitutos. Além dessas cinco variáveis, outros autores sobre inteligência competitiva, 

mais especificamente Cornella (1994), sugerem outras variáveis que também deverão 
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ser consideradas para uma análise mais ampla do ambiente competitivo, entre elas, os 

distribuidores, os financiadores, os reguladores e, também, fatores tecnológicos, 

políticos, econômicos e sociais. Para este estudo, foram selecionadas cinco variáveis 

que estão mais presentes no ambiente concorrencial das PMis do pólo metal-mecânico 

da região de Caxias do Sul , identificadas na 1 a fase da pesquisa, entre elas: 

concorrentes, clientes, fornecedores, reguladores e inovações no setor, transcritas a 

seguir: 

• Concorrência - consiste tanto na rivalidade dos concorrentes diretos, como, também, 

na ameaça dos produtos substitutos e dos novos entrantes na mercado. Essa variável 

teve como finalidade observar a concorrência entre as indústrias do setor metal

mecânico, verificar o comportamento das empresas em relação à concorrência e 

identificar o grau de conhecimento que as empresas apresentam em relação a seus 

principais concorrentes diretos. 

• Clientes -também chamados de compradores, representam o conjunto de pessoas 

físicas ou jurídicas que adquirem os produtos da empresa. Os clientes influenciam 

diretamente na concorrência, através da barganha de preço, exigência da qualidade 

dos produtos e outros atributos que por eles são pretendidos. O objetivo do estudo 

desta variável será verificar o comportamento da empresa em relação aos clientes, 

sobretudo no que diz respeito à evolução de suas necessidades. 

• Fornecedores - são empresas que suprem os recursos necessários à empresa e aos 

concorrentes para fabricação de produtos e ou serviços. A influência dos fornecedores 

está relacionada com a barganha de preço ou da preferência em fornecer 

determinados produtos a uma empresa e não a outra. A finalidade de estudo dessa 

variável foi verificar se as empresas possuem conhecimento tanto dos seus 

fornecedores, quanto dos fornecedores da concorrência. 

• Reguladores - são organizações governamentais e não governamentais em nível 

nacional e internacional. Consistem, basicamente, em órgãos que impõem tratados, 

acordos, regulamentações, barreiras, políticas de incentivos e outras normas que 
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influenciam diretamente o setor. A finalidade do estudo dessa variável foi verificar se 

as PMis conhecem as oportunidades e ameaças, provenientes dos processos de 

regionalização (Mercosul , Mercado Comum Europeu, entre outros) e políticas de 

incentivos fiscais e outras normas e restrições presentes no setor metal-mecânico .. 

• Inovações no setor - consiste em novas matérias-primas, novas tecnologias e novas 

formas de atender as necessidades dos clientes. Inovação está diretamente relacionada 

com competitividade; quanto mais inovadora for a indústria, mais competitiva ela será 

O estudo dessa variável teve como principal finalidade identificar o grau de inovação do 

PMis do pólo metal-mecânico da Região de Caxias do Sul e quais as principais fontes 

de informação utilizadas na busca dessa inovação. 

b) Variável referente às fontes de informação da empresa - consiste no 

conjunto de fontes ou canais de informação necessários para a empresa manter um 

detalhado conhecimento do ambiente concorrencial. A principal preocupação com o 

estudo dessa variável foi verificar quais são os principais recursos, fontes ou canais que 

a empresa utiliza para a busca de dados e informações do ambiente concorrencial. 

c) Variável referente ao processo de sistematização e difusão de 

informações - consiste em observar de que forma está sendo processada e 

disseminada a informação do ambiente concorrencial na empresa, principalmente em 

relação à utilização da Tecnologia de Informação. 

d) Variável referente ao perfil da empresa - a finalidade dessa variável é 

conhecer algumas características da empresa, como o destino de sua produção, tipo 

jurídico da empresa, número de funcionários, data de fundação, entre outras, com o fim 

de possibilitar uma melhor análise e interpretação dos resultados finais da pesquisa. 

4.2.3 Pré-teste do instrumento de coleta de dados (38 etapa) 

Com o questionário elaborado a partir da etapa anterior, passou-se à terceira 

etapa, que consistiu na aplicação do pré-teste do instrumento de pesquisa. Com o pré

teste procurou-se verificar se todas as perguntas foram respondidas adequadamente, 

se as respostas dadas não denotaram dificuldades no entendimento das questões, se 
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as pessoas que responderam ao questionário tiveram alguma dificuldade para fazê-lo , 

enfim, tudo aquilo que pudesse implicar a inadequação do questionário enquanto 

instrumento de coleta da dados (Gil , 1996). 

Essa fase teve como principal objetivo validar o instrumento de coleta de dados e 

foi procedida da seguinte maneira: 

1°) a versão preliminar do questionário (pré-teste) foi aplicada, diretamente, pelo 

pesquisador, em três empresas (correspondendo a 7,1% da amostra) . Como houve 

algumas dificuldades de resposta em certas questões, estas foram reformuladas. A 

reformulação consistiu em elaborar questões mais objetivas, utilizando uma linguagem 

menos conceitual , possibilitando, dessa forma, uma melhor compreensão por parte 

dos entrevistados; 

2°) a segunda versão do questionário foi aplicada em mais três indústrias 

(excluindo-se as três anteriores, correspondeu a 7,8% da amostra). Nessa fase, 

observou-se um completo entendimento das questões por parte dos entrevistados, 

julgando-se satisfatório o desempenho do questionário. 

O estudo piloto teve como propósito contribuir para a validação de face do 

instrumento de coleta de dados, deixando-o apto para a utilização na etapa de trabalho 

de campo (ver anexo 01 ). 

4.2.4 Trabalho definitivo de campo (4a etapa) 

Com o questionário validado na fase anterior, nessa etapa foi realizado o 

trabalho final de coleta de dados (trabalho de campo). O objetivo principal da 4a etapa, 

foi de coletar os dados junto às empresas da amostra. Nessa fase, também foram 

cuidadosamente delimitados a população e o tamanho da amostra, bem como os 

procedimentos da coleta de dados, a seguir analisados: 

a) Delimitação da população e tamanho da amostra 

A população em estudo foi composta pelas indústrias do pólo metal-mecânico de 

Caxias do Sul, cadastradas junto ao Sindicato Patronal das Indústrias do Setor Metal-



63 

Mecânico de Caxias do Sul (SIMECS). Essa entidade representa as indústrias de 

quatro subsetores mais específicos, ou seja: indústria mecânica, indústria metalúrgica, 

indústria de material de transporte e indústria de material elétrico e de comunicação. 

Geograficamente, o SIMECS representa 2.043 indústrias (conforme anexo 03) 

localizadas em dezenove municípios da grande região de Caxias do Sul. Para fins deste 

estudo, o termo "pólo metal-mecânico de Caxias do Sul" inclui os seguintes municípios: 

Caxias do Sul , Antônio Prado, Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Pádua, Nova Roma 

do Sul , Garibaldi, São Marcos, Vale Real, Veranópolis, Cotiporã, Fagundes Varela, Vila 

Flores, Nova Prata, Protásio Alves, Vista Alegre do Prata, Guabijú, São Jorge e Carlos 

Barbosa. 

A amostra estudada foi composta de 42 empresas, selecionadas segundo os 

critérios abaixo: 

1° - Tamanho: foram selecionadas as PMis, pelo fato de representarem um 

importante segmento no setor Metal-Mecânico, cabendo a elas uma importante parcela 

de contribuição no desenvolvimento econômico e social , principalmente, no interior do 

RS. Para classificar as empresas em pequenas, médias e grandes, foram utilizados os 

critérios fornecidos pela FIERGS. Essa entidade classifica as empresas de acordo 

com o número de funcionários (micro de O a 20; pequenas de 21 a 1 00; médias de 

101 a 500; e grandes mais de 500); mais especificamente, neste estudo, foram 

selecionadas Indústrias de 50 a 500 funcionários, eliminando as empresas com menos 

de cinqüenta funcionários, pois estas empresas apresentam procedimentos um tanto 

informais, principalmente, no que diz respeito às variáveis a serem abordadas nesta 

pesquisa, o que poderia provocar distorções na anál ise conjunta dos dados. 

2° - Aleatoriedade - foi efetuado um sorteio das empresas remanescentes, 

observados os critérios anteriores. 

b) Procedimentos de coleta de dados 

Passo 1: envio para as empresas (aos cuidados do diretor presidente) , por meio 

de fax, de uma carta de apresentação do pesquisador (fornecida pelo PPGA - anexo 
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04) e de uma manifestação de apoio à pesquisa (contendo o apoio da CIC, UCS e 

SIMECS- anexo 05), demonstrando a importância e os objetivos gerais do estudo; 

Passo 2: contato por telefone com as empresas, agendando um horário para a 

entrevista, preferencialmente como o diretor presidente; 

Passo 3: aplicação do questionário em forma de entrevista, realizada pelo próprio 

pesquisador diretamente, de preferência com diretor da empresa. 

A utilização de entrevistadores apresenta vantagens e desvantagens em relação 

à remessa postal de um questionário. Para Oppenheim (1993), o uso de entrevistadores 

é necessário quando há no questionário uma série de questões abertas e quando é 

preciso escrever as respostas dos entrevistados. As entrevistas também asseguram 

maior taxa de respostas, tendo em vista os seguintes aspectos: 

• os entrevistadores podem dar uma explicação mais convincente sobre os 

objetivos da pesquisa; 

• atingem com mais facilidade os entrevistados com nível mais baixo de 

instrução; 

• oferecem explicações padronizadas para certos problemas que surgem; 

• impedem equívocos e mantêm controle sobre a seqüência das questões. 

Por outro lado, as desvantagens de usar entrevistadores referem-se a seu alto 

custo, ao tempo de pesquisa, e principalmente, no cuidado que o entrevistador deve ter 

para não influenciar as respostas do entrevistado, sob pena de distorcer os resultados 

da pesquisa. 

Referindo-se a esta pesquisa, julgou-se que o viés possibilitado pela aplicação 

do questionário em forma de entrevistas será menor do que o viés provocado por outra 

forma de aplicação (por exemplo, remessa postal do questionário) e, assim, serão 

obtidos resultados mais fidedignos. 



65 

Na entrevista, o pesquisador elaborava as questões e anotava as respostas no 

questionário, sendo que a duração média das entrevistas foi de aproximadamente 60 

minutos cada uma. 

Os entrevistados eram, na maior parte, os diretores das empresas, na seguinte 

proporção: 27% ocupavam cargos de diretores presidentes; 35% ocupavam cargos de 

diretores (Industrial , Comercial , Administrativo e Financeiro) e 38% ocupavam cargos 

de gerência. 

As entrevistas foram realizadas em 34 empresas da amostra. A amostra inicial 

era composta de 42 empresas, sendo que, dessas, 6 foram excluídas por fazerem parte 

do pré-teste do questionário e outras 2 pelo fato de não ter sido possível agendar um 

horário para a entrevista. 

4.2.5 Análise final dos dados (5a etapa) 

Após o trabalho definitivo de campo, foi elaborada a análise e interpretação dos 

dados coletados. O objetivo foi diagnosticar a forma como as indústrias do pólo metal

mecânico da região de Caxias do Sul monitoram o ambiente concorrencial. Nessa etapa 

buscou-se tanto a resposta das questões de pesquisa, quanto a confirmação ou não 

dos pressupostos do estudo. 

Para analisar os dados, foram utilizados procedimentos de análise qualitativa e 

quantitativa. As questões abertas, abordadas no questionário, foram tratadas 

basicamente com procedimentos de análise de conteúdo (análise lexical); as questões 

fechadas foram analisadas quantitativamente, através de procedimentos estatísticos. 

Para a análise quantitativa (procedimentos estatísticos básicos) e qualitativa 

(análise lexical), foi utilizado o software SPHINX (versão brasileira, 1995). 

4.2.6 Apresentação dos resultados (6a etapa) 

A última etapa compreendeu a atividade de apresentar os resultados às 

entidades (CIC, SIMECS, SEBRAE, UCS), indústrias que fizeram parte da amostra do 

estudo e demais profissionais ligados ao pólo metal-mecânico da região de Caxias do 
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Sul. O objetivo é de dar um retorno dos resultados da pesquisa a todas as entidades e 

indústrias que participaram da pesquisa. 



5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Neste capítulo, os dados coletados na pesquisa de campo serão analisados e 

interpretados. Primeiramente, serão analisados os dados referente ao perfil das 

empresas estudadas. Na segunda parte deste capítulo, será verificado o nível de 

conhecimento das empresas estudadas em relação ao ambiente concorrencial. Na 

terceira parte, serão apresentadas as principais fontes de informações utilizadas pelas 

empresas da amostra. Na quarta e quinta partes, será demonstrado como se encontram 

as empresas estudadas em relação ao processo de sistematização e difusão de 

informação, sendo a última parte deste capítulo dedicada a apresentar algumas atitudes 

dos empresários entrevistados em relação ao monitoramento do ambiente 

concorrencial . 

5.1 Perfil das empresas estudadas 

O estudo foi realizado no pólo metal-mecânico2 da região de Caxias do Sul, e 

desse pólo, Caxias do Sul é o município de maior relevância sócio-econômica. Por 

motivos de simplificação neste estudo, toma-se o nome dessa cidade para denominar a 

região. 

O pólo metal-mecânico de Caxias do Sul originou-se a partir da colonização italiana 

no final do século passado. A atividade desse setor nasceu da necessidade dos 

agricultores fazerem suas próprias ferramentas no cultivo da terra, mais especificamente 

da vitivinicultura, dando surgimento as primeiras fundições e as primeiras metalúrgicas 

instaladas na região. A evolução do setor encontrou terreno fértil , moldando o cenário de 

uma região fortemente vocacionada para a atividade metalúrgica. Em 1975, o parque 

industrial caxiense caracterizava-se pelo predomínio do ramo metal-mecânico, com a 

produção de implementas agrícolas, material de transporte, autopeças e toda uma gama 

de produtos metalúrgicos. 

2 Entende-se, por pólo metal-mecânico da região de Caxias do Sul, a região composta pelos dezenove municípios que fazem parte da 
base territorial do SIMECS (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul). 
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Breitbach (1997) subdividiu o pólo metal-mecânico da região de Caxias do Sul 

em quatro ramos distintos: o ramo de material de transporte; o ramo mecânico; o ramo 

metalúrgico e o ramo de material elétrico e de comunicações. Considerando-se essa 

subdivisão, as 34 empresas estudadas encontram-se distribuídas da seguinte forma: 

22% 

o rv'ecânica 

D tv'aterial de transporte 

D tv'aterial elétrico e 
comunicação 

D rv'etalúrgica 

Gráfico 01: Distribuição dos ramos industriais das empresas estudadas 

O ramo material de transporte é o mais importante da região, produzindo 

equipamentos de transporte rodoviário de passageiros e cargas (ônibus, caminhões), 

peças e componentes para a indústria automotiva e demais equipamentos ligados ao 

transporte de bens ou pessoas. 

O ramo mecânico, por sua vez, produz máquinas e utensílios agrícolas, motores 

Diesel , equipamentos de sustentação de cargas, matrizes, máquinas para as indústrias 

do plástico, do couro, do calçado, da madeira e de bebidas. 

O ramo metalúrgico produz bens de consumo final (cutelaria, utensílios de 

cozinha e de mesa, armas de fogo) e bens intermediários (artigos metálicos para 

tratores e caminhões, estruturas metálicas para a indústria da construção, arames, 

parafusos de todos os tipos e acessórios para móveis). Acrescenta-se a isso, toda uma 

gama de produtos classificados como ferramentas manuais destinadas às atividades 

agrícolas e artesanais. 

Por fim , a produção das indústrias de material elétrico e de comunicações 

baseia-se em motores elétricos, transformadores e conversores de voltagem, 
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equipamentos para centrais telefônicas, termostatos, material de iluminação, interfones 

e intercomunicadores em geral. 

5.1.1 Posição das empresas estudadas no ambiente concorrencial 

Ao analisarmos os resultados deste estudo, mais especificamente, ao 

abordarmos a questão referente às vantagens competitivas apresentadas pelas 

empresas do pólo metal-mecânico da região de Caxias do Sul , identificou-se uma série 

de características, responsáveis pela performance desse pólo industrial. 

28 

o 

[!tJ Principal concorrente 

~ Outros concorrentes 

c:::J Concorrente 

~ Empresa 

não imediato 

Gráfico 2: Empresas e Vantagens Competitivas 

O gráfico anterior apresenta os resultados das vantagens competitivas da 

empresa em relação aos seus concorrentes. Nessa questão, solicitou-se aos 

entrevistados que elegessem as principais vantagens competitivas da empresa e dos 

concorrentes em relação ao mercado. Os resultados demonstram que a qualidade 

superior, a inovação, a imagem e a assistência técnica são, respectivamente, as 

principais vantagens competitivas apresentadas pelas indústrias estudadas, segundo a 

ótica dos entrevistados. Já o preço surgiu como a principal vantagem competitiva dos 

concorrentes. A coerência desses resultados será analisada a seguir: 
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a) Qualidade superior- a alta qualidade dos produtos das empresas pesquisadas é 

um ponto de destaque de toda a indústria metal-mecânica da região de Caxias do Sul , 

alcançada pela conjugação dos seguintes fatores: 

• investimento em tecnologia de processo - a região de Caxias do Sul vem 

demonstrando preocupações quanto aos aspectos tecnológicos de seu parque 

industrial. Através do empenho e determinação de diversas entidades, entre elas, a 

Universidade de Caxias do Sul, a Câmara de Indústria e Comércio da região e o 

SENAI-RS implementaram, em 1994, o Centro Tecnológico de Mecatrônica. O objetivo 

do Centro Tecnológico de Mecatrônica é promover a modernização da indústria 

regional , através da formulação de novos conceitos de produção industrial , 

especialmente, da qualificação da mão-de-obra. A Mecatrônica é um novo ramo 

industrial , resultante da fusão das tecnologias mecânica e eletrônica, cujos produtos 

são aplicados na automação de sistemas produtivos: máquinas-ferramentas a controle 

numérico, computadores e robôs industriais, dentre outros, sendo que esses produtos 

oferecem amplas possibilidades de utilização no setor metal-mecânico (Breitbac~, 

1997). 

Com objetivos semelhantes aos da Mecatrônica e idealizado pelas mesmas 

entidades regionais, está em vias de implementação um centro automotivo de 

Autotrônica em Caxias do Sul. Esse centro visa, acima de tudo, desenvolver tecnologia 

e mão-de-obra para as indústrias ligadas ao ramo automotivo, o que, certamente, 

proporcionará ao pólo metal-mecânico uma participação efetiva junto às diversas 

montadoras que virão se instalar no RS e Brasil ; 

• qualificação da mão-de-obra- à qualificação da mão-de-obra e ao nível cultural 

da região, soma-se o espírito de iniciativa, atribuído originariamente ao imigrante 

italiano, devido à sua capacidade de trabalho e às suas aptidões manufatureiras. Bem 

presente ainda hoje, essa capacidade empresarial evoca, sobretudo, a noção de gestão 

dos negócios, em particular os aspectos organizacionais da produção e estratégias 

comerciais. A tudo isto, adiciona-se a efetiva contribuição da Universidade de Caxias 

do Sul na formação de mão-de-obra para toda a região. A título ilustrativo, citam-se 



71 

alguns cursos de graduação que a universidade oferece: automação industrial, ciência 

da computação, engenharia mecânica, engenharia química, polímeros, administração 

de empresas e comércio exterior. Todos esses cursos de graduação, somados a uma 

diversidade de cursos técnicos e de pós-graduação, voltados a indústria metal

mecânica, dispensam maiores comentários sobre a elevada qualificação dos recursos 

humanos locais. 

Por ser o trabalho o maior valor de Caxias do Sul (isso muito tem contribuído 

para sua excelente imagem no mercado), o aprimoramento da mão-de-obra veio como 

uma conseqüência natural. Entidades como o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), Universidade de Caxias do Sul (UCS) e demais entidades ligadas 

diretamente à indústria metal-mecânica promovem o aprendizado e aperfeiçoamento 

dos profissionais em nível prático e acadêmico, através de cursos e programas 

especiais de conhecimento. Escolas como o Centro Tecnológico de Mecatrônica e a 

construção (em andamento) do Centro Auto motivo de Autotrônica são os principais 

responsáveis pela mão-de-obra qualificada. "Como efeito, muitos dos aspectos 

dinâmicos característicos da economia local devem-se à combinação de uma mão-de

obra habilidosa - e abundante - com um espírito de iniciativa empresarial muito 

desenvolvido. Trata-se, sem dúvida, de uma das vantagens locais mais atuantes de 

que sempre gozou a região" (Programa de apoio aos centros regionais, 1987); 

• preocupação e seriedade com a questão da qualidade - a busca pela 

qualidade total tem apresentado um forte engajamento por grande parte das empresas 

estudadas. A título de exemplo, citam-se alguns dados desta pesquisa, que 

demonstram claramente a importância que é dada à questão da qualidade. 

De acordo com os dados do gráfico 03, percebe-se um alto índice de empresas 

que estão implementando técnicas e métodos de gestão da qualidade, haja vista que 

15% das empresas pesquisadas já estão certificadas, sendo que a grande maioria, 

cerca de 55%, estão em fase de implantação de todos os procedimentos de qualidade 

exigidos para a obtenção dessa distinção. 
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Gráfico 03: ISO 9001/9002 
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•. 

Destaca-se, ainda, que Caxias do Sul é o município gaúcho no qual está o maior 

número de empresas que aderiram ao Programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade-PGQP. Salientamos que esses números são expressivos pelo fato de 

que se está trabalhando com Pequenas e Médias indústrias. 

b) Inovação - a inovação desponta como a segunda vantagem competitiva, isto pelo 

fato da grande diversificação da indústria metal-m~cânica regional. A diversidade de 

bens produzidos pelo setor metal-mecânico de Caxias do Sul é uma característica que 

contribui para a pujança dessa indústria. Tal diversidade é uma característica 

importante a ser considerada sob o ponto de vista teórico. Diversos autores enfatizam 

as vantagens da diversificação da produção regional , em lugar de uma especialização 

acentuada. Tabaries (apud Breitbach, 1997) postulou que uma diversidade mínima deva 

existir num determinado meio para que este possa ser inovador. E ainda, segundo o 

autor, uma especialização muito grande de um setor, de um ramo ou de um sub-ramo, 

faz com que o meio se fragilize num caso de crise estrutural. 

Outro importante fator que contribui para a inovação é o espírito empreendedor 

dos empresários da região, pelas constantes viagens e missões ao exterior, promovidas 

pelas suas entidades de classe. Essas viagens e missões reúnem grupos de 

empresários com o objetivo de visitarem feiras, empresas e eventos importantes na 
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área metal-mecânica do mundo todo, buscando novas idéias, novas tecnologias e, 

acima de tudo, expandirem o horizonte dos empresários para o mundo globalizado. 

c) Assistência técnica e imagem- a seriedade com que trabalham as empresas da 

região, honrando seus compromissos e zelando pela qualidade, proporcionam uma 

excelente assistência técnica e imagem das empresas, sendo outras duas importantes 

vantagens competitivas que foram destacadas. 

d) Preço - o custo dos produtos surge como a principal desvantagem das empresas 

pesquisadas. Isso ficou muito claro pelo fato da maioria das empresas estudadas 

elegerem o preço do produto como a principal vantagem competitiva dos concorrentes, 

principalmente os localizados no cento do País e no exterior. 

O principal fator que contribui para ~ desvantagem em preço final dos produtos 

da indústria caxiense é a localização geográfica em relação aos centros fornecedores 

de matéria-prima e aos grandes centros consumidores de produtos da indústria metal

mecânica, aliados a alguns problemas de escoamento da produção, a seguir 

analisados: 

• localização da matéria-prima - a região encontra-se localizada distante da 

matéria-prima consumida. Por trabalhar basicamente com o aço, a maior parte da 

matéria-prima é oriunda de outros estados, principalmente de São Paulo onde estão 

localizadas as maiores usinas de aço. 
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Gráfico 04: Origem da matéria-prima da empresa 



74 

De acordo com o gráfico 04, observa-se que 68% da matéria-prima consumida é 

originária de outras regiões, principalmente do estado de São Paulo, sendo apenas 

32% originária do estado do RS. Logo, o custo com o transporte da matéria-prima 

eleva consideravelmente o preço do produto final. 

• localização do mercado comprador- por ser um importante fornecedor para a 

indústria automobilística localizada no Sudeste do Brasil , o pólo metal-mecânico sofre, 

especialmente, com o custo do transporte da produção até o centro do país, isso, 

também, vem encarecer o preço final do produto. 
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Gráfico 05:Destino da produção da empresa 

O gráfico 05 demonstra o destino da produção das empresas pesquisadas e 

indica uma tendência do comportamento de todo o setor. Observa-se aqui que somente 

34% da produção fica no próprio estado, sendo mais da metade da produção remetida 

a outros estados, principalmente ao Estado de São Paulo. Percebe-se, também, que o 

volume de exportações já é considerável , haja vista que esses dados representam a 

realidade das PMis. 

• deficiência de meios para escoamento da produção - sabe-se que, na 

região, existe basicamente uma única opção de escoamento da produção, que é via 

transporte rodoviário, sendo que esse meio de escoamento apresenta um custo mais 

elevado. Isso também contribui para a elevação do preço final do produto. 

Todos esses fatores contribuem consideravelmente para o aumento do custo dos 

produtos, ocasionando uma desvantagem em relação aos pólos industriais localizados 



75 

na reg1ao Sudeste do Brasil , principalmente quando a vantagem competitiva for de 

preço final do produto. 

5.1.2 Novas perspectivas para as indústrias estudadas 

A vinda das montadoras para o Brasil (GM e Ford no RS) e em especial a 

Navistar (uma fábrica de caminhões norte-americana), que se instalará em Caxias do 

Sul em parceria com a Agrale (uma tradicional fábrica de caminhões e máquinas 

agrícolas em Caxias), está causando uma grande euforia na indústria metal-mecânica 

e, de um modo geral, para toda a região de Caxias do Sul. Isso se justifica, pois a vinda 

das montadoras causará uma maior demanda de peças e componentes, uma das 

principais atividades desse pólo industrial. 

Nesse sentido, percebe-se que já existem empresas que estão migrando de 

ramos tradicionais, como a produção de máquinas agrícolas, para a fundição de peças 

e componentes para fornecerem às montadoras. Segundo o que foi informado, já 

existem em Caxias três grandes empresas que estão se preparando para serem 

fornecedoras diretas das montadoras aqui no Estado. 

Com o início das obras do parque produtivo da GM em Gravataí, algumas 

empresas de Caxias já se habilitaram para fornecer estruturas metálicas e guindastes 

necessários às obras. Também, com a vinda das montadoras e com a frota de veículos 

aumentando em todo país, expande-se o mercado de peças de reposição, outro grande 

mercado para as empresas caxienses. 

Alguns empresários comentaram que existe a possibilidade da vinda de algumas 

empresas estrangeiras para o Brasil, que já são fornecedoras das montadoras lá fora. 

Nesse caso, surge a possibilidade de parcerias internacionais, pois, segundo a 

observação de um empresário local , "as empresas estrangeiras tem know how de 

produção e nós know how do mercado brasileiro ,'. 

De acordo com a pesquisa realizada, ao se abordar a questão das oportunidades 

para o pólo metal-mecânico de Caxias do Sul , o resultado foi o seguinte: 
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Gráfico 06: Novas perspectivas para as empresas estudadas 
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Observa-se que 36% dos entrevistados citaram a vinda das montadoras como a 

principal oportunidade para a sua empresa; outros 32,5% citaram a possibilidade de 

novos nichos de mercado para a sua empresa, principalmente o Mercosul ; outros 18% 

citaram a possibilidade de formação de parcerias com empresas estrangeiras, 

principalmente para buscar tecnologia e recursos financeiros. Outros 15% não vêem 

novas oportunidades para sua empresa. 

Com a vinda das montadoras para o RS, a possível instalação de uma 

laminadora no Estado e o grande nicho de mercado que está surgindo com o Mercosul 

darão às indústrias do pólo metal-mecânico caxiense condições bem mais favoráveis às 

indústrias localizadas em outros estados brasileiros, principalmente as de SP. Isso 

tornará os produtos aqui produzidos competitivos, também em preço, o que 

proporcionará a este importante pólo industrial maior competitividade. 

5.2 Ambiente concorrencial 

Uma análise detalhada do ambiente concorrencial vai muito além de uma simples 

análise da concorrência. Como foi visto no referencial teórico, uma análise detalhada do 

ambiente competitivo deverá levar em conta uma série de forças ou variáveis que 

influenciam na competitividade da empresa. Essas forças são representadas pelos 

concorrentes (concorrentes diretos da empresa, novos entrantes e produtos 
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substitutos) , clientes e fornecedores, e, também, pelos reguladores e inovação no setor. 

Todas essas variáveis serão aqui analisadas de acordo com os resultados da pesquisa. 

5.2.1 Posição das indústrias no ambiente concorrencial 

Observa-se que a concorrência sofrida pelas indústrias estudadas está mais 

intensa em alguns subsetores e menos intensa em outros. O segmento automotivo está 

menos sujeito à concorrência, pois existem grandes barreiras de entradas, como é o 

caso da tecnologia e da qualidade, que são extremamente exigidas. Já o segmento de 

cutelaria sofre grande concorrência por parte de empresas informais. Essas indústrias, 

conhecidas popularmente como empresas de fundo de quintal, trabalham com custos 

fixos menores e geralmente não pagam tributos, proporcionando uma concorrência 

desleal contra as empresas estabelecidas. Isso acontece, pois, no segmento de 

cutelaria, não é necessário alta tecnologia, o que não é o caso do segmento 

automotivo. 

O segmento de ferramentas manuais sofre, principalmente, a concorrência das 

empresas do extremo Oriente (China e Índia) . Os outros segmentos da indústria metal

mecânica apresentam um nível médio de concorrência. 

Quanto à localização geográfica dos concorrentes indicados pelos entrevistados, 

o resultado foi o seguinte (gráfico 07): o "principal concorrente" está localizado na 

sua maioria no estado do RS; o .. concorrente não-imediato" (indicados pelos 

entrevistados como o segundo principal concorrente) está localizados, na maior parte, 

no estado de SP e como "outros concorrentes" (concorrentes de menor 

importância) foram citadas, em grande parte, as empresas localizadas no exterior. 

Observa-se que, nos três níveis concorrenciais, as empresas paulistas apresentaram 

significativa participação. Cabe destacar, também, que a concorrência de empresas 

estrangeiras começa a ser observada no cenário concorrencial , embora de uma forma 

mais branda no ambiente concorrencial imediato, aumentando sua importância nos 

níveis mais afastados. 
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Os dados indicam claramente a existência de um movimento de novos entrantes 

na área metal-mecânica. Esses entrantes são representados por empresas, sobretudo, 

localizadas em Taiwan, China e Índia (fabricantes de produtos de cutelaria e 

ferramentas manuais), e na Alemanha, Itália e USA (fabricantes de máquinas e demais 

bens de capital) . A presença de empresas do exterior, no ambiente concorrencial , 

tenderá a ser cada vez maior, pois é inerente ao processo de globalização dos 

mercados. Por outro lado, observa-se que nenhuma empresa do Mercosul foi citada 

como concorrente das empresas pesquisadas. Aqui surge a seguinte indagação: as 

empresas dos países do Mercosul não são consideradas concorrentes ou é 

desconhecida a potencialidade dessas empresas no ambiente concorrencial? Essa 

questão mereceria ser investigada num estudo posterior. 

5.2.2 Nível de conhecimento dos concorrentes 

Os resultados demonstram que o conhecimento da concorrência está limitado ao 

principal concorrente, mesmo assim, de forma superficial , o que quer dizer que o 

monitoramento concorrencial é muito restrito e local, de acordo com os dados a seguir 

analisados: 

... 
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Gráfico 08: Linhas de produtos dos concorrentes 

Observa-se que os dirigentes das empresas tiveram dificuldade em identificar, a 

partir do segundo e terceiro níveis de concorrência, as principais linhas de produtos 
I 

dos seus concorrentes (gráfico 08). Conhecer as principais linhas de produtos que o 

concorrente está produzindo é fundamental para um monitoramento efetivo do 

ambiente concorrencial. 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

._,,_ 
r---

~ 
,. 

I--
.:!Ji' r--- ,, 

!--" 1--
-~ 1--

r-- I--

~ I--

r- ,, 1--

r--:-- I--

~ 1--

r- I--

Principal Concorrentes Outros 

concorrente não imediatos concorrentes 

o Conhecem 

o não conhecem 

Gráfico 09: Métodos de gestão dos concorrentes 

Nessa variável , o que mais se salientou foi o fato de que 70% dos entrevistados 

não conhecem os métodos de gestão do seu "principal concorrente"; 85% não 

conhecem os métodos de gestão do " concorrente não-imediato" e 94% dos 

entrevistados não conhecem os métodos de gestão dos .. outros concorrentes ... 

Nesse gráfico (gráfico 09}, também, observa-se um aumento do desconhecimento dos 
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métodos de gestão, a partir do afastamento dos níveis concorrenciais da empresa. 

Conhecer os métodos de gestão dos concorrentes poderá auxiliar a empresa a analisar 

a sua posição em relação aos concorrentes, ou, até, facilitar a implementação de um 

processo de benchmarking. 
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Gráfico 1 O: Posição da empresa no mercado em relação à concorrência 

Os resultados demonstram que apenas 9% das empresas pesquisadas não 

souberam posicionar o "principal concorrente" em relação à empresa (gráfico 1 0). 

Conhecer a posição de um determinado concorrente em relação à empresa é 

fundamental para a elaboração de estratégias de posicionamento da empresa no 

mercado, e segundo Cornella (1994), posicionar um concorrente em relação à empresa 

permite elaborar estratégias de ataque se o concorrente tiver uma posição forte no 

mercado da empresa, e, até mesmo, desconsiderá-los se eles tiverem uma posição 

marginal. 
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Gráfico 11: Pontos fortes e fracos do principal concorrente da empresa 
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Verificou-se que grande parte das empresas identificam os pontos fortes e fracos 

de seu principal concorrente, mas poucas o fazem de maneira formal (gráfico 11 ). Em 

34 empresas pesquisadas, apenas 15% dos entrevistados não souberam identificar os 

pontos fortes e fracos do principal concorrente; outros 85% dos entrevistados 

identificaram os pontos fortes e fracos dos concorrentes, porém poucos os conhecem 

através de um estudo mais sistemático do concorrente. Uma análise levando em conta 

os pontos fortes e fracos dos concorrentes é de fundamental importância para a 

implementação de uma estratégia competitiva. Para Porter (1986), a essência de uma 

vantagem competitiva está em encontrar pontos fracos no concorrente e, a partir disso, 

disparar contra essas vulnerabilidades. 
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Gráfico 12: País em que o principal concorrente adquiriu a última tecnologia de processo 

Dos 34 entrevistados, 56% não souberam informar de qual país o principal 

concorrente adquiriu a última tecnologia de processo (gráfico 12). Possuir informações 

sobre o origem da tecnologia do concorrente poderá ser fundamental para se descobrir 

antecipadamente a estratégia que o concorrente irá adotar. Por exemplo: se o 

concorrente está buscando uma tecnologia moderna para aprimorar o atual produto 

(melhorar a qualidade, aumentar produtividade, diminuir custo), a empresa, além de 

saber de qual país o concorrente está buscando esta tecnologia, deverá analisar uma 

série de outras informações relacionadas à estratégia desse concorrente. 
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Gráfico 13: Origem da matéria-prima do principal concorrente 
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Observa-se que, do total de empresas pesquisadas, somente 29% informaram 

saber a origem da matéria prima do seu principal concorrente (gráfico 13). Saber da 

origem da matéria-prima do concorrente poderá, por exemplo, contribuir para a 

empresa encontrar novas fontes ou fornecedores de matérias-primas. 
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Gráfico 14: Participação de mercado do principal concorrente da empresa 

Quanto à participação de mercado do principal concorrente da empresa, do total 

de entrevistados (gráfico 14), 35% dos entrevistados não souberam informar qual a 

participação do concorrente no mercado regional ; 52% não sabem qual é a 

participação de mercado no País e 97% dos entrevistados não souberam informar a 

participação de mercado que o principal concorrente detém em outros países. 
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Analisando-se esses itens referentes ao conhecimento da empresa em relação a 

diversos aspectos do concorrente, observou-se que, se por um lado essas questões 

deixam muito claro a carência de informações concorrenciais por parte das empresas 

estudadas, por outro, indicam que, geralmente, as informações sobre os concorrentes 

são de âmbito regional e relacionadas ao principal concorrente da empresa. Isso é 

totalmente contrário às recomendações da bibliografia consultada, mais precisamente 

autores como McGee & Prusak (1995) argumentam que a informação, estratégia mais 

essencial para a empresa, poderá estar localizada em um ou dois níveis de 

afastamento do seu próprio segmento de atuação. Esse conhecimento restrito ao 

principal concorrente pode ser a causa de muitas empresas do setor em estudo serem 

surpreendidas por concorrentes que até então desconheciam. 

5.2.3 Dos produtos substitutos 

Verificar os produtos que poderão tornar-se substitutos aos produtos da empresa 

é, segundo Porter (Porter, 1991 ), fundamental para uma análise do ambiente 

concorrencial . 
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Gráfico 15: Principais produtos substitutos 

Observa-se que a ma1ona dos entrevistados acredita não haver produtos 

substitutos para os produtos ofertados pela empresa hoje. Porém, essas empresas 

devem ficar atentas para os novos produtos e tecnologias que estão sendo 

desenvolvidos e que poderão surpreendê-los. É o caso de muitas peças e componentes 

para a indústria automotiva que estão sendo substituídos pelo plástico, polímeros e 

fibras. 
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5.2.4 Principais ameaças sofridas pelas empresas 

A análise das ameaças e oportunidades é um procedimento obrigatório na 

elaboração do planejamento estratégico. Essa análise diz respeito aos fatores externos 

à empresa e visa a um conhecimento do ambiente externo. 

Descapitalização da empresa 

VI 
~ Produtos substitutos 

= ~~------~ J Instabilidade eco nômica 

Concorrência direta 

Glo balização (impor! ação) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Freqüência 

Gráfico 16: Ameaças do ambiente concorrencial 

Observa-se que, das empresas pesquisadas, 38% estão preocupadas com a 

ameaça dos produtos importados proporcionados pelo processo de globalização; 32% 

indicaram como a principal ameaça, a concorrência direta dos concorrentes, e 3% 

indicaram a ameaça dos produtos substitutos (gráfico 16). Na verdade, essas três 

ameaças dizem respeito a um único fator - a concorrência. Ora, se a concorrência 

representa a grande ameaça para a maioria das empresas, então está mais do que 

claro a importância de se exercer um monitoramento efetivo dos concorrentes. 

Algumas frases ditas pelos entrevistados demonstram claramente a preocupação 

com a ameaça concorrencial : 

"a globalização é uma ameaça, pois as empresas de fora conseguem colocar 

aqui produtos a preços competitivos, sendo a nossa capacidade de reação muito 

pequena"(comentário feito pelo gerente de qualidade e informática de uma empresa de 

320 funcionários); 

'' a minha maior ameaça é que venha se instalar aqui no Brasil uma empresa 

estrangeira fabricante de produtos semelhantes aos ofertados pela empresa hoje e 

possuindo uma tecnologia que não é do nosso conhecimento, tomando o nosso 
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mercado" (comentário feito pelo diretor presidente de uma empresa de 107 

funcionários) ; 

'' a minha principal ameaça é que o aumento da concorrência atinja as vantagens 

da empresa hoje" . (comentário feito pelo diretor-executivo de uma empresa de 400 

funcionários) . 

O mais preocupante para essas empresas é o temor de serem surpreendidas 

pelo concorrente, sendo esse, muitas vezes, desconhecido. Aqui se percebe a 

importância das empresas possuírem um sistema de vigília concorrencial , para buscar 

constantemente informações sobre seus concorrentes diretos, novos entrantes e 

produtos substitutos (Lesca, 1986). 

5.2.5 Tipos de informações concorrenciais buscadas pelas empresas 

Para uma análise de ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos, ou para 

um processo de benchmarking, é fundamental que a empresa busque informações dos 

seus concorrentes. Para Campos (1994), o benchmarking é o processo contínuo de 

medição de produtos, serviços e práticas em relação aos mais fortes concorrentes, ou 

às empresas reconhecidas como líderes em suas indústrias. Percebe-se, portanto, que 

o benchmarking é, em sua essência, um processo de informação concorrencial. Daí a 

importância, também, da empresa buscar informação da concorrência. Em relação às 

empresas estudadas, o resultado foi o seguinte: 
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Gráfico 17: Principais informações buscadas sobre a concorrência 
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Do total dos entrevistados, 30% não buscam informações dos concorrentes ou, 

simplesmente, ignoram a concorrência, e outros até gostariam de saber algo sobre os 

concorrentes, mas acham difícil conseguir esses dados. A maior parte das empresas 

que buscam informações concorrenciais querem saber qual é o custo e o preço final 

do produto dos concorrentes; outros procuram informações sobre a tecnologia e o 

processo produtivo do concorrente; já 17,6% buscam informações sobre o produto do 

concorrente, nesse caso, a técnica mais utilizada é o processo de engenharia reversa. 

Ainda são buscadas informações a respeito do número de funcionários, prazo de 

entrega e estratégias de lançamento de produtos por parte dos concorrentes. 

Na pesquisa de campo foram flagradas algumas atitudes de monitoração 

concorrencial, outras, porém, revelam um total descaso das empresas para com os 

concorrentes. 

5.2.6 Nível de conhecimento dos clientes 

Os clientes exercem elevada influência na competitividade da empresa. O efeito 

dos clientes sobre a competitividade de uma empresa consiste, por exemplo, em forçar 

a baixa dos preços, pressionar para obter maior qualidade e mais serviços por um preço 

menor, ou aumentar a rivalidade entre os concorrentes para consegui-los como clientes. 

Prestar atenção nos clientes, acompanhar a evolução de suas necessidades e 

buscar novos nichos de mercado são atitudes que devem ser consideradas no processo 

de monitoramento concorrencial. Com esse propósito, foi estudada essa variável no 

contexto das empresas pesquisadas, sendo os resultados a seguir representados: 

53% 

o Acompanha 
formalmente 

o Acompanha 
informalmente 

o Não acompanha 

Gráfico 18: Acompanhamento dos clientes 
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Observa-se (gráfico 18) que, das empresas pesquisadas, 21% não fazem 

nenhum tipo de acompanhamento dos clientes. Muitos entrevistados atribuem essa 

atitude ao fato de muitas empresas trabalharem somente por pedidos, portanto acham 

desnecessário esse acompanhamento. 

A grande maioria das empresa, cerca de 53%, fazem o acompanhamento de 

seus clientes de maneira informal , ou seja, através de informações dos representantes, 

vendedores, visitas aos clientes, inspetoria de vendas e pós-venda, somente para citar 

alguns. Observa-se que esses procedimentos são informais, pois não são realizados 

de maneira sistemática e, muitas vezes, nem são registrados na empresa. Essa 

informalidade na busca de informação dos clientes foi retratada por muitos 

entrevistados como pontos falhos da empresa. 

Um acompanhamento sistemático e formal dos clientes está sendo realizado 

por 26% das empresas pesquisadas. Os procedimentos mais comuns utilizados por 

essas empresas são: pesquisa de mercado, questionários de satisfação dos clientes, 

consultorias para auxiliar nas pesquisas de mercado e relatórios dos representantes. 

Esses procedimentos são realizados de maneira periódica e sistematizados na 

empresa, sendo de vital importância para se manter um bom conhecimento dos 

clientes e suas necessidades. 

Quanto ao conhecimento de novos nichos de mercado por parte das empresas, 

os resultados indicam que cerca de 15% das empresas pesquisadas não conhecem 

novos nichos de mercado (gráfico 19). Conhecer novos nichos de mercado é elementar 

para empresas que queiram adotar estratégias de expansão do mercado atual. 

15% 

o conhecem 

o não conhecem 

Gráfico 19: Conhecimento de novos nichos de mercado 
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Para as empresas que conhecem os novos nichos de mercado, as principais 

fontes de informação que auxiliaram nessa identificação foram (gráfico 20): 

Entidades de classe 

Rev istas técnicas 
o 
'" Oo Equipe de vendas .. 
E .. 
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Gráfico 20: Identificação de novos mercados 

Observa-se que grande parte das empresas utilizam os representantes e 

viagens/visitas a feiras como as principais fontes de informações de novos mercados. 

Essas fontes de informações, desde que utilizadas de forma adequada, poderão auxiliar 

na identificação de novos mercados. Mas salienta-se que a literatura especializada na 

área indica outras fontes mais confiáveis, como por exemplo: estudos de mercado; 

revistas especializadas; câmaras setoriais; estudos desenvolvidos por entidades 

governamentais; Internet; bancos de dados especial izados, entre outras. 

5.2.7 Nível de conhecimento dos fornecedores 

O fornecedor poderá colaborar para a competitividade da empresa, como 

também, poderá representar uma ameaça. O fornecedor é colaborador quando participa 

com a empresa no desenvolvimento de novos materiais e tecnologias buscando a 

inovação do produto da empresa; ele é colaborador quando abre a estrutura de custo 

do seu produto e deixa claro a sua margem de lucro, indicando um preço ótimo para 

ambos. Por outro lado, o fornecedor poderá representar uma ameaça quando 

representar um auto-poder de barganha no fornecimento de seus produtos, isso é 
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geralmente praticado por monopólios, oligopólios e cartéis, praticando um preço fora da 

realidade e ameaçando os seus clientes com o próprio fornecimento de insumos. 

A indústria metal-mecânica apresenta, como principais fornecedores, grandes 

oligopólios do aço, sendo que esses, geralmente, barganham os seus preços, não 

abrem seus custos e muito menos a margem de lucro. Esses fatores dificultam 

relações de cooperação e/ou parcerias entre as empresas do setor e seus principais 

fornecedores. Um processo de cooperação, como por exemplo, no desenvolvimento em 

conjunto de novos produtos, ou até mesmo na transferência de tecnologias de processo 

ou técnicas gerenciais dos fornecedores a seus clientes, poderia ocasionar um 

processo de "ganha-ganha, entre as empresas envolvidas. Mas esse processo não 

parece estar ocorrendo nas empresas estudadas, pois, segundo os dados analisados 

(gráfico 21 ), apenas 9% das empresas conhecem a margem de lucro dos produtos 

adquiridos pela empresa. 

9% 

o Conhecem 

o Não conhece 

91 % 

Gráfico 21: Margem de lucro do seu principal fornecedor 

O conhecimento da margem de lucro é apenas um exemplo das muitas outras 

importantes informações que deveriam ser transparentes num processo de 

cooperação entre fornecedor e cliente. 

5.2.8 Nível de conhecimento dos reguladores 

Os reguladores compreendem todas as organizações governamentais e não 

governamentais em nível nacional e internacional , que, de certa forma, regulamentam e 

normatizam o funcionamento das empresas ou os produtos produzidos pelas indústrias. 



90 

Consistem, basicamente, em tratados, acordos, regulamentações, barreiras, políticas 

de incentivos, exigências sobre determinados produtos, entre outros. 

o Conhecem 

o Não conhecem 

Gráfico 22: Tratados e acordos internacionais 

Quanto ao conhecimento, por exemplo, dos tratados e acordos internacionais 

que envolvem diretamente o setor em estudo (gráfico 22), a maioria dos entrevistados 

informaram que os conhecem. Na verdade, observou-se que esse conhecimento é um 

tanto superficial, sendo poucos os entrevistados que apresentaram um conhecimento 

mais profundo do assunto. 

Conhecer os tratados e acordos internacionais é relevante para a empresa, pois, 

além de grande parte das empresas pesquisadas já exportarem parte de seus produtos, 

esses acontecimentos internacionais poderão influenciar significativamente na 

competitividade da empresa e deverão ser considerados no seu planejamento 

estratégico. 

No que diz respeito à legislação de benefícios fiscais, cerca de 94% do 

entrevistados informaram que têm conhecimento de algum tipo de benefício fiscal que 

atinge o setor. Quanto à utilização dos benefícios fiscais , 68% das empresas 

informaram que os utilizam, sendo os mais citados o Fundopem e os benefícios fiscais 

de exportação. 

Do total das empresas pesquisadas, 79% exportam parte de sua produção. 

Dentre essas, cerca de 67% sofrem algum tipo de exigência formal por parte de seus 

importadores. As exigências mais citadas são (gráfico 23): 
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Gráfico 23: Exigências dos importadores 
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Observa-se que a exigência com a qualidade por parte de alguns importadores é 

elevada. Muitas vezes, a certificação da série ISO 9000 é exigida pelos importadores. 

Quanto às embalagens, existe uma exigência muito grande, principalmente por parte 

dos países da Europa, onde as embalagens devem ser de material reciclável. Outra 

exigência feita por parte de alguns importadores é o fato dos produtos que apresentam 

componentes de madeira, esses deverão ser de madeira reflorestada. Um exemplo 

citado por um empresário foi o fato de um cliente inglês, que, ao descobrir que um 

produto apresentava componentes de madeira nobre, deixou de comprá-lo. 

5.2.9 Inovação no setor 

A inovação é uma das principais variáveis que devem ser consideradas na 

busca de vantagens competitivas. A empresa inovadora demanda uma grande 

quantidade de informação externa. Segundo Hauschildt (1992) , os processos de 

inovação são, em essência, processos de informação, isto é, processos em que o 

conhecimento é adquirido, processado e transferido. 

O nível de inovação das empresa pesquisadas, bem como a forma como as 

empresas estão buscando informações sobre as atuais tecnologias disponíveis no 

mercado, apresentaram os seguintes resultados: 
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Gráfico 24: Tempo de lançamento do último produto no mercado 
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Verifica-se (gráfico 24) que no período de um mês (novembro de 1997), cerca 

de 30% das empresas pesquisadas lançaram novos produtos. Se for considerado o 

prazo de um ano (durante o ano de 1997), cerca de 82% das empresas lançaram novos 

produtos. Outros 12% das empresas pesquisadas não lançaram novos produtos, para 

essas, a justificativa é de que trabalham somente por pedidos, produzindo o produto de 

acordo com as especificações do projeto do cliente. 
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Gráfico 25: Quantidade de lançamento de produtos 

50% 

No gráfico 25, observa-se que grande parte das empresas, cerca de 41 %, 

lançaram, nos dois últimos anos ( 1996 e 1997), até 5 produtos novos no mercado. 

Essa pequena quantidade de lançamentos é justificada, em parte, pelo fato de várias 

empresas trabalharem na produção de peças e componentes para a indústria 

automotiva. Como exemplo, citamos uma empresa que produz componentes para 
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motores. Essa empresa é líder na produção de uma peça de alta precisão (componente 

interno de motores) há mais de vinte anos, praticamente sem modificá-la. 
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Gráfico 26: Percentual de faturamento dos produtos lançados há menos de dois anos 

Observa-se que o maior índice representa empresas cujo faturamento dos 

últimos lançamentos (1996 e 1997) representa até 10% do total (gráfico 26). De um 

modo geral , esses dados mostram que as PMis estudadas são inovadoras, levando-se 

em consideração as peculiaridades da indústria metal-mecânica. 
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Gráfico 27: Fontes de informação que auxiliaram a identificar novas tecnologias 
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Os resultados (gráfico 27) demonstram a importância das visitas a feiras 

nacionais e internacionais. Designadas de missões ao exterior, essas viagens reúnem 

empresários e demais pessoas interessadas em visitar feiras e acontecimentos no 

exterior pertinentes à indústria metal-mecânica. São encontrados vários exemplos de 

empresas que realizaram negócios e outras, inclusive, já estão com parcerias 

internacionais. Cabe salientar que isso muito se deve às entidades regionais de classe, 

que não medem esforço em proporcionar e organizar essas viagens ao exterior. 
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Gráfico 28: Número de produtos patenteados 

Entretanto, observou-se um fato muito preocupante, pois cerca de 60% das 

empresas pesquisadas não protegem os seus produtos/processos através de patentes 

(gráfico 28). Segundo os entrevistados, esse fato se explica pela inoperância do 

sistema de patentes no Brasil , além de apresentar alto custo, não apresenta bons 

resultados contra as imitações. Outras empresas informaram que não patenteiam seus 

produtos, pois, quando começaram a produzi-los, já estavam disponíveis no mercado. 

Observa-se, também, que nenhuma empresa pesquisada possui produtos patenteados 

no exterior. Isto é muito problemático, pois poderá causar uma série de transtornos às 

empresas, como, por exemplo, ver seus produtos patenteados por outras empresas no 

exterior, fatos já ocorridos com empresas do setor em estudo. 

5.3 Fontes de informação utilizadas pelas empresas 

Segundo Cornella (1994}, as tradicionais fontes de informação já não são 

suficientes para as empresas realizarem um eficaz monitoramento do seu ambiente 

externo. Segundo o autor, os empresários e dirigentes têm confiado mais em 
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procedimentos informais de coleta de informação (as constatações não são registradas 

na empresa e se baseiam em contatos pessoais, colegas, intuição, experiência, etc), 

que em fontes formais de informações (registradas em papel , meio eletrônico ou 

qualquer outro meio físico, sendo que os mais comuns são: bases de dados, estudos, 

pesquisas, etc). Porém, a atual competitividade está obrigando as empresas a 

mudarem essas atitudes, ou seja, a necessidade de complementar suas fontes 

tradicionais de informação (informais, de âmbito nacional e monosetoriais) com novas 

fontes (formais, internacionais e multisetoriais) , isto tudo, para satisfazer a crescente 

necessidade de informação que os mercados e as novas tecnologias passaram a exigir 

e a disponibilizar. 

O quadro 02, baseado nas orientações de Cornella (1994) , tem como objetivo 

resumir e identificar as principais fontes de informação, bem como as suas principais 

finalidades, utilizadas pelas empresas em estudo. 

Observa-se, nesse quadro, que as empresas se valem basicamente de 

procedimentos informais na busca de informações concorrenciais, ou seja, 

principalmente em contatos pessoais com clientes, representantes, fornecedores e 

viagens de negócio. Mesmo sabendo da importância dessas fontes de informações, 

cabe ressaltar que, para a empresa fazer um monitoramento mais efetivo do ambiente 

concorrencial , deverá complementar essas fontes com outras mais confiáveis. 
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Fontes Finalidades 

Identificar métodos de produção; 
Identificar seus pontos fortes 

clientes(17), representantes(14) , fornecedores(S) , feiras(5) , 

~ 
e fracos; 

Concorrentes 
engenharia reversa (5) , mídia (5) , equipe de vendas (3) , Monitorar o concorrente; 
concorrentes (3) , balanços publicados (2), catálogos (2) , Analisar seu produto; 
bancos (1) , boatos (1) , consultores (1) , funcionários (1) , Identificar suas estratégias; 
INPI(1), lntemet(1), lista de preços(1) Conhecer melhor o concorrente . 

Abrir novos mercados; 
Avaliar o desempenho do produto 

Clientes 
representantes(21) , clientes(20), feiras(7) , vendedores(6) , 

~ 
da empresa; 

inspetoria de vendas (4), televendas (2) , bancos (1) , Incrementar as vendas; 
catálogos(1) , consultores(1) , pesquisa se satisfaçâo(1) , Identificar porque os clientes 

pós-venda( 1) deixaram de comprar; 
Posicionar-se melhor no mercado. 

próprios fomecedores(26) , catálogos(12), feiras(S) , 

~ 
Buscar novas tecnologias; 

Fornecedores revistas técnicas(6) , mídia(3), lnternet(2), pesquisa Ampliar seu suprimentos; 
de fomecedores(2) , representantes(2) , CD-rom(1) Buscar novas matérias-primas; 
consultores(1) Negociar preço. 

Reguladores 
câmaras setoriais(20) , sindicato patronal(15) ,mídia(14) , 

~ 
Avaliar a situação econômica em geral 

consu~ores(6) , outras entidades de classe(G), IOB (2) , Auxiliar na proteção das empresas; 
bancos(2) , diário oficial(1) Prevenir ameaças. 

feiras nac. e internac.(30), viagens(18) , revistas técnicas(5) 
Buscar novas tecnologias; 
Inovar; 

Inovações lnternet(2), missôes ao exterior(2) , mídia(2) , caixa de sugestôes 

.~ 
Conhecer novas máquinas; 

funcionários(2) , eng.reversa(2) , contatos com fornecedores(2), 
do setor universidade(1), pesquisa de mercado(1), visita a outras 

Adotar novos processos; 

empresas(1) 
Aprimorar o processo produtivo; 
Adotar novos conceitos e idéias. 

Quadro 02: PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS PELAS EMPRESAS 

Esse procedimento informal na coleta de informações também foi constatado por 

alguns entrevistados, que teceram os seguintes comentários: 

--Nós sabemos que é falha da empresa em possuir basicamente fontes informais 

de informação." (comentário feito pelo diretor-superintendente de uma empresa de 290 

funcionários). 

--Nós reconhecemos que além de serem muito informais, essas fontes de 

informações são pouco confiáveis. ,, (comentário feito pelo diretor-executivo de uma 

empresa de 400 funcionários). 
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Por outro lado, observou-se algumas empresas que utilizam meios não

tradicionais na busca de informações, cujos comentários de seus dirigentes estão 

relatados a seguir: 

" A empresa possui algumas informações privilegiadas e com isso a empresa 

poderá lançar o produto mais rápido do que o concorrente. , (comentário feito pelo 

gerente comercial de uma empresa de 125 funcionários) . 

" A empresa consulta o INPI para verificar os entradas de pedidos de patentes, 

inclusive fotos e especificações técnicas dos produtos, tudo isso para melhor monitorar 

os concorrentes. " (comentário feito pelo gerente de negócios internacionais de uma 

empresa de 364 funcionários) . 

Porém, para realizar procedimentos mais sofisticados na coleta de informações, 

muitas PMis ficam limitadas aos seus recursos (pessoais e financeiros) . Nesse sentido, 

Fuld (1988) sugere às PMis algumas fontes básicas de informações suficientes para 

fornecem um adequado t onhecimento do ambiente concorrencial , entre elas: 

• Bancos de dado~ comerciais: os bancos de dados (BDs) contêm artigos de 

jornais, revistas , publicações especializadas, relatórios de analistas de ações, 

solicitações de patentes, dentre outros. Pode-se acessar a maioria dos BDs 

através de um computador conectado na Internet; 

• Publicações especializadas ou dirigidas: os boletins e revistas especializadas 

têm sido, há muito tempo, a principal fonte dos executivos para informações 

sobre os concorrentes. Embora muitos BDs indexem e resumam artigos das 

principais publicações especializadas, geralmente estão disponíveis meses 

depois da sua publicação, além de não cobrirem importantes seções valiosas, 

como: notas pessoais, procura de empregados, anúncios dirigidos, notas e fotos 

de novos produtos, calendários de eventos e informações antecipadas sobre 

exposições; 

• "Ciippings" de notícias: como não é hábito a empresa manter a assinatura de 

todas os jornais e revistas, ela poderá se utilizar de serviços de "clippings", que 
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fazem buscas de publicações por assuntos ou por concorrentes, conforme os 

interesses da empresa; 

• Anúncios de oferta de emprego: anúncios de oferta de empregos podem ser 

uma fonte rica de informações. Geralmente, informam a posição que o 

concorrente quer preencher, função disponível, etc. De certa forma, podem 

revelar qual é a estratégia que o concorrente poderá adotar; 

• Estudos publicados: embora os relatórios publicados de pesquisas de mercado 

normalmente focalizem mais as tendências globais do que detalhes das 

operações de cada empresa, alguns deles incluem detalhes suficientes para 

merecer a atenção da empresa; 

• Relatórios financeiros: as corretoras de valores publicam, freqüentemente, 

análises de empresas de capital aberto. Esses relatórios costumam conter visões 

surpreendentes das operações, vendas e da gerência de uma empresa; a maior 

parte desses relatórios estão disponíveis em BDs; 

• Exposições e feiras: as exposições e conferências profissionais são 

importantes fontes de informação sobre a concorrência. Quem participar de uma 

exposição poderá conhecer as mais recentes inovações nos produtos de seus 

concorrentes, suas mudanças de preços e direções de marketing; 

• Arquivos públicos (federais, estaduais e municipais): arquivos de entidades 

ambientais, relação de pedidos de falência, arquivos do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), dentre outros, poderão conter informações 

importantes a serem consideradas no monitoramento concorrencial ; 

• Anúncios: acompanhar as propagandas de um concorrente poderá dar 

indicações de quais segmentos de mercado o concorrente almeja atingir, bem 

como de outras estratégias dos concorrentes; 

• Contatos pessoais: embora os nove primeiros passos tenham focalizado fontes 

publicadas, um programa de monitoração deverá incluir informações obtidas a 
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partir de contatos pessoais. Poderão ser incluídas conversas com professores 

universitários, fornecedores da empresa, principais clientes, fornecedores, 

técnicos e demais analistas de mercado. 

Essas fontes ajudarão PMis a encontrarem muitas informações sobre o mercado 

e seus principais concorrentes. No entanto, de acordo com os recursos disponíveis para 

serem investidos em coleta de informações, poderão complementar essa busca com 

fontes mais complexas de informação. 

5.4 Processo de sistematização das informações 

Toda a informação gerada e coletada pela empresa deverá apresentar algumas 

características de modo a garantir a máxima eficácia quanto ao seu uso. Essas 

características, segundo Alter (1996) , são referentes à qualidade, acessibilidade e 

apresentação das informações, ou seja, além de apresentarem boa qualidade, deverão 

também, estarem sistematizadas em meios que facilitem a sua difusão para toda a 

organização. 

Os resultados a seguir (gráfico 29) identificam os principais recursos de 

informação utilizados pelas empresas estudadas: 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

Freqüência 

Gráfico 29: Recursos de informação utilizados pelas empresas 
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Dentre as principais finalidades identificadas com o uso dos diferentes recursos 

de informação, o resultado foi o seguinte: 

Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI)- das vinte e oito empresas que utilizam 

EDI , 26 o utilizam para acessar os bancos e 2 empresas o utilizam com representantes. 

As principais finalidades são: reduzir o custo e agilizar o processo de informação; 

Internet- das 25 empresas com acesso a Internet, 14 empresas a utilizam para 

buscar informações sem fim específico; 9 empresas a utilizam para manter contatos 

com fornecedores e clientes, e duas pesquisam informações sobre os concorrentes e 

sobre novas matérias-primas; 

Home page - a principal finalidade das empresas que possuem home page foi a 

divulgação institucional da empresa; 

Correio eletrônico interno - a principal finalidade indicada é agilizar o processo 

de comunicação interno da empresa; 

Intranet- apenas uma empresa acabou de implantar a Intranet, e acredita que 

deverá melhorar muito a integração da informação dos departamentos da empresa, 

servindo como importante instrumento de informação gerencial ; 

Redes locais- a finalidade é interligar todos os setores da empresa/fábrica; 

Microcomputador- todas as empresas o possuem, sendo imprescindível o seu 

uso em qualquer organização, sendo o seu leque de finalidades sendo cada vez mais 

ampliado; 

Notebook -a principal finalidade é possibilitar que uma pessoa (funcionário da 

empresa) possa transportar consigo bancos de dados da empresa e possibilitar o 

acesso a outras informações nos locais mais diversos possíveis; isto é possível pela 

facilidade de seu transporte; 

CADICAM - as empresas julgaram este recurso de fundamental importância 

para o desenvolvimento de projetos, substituindo as tradicionais planilhas de desenho, 
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sendo que, em algumas empresas, esse recurso é utilizado de forma simultânea (via 

Internet) com o cliente no desenvolvimento de projetos; 

Sistemas integrados (contas a pagar e receber, controle de estoque, 

almoxarifado, etc) - esse recurso é utilizado pelas empresas com a finalidade de 

integrar os diversos departamentos nas operações praticadas (compras-estoques

vendas-contabilidade); 

Planilhas eletrônicas - a sua finalidade é possibilitar uma série de controles da 

empresa, (gráficos, desempenho, custo, preço, etc.); 

Editor de texto - todas as empresas possuem editor de texto, a finalidade é 

redigir documentos, etc; 

Outros recursos - as empresas apresentaram outros recursos informacionais, tais 

como: cartão magnético para identificação e ponto; serviço on-line de consulta a 

histórico de clientes para verificar a inadimplência; além de leitura de código de barras 

para acompanhar a trajetória dos produtos no processo produtivo da empresa. 

Esses resultados indicam que a maioria das empresas estão utilizando os 

recursos da TI apenas para dar suporte às atividades operacionais da empresa, e, em 

poucos casos, a TI está sendo utilizada para aproveitar estrategicamente os recursos 

da informação. Segundo Cornella (1994), o mais importante é que as empresas 

comecem a se dar conta de que o verdadeiro objetivo da TI deve ser o aproveitamento 

estratégico da informação, o qual , mesmo parecendo uma obviedade, não tem sido 

compreendido por muitas empresas. 

Todos os dados coletados somente se transformarão em informação a partir do 

momento em que forem devidamente tratados, tornando-se úteis às pessoas que os 

necessitam. Para Alter (1996), os dados deverão ser tratados de maneira a possuírem 

um formato e um nível de sumarização, de modo a fornecer grande quantidade de 

informação útil , evitando entulhar o usuário com excesso de informação desnecessária. 
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Gráfico 30: Sistematização das informações do ambiente concorrencial 

O gráfico 30 registra que apenas 15% das empresas possuem as informações 

concorrenciais em bases de dados computadorizadas; a grande maioria apresenta o 

registro de informações em arquivos de papel, ou seja, todos os relatórios, estudos, 

pesquisas e demais dados, são armazenados em arquivos em papel ; sendo que 26% 

da empresas não possuem registro de informações. 

Quanto à gerência dos recursos informacionais, nenhuma das empresas 

pesquisadas apresenta um setor exclusivo para gerenciar os recursos informacionais. 

Na verdade, observou-se que a informação recebe o seguinte tratamento na empresa: 

os diretores e gerentes, por estarem continuamente viajando, são as pessoas que mais 

trazem informação externa para dentro da empresa (gráfico 31 ). Mas o que ficou 

evidente é que em poucas empresas, existe um profissional responsável e qualificado 

trabalhando exclusivamente no tratamento dessas informações. 

Todo s os func ionário s 

Engenharia 

Departamento de produção 

Departamento comerc ial 

Gerentes (Adm. Com. Financ . Prod.) 

Diretores (Adm.Com. Financ. Prod.) 
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Gráfico 31: Responsáveis pelo gerenciamento dos recursos informacionais 
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Para Cornella (1994), a empresa deverá possuir um gerente de informações. 

Esse profissional deverá apresentar sólidos conhecimentos na área de negócios e um 

amplo conhecimento da empresa. Deverá ser portador, também, de amplo 

conhecimento técnico, capacidade e habilidade para se manter em dia no campo das 

novas tecnologias da informação. 

Já Kennington (1989) adverte que uma das chaves para que as PMEs recebam 

boa informação consiste em que os agentes encarregados de administrar os recursos 

informacionais não só tenham conhecimentos sobre as fontes de informação, mas 

também capacidade de entender as necessidades de informação das PMEs (por que 

necessitam a informação e como podem utilizá-la). Trata-se do problema da conversão 

da informação em ação, ou seja, de nada serve a informação externa se não 

soubermos como aplicá-la. Adverte, também, que, para as PMEs, esse problema é 

mais relevante, pois os proprietários/diretores não dispõeem de tempo para realizar 

essas tarefas por eles mesmos. Nesse caso, talvez a solução seja a busca de auxílio 

em profissionais especializados, pessoas cujo negócio consiste em vender sua 

habilidade para encontrar informação que satisfaça as necessidade de seus clientes. 

5.5 Processo de difusão da informação 

Algo que, também, deverá ser observado no tratamento da informação 

são as formas de difusão. Os meios de difusão deverão proporcionar uma boa 

acessibilidade da informação, ou seja, tornar as informações disponíveis de maneira 

eficaz para todas as pessoas que as necessitem. 
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Gráfico 32: Difusão da informação do ambiente concorrencial 
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Os resultados (gráfico 32) revelam uma problemática referente à acessibilidade 

da informação, pois somente 9% das empresas estudadas possuem as informações 

disponíveis em bases de dados acessadas através de correio eletrônico. No entanto, 

percebe-se que a grande maioria das empresas disponibilizam a informação de maneira 

informal, através de conversas e enbontros informais. 
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Gráfico 33: Freqüência da divulgação da informação 

Esses resultados indicam que a maior parte das empresas divulgam suas 

informações semanalmente através de reuniões. 

Cabe ressaltar, ainda, que, para que um processo de monitoramento 

concorrencial seja implementado, é fundamental a participação ativa de todos os 

recursos humanos da empresa. Motivar os funcionários e criar a consciência da 

importância da busca de informação concorrencial facilita a dinâmica de realização do 

processo de inteligência, envolvendo e compromissando o grupo. Nesse caso, é 

imprescindível que todos os funcionários saibam quais informações buscar e qual a 

principal razão da busca. Divulgar a missão da empresa, seus planos e estratégias para 

a qual a informação é buscada, é, então, relevante para o engajamento de todos os 

funcionários. Para Fuld (1988) , uma declaração curta e bem redigida da missão da 

empresa, agirá como bandeira do programa de monitoração. Ela deverá ser exibida nos 

quadros de avisos e em outras formas de comunicação da empresa. 
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Gráfico 34: Divulgações dos planos, metas e missão da empresa 

Ao analisar os dados das empresas estudadas (gráfico 33), observou-se que a 

maioria delas não divulga sua missão, seus planos e metas internamente (65% das 

empresas pesquisadas) , não deixando, dessa forma, bem claro suas estratégias e 

objetivos, para os quais devem ser orientados todas as ações e as atividades de 

monitoramento concorrencial. 

5.6 Atitudes relacionadas ao monitoramento concorrencial 

Os resultados demonstram algumas atitudes de monitoramento concorrencial , 

outras, porém, refletem um total descaso com a informação do ambiente externo. 

Nesse sentido, destacam-se alguns comentários totalmente antagônicos realizados por 

entrevistados, indicando uma total heterogeneidade de comportamento entre as 

empresas estudadas: 

··Na empresa, o jogo é aberto, todos os funcionários sabem sobre tudo o que 

acontece na empresa. Sabem dos planos, das metas e da missão da empresa, 

inclusive dos salários dos diretores" ( comentário feito pelo diretor de uma empresa de 

423 funcionários) ; 

·· Buscamos novidade em feiras no exterior para verificar o que há de mais 

avançado em outros países. O diretor acaba de voltar de uma feira de máquinas 

agrícolas da Itália " (comentário feito pelo gerente-administrativo e financeiro de uma 

empresa de 170 funcionários) ; 
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··Ficamos atento às estratégias e mudanças dos concorrente e realizamos 

engenharia reversa nos seus produtos, sempre procurando inová-los" (comentário feito 

pelo gerente-administrativo e financeiro de uma empresa de 21 O funcionários) ; 

" Procuramos no exterior nos informar o que é um preço internacional para o 

nosso produto e a partir daí ver o que podemos fazer. Estamos viajando direto para 

acompanhar o mercado" (comentário feito pelo diretor-presidente de uma empresa de 

107 funcionários, líder nacional no seu ramo de negócio); 

·· Procuro saber o que a concorrência está fazendo e procuro atualizar com 

inovação" (comentário feito pelo diretor-industrial de uma empresa de 295 

funcionários) . 

Mesmo sendo, na maioria das vezes, utilizados procedimentos informais, essas 

atitudes são importantes e imprescindíveis para a eficácia das estratégias empresariais. 

Porém, outras atitudes revelam um total descaso com a questão de 

monitoramento do ambiente concorrencial, como pode-se observar: 

··Para mim informação concorrencial é espionagem, não me envolvo com este 

tipo de coisa, na verdade eu faço os meus produtos e esqueço os concorrentes" 

(comentário feito pelo diretor-presidente de uma empresa de 73 funcionários); 

" Precisamos ignorar a concorrência, não temos tempo para este tipo de coisa" 

(comentário feito pelo diretor-industrial e administrativo de uma empresa de 100 

funcionários. Obs: A empresa está em processo falimentar) ; 

·· É difícil a empresa conseguir saber da tecnologia de processo, custos, matérias 

primas dos concorrentes, esta área é fechada. Não existe diálogo" (comentário feito 

pelo diretor-comercial e administrativo de uma empresa de 110 funcionários) ; 

" A gente sempre gostaria de saber algo sobre a concorrência. Mas como nós 

somos líderes de mercado, deixamos os outros se preocuparem com a gente. Até 

porque essas informações são difíceis de conseguir" (comentário feito pelo diretor

superintendente de uma empresa de 423 funcionários); 
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'' Os funcionários devem saber somente o serviço, planos e metas é somente 

para a direção" (comentário feito pelo diretor presidente de uma empresa de 77 

funcionários) . 

Se, por um lado, essas constatações deixam muito claro a carência de 

informações concorrenciais por parte da maioria das empresas estudadas, por outro, 

demonstram atitudes inteligentes e pró-ativas de empresários que já perceberam a 

importância da gestão da informação, tanto na efetivação de suas estratégias, como na 

busca e sustentação de vantagens competitivas ao longo do tempo. 



6 CONCLUSÕES 

Neste capítulo, serão apresentados, primeiramente, os principais resultados da 

pesquisa, ligando-os com os objetivos específicos e as questões de pesquisa. Na 

segunda parte, será delineado o perfil do grupo de empresas que monitoram o 

ambiente concorrencial. 

6.1 Principais resultados 

Os resultados do capítulo anterior demonstraram o comportamento das 

empresas em relação ao monitoramento do ambiente concorrencial. Importante, agora, 

será sintetizar os principais resultados, associando-os aos objetivos específicos e às 

questões de pesquisa que ensejaram a realização deste estudo. 

O primeiro objetivo específico do estudo foi a identificação do nível de 

conhecimento das empresas em relação ao seu ambiente concorrencial. Segundo 

Cornella (1994), para as empresas exercerem um monitoramento do ambiente 

concorrencial, deverão apresentar um adequado conhecimento de uma série de 

variáveis que influenciam direta ou indiretamente a competitividade da empresa 

(elencadas no item 3.2.1 deste trabalho). Porém, para fins desta análise, destacaram

se algumas variáveis (11 variáveis), permitindo, dessa forma, observar o nível de 

conhecimento das empresas, restritamente às variáveis analisadas. Os resultados, de 

forma geral , já foram apresentados no item 5.2 deste trabalho e serão sintetizados no 

gráfico a seguir: 
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Observou-se que existem variações significativas no nível de conhecimentos 

das variáveis estudadas. Para um grupo de variáveis (linhas de produtos produzidos 

pelo concorrente; posição da empresa em relação ao principal concorrente; pontos 

fortes e fracos do principal concorrente; novos nichos de mercado; tratados e acordos 

internacionais referentes ao setor da empresa e os principais benefícios fiscais que são 

disponibilizados ao setor) as empresas apresentam um razoável nível de conhecimento. 

Já para outro grupo de variáveis (método de gestão do principal concorrente; país em 

que o principal concorrente adquiriu a última tecnologia de processo; participação de 

mercado do maior concorrente; origem da matéria-prima do principal concorrente e a 

margem de lucro do principal fornecedor) as empresas apresentam um baixo nível de 

conhecimento. 

Esses resultados indicam que o monitoramento do ambiente concorrencial não 

é exercido de forma efetiva, apresentando significativas variações do nível de 

conhecimento entre as variáveis estudadas. 

O segundo objetivo específico visou à identificação das principais fontes de 

informação utilizadas pelas PMis para o conhecimento do seu ambiente concorrencial. 

Esses resultados foram apresentados no item 5.3 e serão sintetizados no gráfico 36. 

Observa-se que para buscar informações sobre as inovações no setor, as 

empresas se valem, basicamente, de visitas a feiras nacionais e internacionais, 

viagens dos empresários e pessoal técnico e revistas técnicas; para buscar informação 

dos reguladores, as principais fontes são as câmaras setoriais, os sindicatos patronais, 

a mídia e os consultores; quanto aos fornecedores, as principais fontes utilizadas são 

os contatos com os próprios fornecedores, os catálogos, as feiras 

nacionais/internacionais e as revistas técnicas; com referência aos clientes, as 

principais fontes de informação são os representantes, os próprios clientes, as feiras 

nacionais e internacionais e os vendedores e, por fim, para buscar informação sobre os 

concorrentes, as empresas se valem dos clientes, dos representantes, dos 

fornecedores e da engenharia reversa, como principais fontes de informação. 
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Gráfico 36: Principais fontes de informações citadas pelas empresas 

Os resultados apresentados demonstram que as empresas estudadas estão 

utilizando meios tradicionais de coleta de informações. As principais fontes de 

informação utilizadas são de caráter pessoal e denominadas, pela bibliografia estudada, 

como fontes informais e pouco confiáveis. São poucas as empresas que se utilizam de 

fontes de informação mais científicas e confiáveis (estudos de mercado, pesquisa a 

BDs, entre outras já citadas no referencial teórico) . 

O terceiro objetivo específico buscou a identificação da forma como as 

empresas estudadas estão sistematizando e difundindo a informação do ambiente 

concorrencial. Os resultados apresentados no item 5.4 demonstraram que o principal 

meio de sistematização da informação do ambiente concorrencial se dá através de 

arquivos em papel (70%), outras empresas utilizam meios informatizados (15%), 

ficando, também, evidenciado que algumas empresas não sistematizam a informação. 

Já quanto aos meios de difusão da informação na empresa (ver item 5.5) , as 

conversas e encontro informais foram os meios mais citados (97%), e as reuniões 

apresentaram 94% de nível de utilização. Observou-se, também, que existem algumas 
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empresas que já se utilizam de meios mais formais de difusão da informação, como por 

exemplo, relatórios por escrito, jornal de circulação interna e correio eletrônico. 

O quarto objetivo específico deste estudo foi a estruturação e validação de 

face do instrumento de coleta de dados (ver anexo 01 ). Assim, esse instrumento 

poderá ser utilizado em outros estudos que apresentarem as mesmas preocupações, 

possibilitando realizações de possíveis comparações com os resultados apresentados 

neste trabalho. 

O quinto objetivo específico foi apresentar parâmetros para auxiliar as PMis 

no monitoramento do seu ambiente concorrencial. Esses parâmetros foram 

apresentados em diversos itens do referencial teórico e na análise e interpretação dos 

dados, mais especificamente no item 4.3, onde são indicadas algumas fontes básicas 

de informação para as PMis. 

Quanto às questões de pesquisa (apresentadas no item 1.1 ), pode-se sintetizar 

os seguintes resultados: 

• comportamento reativo das empresas na busca de informação do 

ambiente concorrencial , isto é, são poucas as empresas que buscam informação 

como forma de antecipar-se às mudanças. Esse comportamento foi observado, por 

exemplo, no gráfico 17, onde 30% dos entrevistados informaram que não buscam 

informação sobre a sua concorrência direta; 

• limitação do conhecimento do ambiente concorrencial ao âmbito local e 

regional , esse comportamento foi observado, como exemplo, no gráfico 14, onde 75% 

dos entrevistados informaram conhecer a participação de mercado, em nível regional , 

do principal concorrente da empresa, já em termos de mercado internacional , apenas 

3% dos entrevistados possuem esse conhecimento. 

• baixa formalização no tratamento da informação, esse procedimento é 

observado no gráfico 30, demonstrando um total de 26% de empresas que não 

possuem registro de informação do ambiente concorrencial. Já no gráfico 32, observa-
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se que as "conversas e encontros informais" figuram como o principal meio de 

difusão de informação. 

É importante observar que a análise foi procedida de forma a destacar os 

aspectos negativos, ou seja, procedimentos das empresas em desacordo com as 

recomendações da bibliografia estudada. Porém, mesmo assim, cabe ressaltar que 

algumas empresas apresentam procedimentos adequaçlos de tratamento e gestão da 

informação, exercendo um efetivo monitoramento do ambiente concorrencial. 

6.2 Perfil das empresas que monitoram o ambiente concorrencial 

Para traçar um perfil das empresas que monitoram ou não o ambiente 

concorrencial , separaram-se as empresas em três grupos: um grupo de empresas que 

apresentam um elevado conhecimento do ambiente concorrencial , um grupo de 

empresas que apresentam um baixo conhecimento do ambiente concorrencial e um 

grupo intermediário. Após esse procedimento, traçou-se um comparativo entre os dois 

grupos extremos (excluindo o grupo intermediário), ficando evidente algumas 

características e atitudes entre as empresas que melhor monitoram o ambiente 

concorrencial e que as diferenciam daquelas que não realizam esse monitoramento. 

Para calcular o escore das empresas, atribuíram-se valores de zero (O) para as 

empresas que declararam não possuir conhecimento sobre a variável questionada e 

dez (1 O) para as empresas com domínio de conhecimento sobre a variável questionada 

(variáveis apresentadas no gráfico 35). A partir disso, procedeu-se o cálculo do escore 

de cada empresa (ver quadro 3). 
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Os grupos comparados foram divididos segundo a metodologia apresentada, ou 

seja: Grupo 1 - formado por um conjunto de 1 O empresas que apresentaram um baixo 

nível de · conhecimento, portanto não monitoram efetivamente o ambiente 

concorrencial, apresentando um escore médio abaixo de 60 pontos no conjunto de 

variáveis estudadas. Grupo 2 - formado por um conjunto de 9 empresas que 

apresentam uma elevado nível de conhecimento, portanto monitoram efetivamente o 

ambiente concorrencial , apresentando um escore médio acima de 80 pontos no 

conjunto das mesmas variáveis estudadas. 

Os resultados a seguir mostram algumas características e atitudes desses dois 

grupos em relação a outras variáveis, tais como: tamanho da empresa; tipo jurídico da 

empresa; destino da produção; planejamento estratégico; processo de sistematização e 

difusão da informação. Cabe ressaltar que esta análise restringe-se à apresentação 

das médias dos grupos em relação às variáveis abordadas, pois um tratamento 

estatístico mais aprofundado não é indicado, em função do pequeno número de casos 

observados ( 19 empresas). 
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Gráfico 37: Tamanho da empresa e monitoramento do ambiente concorrencial 

O tamanho da empresa é representado pelo número de empregados. Os 

resultados demonstram que o monitoramento do ambiente concorrencial é exercido por 

empresas que possuem em média 251 ,55 funcionários, ou seja, as maiores. As 

empresas que não monitoram os concorrentes apresentam em média 134,8 
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funcionários. Portanto, pode-se observar uma tendência das empresas maiores 

monitorarem melhor os seu ambiente concorrencial. 

Analisou-se, também, a possível relação entre o monitoramento concorrencial e 

o tipo jurídico da empresa, com o objetivo de verificar se as empresas do tipo jurídico 

sociedade anônima (S/A) que, geralmente, são empresas mais abertas ao ambiente 

externo, apresentariam maior nível de conhecimento do ambiente concorrencial. 
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Gráfico 38: Tipo jurídico da empresa e monitoramento do ambiente concorrencial 

De acordo com os dados do gráfico 38, essa relação é verificada, o que pode ser 

explicado pelo fato de que a maioria das empresas do tipo jurídico sociedade limitada 

(Ltda) correspondem a empresas, geralmente, familiares e tradicionalmente mais 

fechadas ao ambiente externo. Por outro lado, as empresas do tipo jurídico "S/ A" 

correspondem a empresas mais abertas às mudanças do ambiente externo, possuindo, 

geralmente, profissionais mais preparados e conscientes da importância da gestão dos 

recursos informacionais. 

Analisou-se, também, a relação entre as empresas que monitoram o ambiente e 

o destino de sua produção, para verificar se as empresas que apresentam maior 

percentual exportado monitoram melhor o ambiente concorrencial (gráfico 39). 
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Gráfico 39: Destino da produção e monitoramento do ambiente concorrencial 
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Esses resultados demonstram que as empresas que transacionam 

internacionalmente exercem um monitoramento mais efetivo do ambiente concorrencial. 

Por outro lado, as empresas que não monitoram o ambiente concorrencial são as 

empresas que abastecem o mercado local e nacional. O que se pode verificar é que, 

para as empresas competirem globalmente, há necessidade de um maior nível de 

conhecimento de todo o seu ambiente concorrencial. 

A análise do desenvolvimento do planejamento estratégico (PE) e do 

monitoramento do ambiente concorrencial (gráfico 40) mostra uma significativa relação 

entre essas duas variáveis. Essa relação vai ao encontro do modelo de Sammon 

(1984) (Figura 5}, indicando que o monitoramento do ambiente concorrencial, por meio 

da inteligência competitiva, serve de base fundamental para o PE, dessa forma, será 

praticamente impossível uma empresa realizar PE sem possuir um adequado 

conhecimento do seu ambiente concorrencial. 
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Gráfico 40: Planejamento estratégico e monitoramento do ambiente concorrencial 

Quanto à sistematização da informação (gráfico 41 ), observou-se que as 

empresas que monitoram o ambiente concorrencial (60%) utilizam meios 

computadorizados. Esses meios facilitam o acesso à informação e permitem às 

empresas uni monitoramento mais efetivo. Isso ratifica a posição de Alter (1996), ao 

argumentar que, para a informação ser útil , deverá estar sistematizada em meios que 

facilitem a sua difusão para toda a organização de forma rápida e oportuna. 
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Gráfico 41: Sistematização da informação e monitoramento do ambiente concorrencial 

Quanto ao processo de difusão da informação, observa-se (gráfico 42) que as 

empresas que monitoram o ambiente concorrencial utilizam processos mais formais 

(relatórios por escrito, jornal de circulação interna e correio eletrônico), enquanto que as 

empresas que não monitoram o ambiente concorrencial se utilizam basicamente de 
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meios informais e geralmente em forma de contatos pessoais (encontros informais e 

reuniões). 
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Gráfico 42: Difusão da informação e monitoramento do ambiente concorrencial 

Esses resultados indicam que os meios mais sistematizados e formais (relatórios, 

jornal interno e correio eletrônico) de difusão da informação, poderão estar auxiliando 

as empresas industriais estudadas no monitoramento do ambiente concorrencial. 

Concluindo, pode-se destacar que o perfil do grupo de empresas industriais que 

monitoram o ambiente concorrencial é o seguinte: 

• Indústrias com maior número de empregados; 

+ Indústrias do tipo jurídico "S/ A"; 

+ Indústrias com maior percentual de exportação; 

+ Indústrias que desenvolvem Planejamento Estratégico; 

+ Indústrias que utilizam os recursos da tecnologia da informação para 

sistematização das informações; 

• Indústrias que utilizam meios mais sistemáticos e formais na difusão da 

informação (relatórios, jornal de circulação interna e correio eletrônico). 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A indústria metal-mecânica da região de Caxias do Sul sustenta, atualmente, 

uma posição de vanguarda na indústria nacional. Essa consolidação deve-se muito ao 

esforço realizado pelas indústrias da região na qualificação da mão-de-obra, no 

investimento em tecnologia, na alta preocupação com a questão da qualidade e ao 

espírito inovador de seus dirigentes. Porém, para manter a sua liderança, as empresas 

industriais deverão dar uma maior atenção quanto à realização de um monitoramento 

efetivo do ambiente concorrencial , a partir do gerenciamento adequado de seus 

recursos informacionais. 

Neste estudo, obtiveram-se grupos distintos de indústrias, cujos escores 

apresentaram estreita relação com o seu nível de monitoramento do ambiente 

concorrencial. Por um lado, ficou evidente a existência de um grupo de indústrias que 

apresenta um baixo nível de conhecimento do ambiente concorrencial , denotando a 

existência de uma despreocupação, principalmente, em relação à concorrência. Observa

se, também, que o conhecimento concorrencial é muito restrito e limitado a um nível 

imediato da empresa. Por outro lado, observa-se um grupo de indústrias que apresenta 

um amplo conhecimento do ambiente concorrencial, demonstrando atitudes de uma 

monitoração efetiva do seu ambiente externo. 

As PMis poderão encontrar várias dificuldades na hora de obter e aproveitar as 

fontes de informação externa, como por exemplo: insuficiência de pessoal e de tempo 

para extrair informação útil dentre toda a informação existente e custo elevado de 

acesso a determinadas fontes de informação de grande utilidades (como BDs de 

patentes e licenças, etc.). No entanto, essas indústrias poderão utilizar alguns 

procedimentos básicos e de menor custo que poderão gerar importantes resultados no 

monitoramento do seu ambiente concorrencial , como os sugeridos por Fuld (1988), 

(abordados no item 5.3 deste trabalho). 
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Percebe-se, também, que o principal diferencial das indústrias que monitoram o 

seu ambiente concorrencial não se restringe somente aos recursos de que dispõem, mas 

principalmente, à atitude pró-ativa de seus dirigentes, ou seja, antecipar-se às mudanças 

através da busca de informação de forma prospectiva. 

Logo, pode-se concluir que as indústrias que utilizarem um adequado 

monitoramento do ambiente concorrencial somados, a atitudes pró-ativas de seus 

dirigentes, poderão, de forma mais eficaz, alcançar e sustentar vantagens competitivas ao 

longo do tempo. 

Finalizando, os dirigentes das PMis devem estar cientes de que o 

gerenciamento estratégico da informação é atualmente um dos mais importantes 

recursos da organização e, portanto, deverão buscar o máximo de empenho nesse 

sentido. 



8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO EMPÍRICO 

No presente estudo convém reconhecer a existência de algumas limitações: 

+ Quanto à própria natureza do estudo exploratório desenvolvido nesta 

dissertação, ou seja, os resultados aqui apresentados devem ser avaliados 

pelo seu valor em reunir conhecimentos acerca do processo de Inteligência 

Competitiva para o monitoramento do ambiente concorrencial e, sobretudo, 

referentes ao comportamento das PMis do pólo metal-mecânico da Região 

de Caxias do Sui-RS em relação ao tema estudado. Portanto, esses 

resultados podem até identificar uma tendência do setor, mas não permitem 

qualquer forma de generalização. 

+ Com referência aos recursos físicos e financeiros que impediram a 

realização de um estudo mais abrangente, envolvendo uma amostra maior e 

contemplando, também, as grandes indústrias. Amostras maiores permitiram 

análises e justificativas mais aprofundadas, pois a inclusão das grandes 

indústrias na amostra possibilitariam a obtenção de conclusões mais 

significativas. 

+ Quanto à comprovação da fidedignidade dos dados coletados, isso é próprio 

das pesquisas por entrevistas, na qual o pesquisador se limita às 

informações prestadas pelo entrevistado. A adoção de múltiplos 

respondentes em cada uma das indústrias teria reduzido o problema "viés 

dos respondentes", mas, por outro lado, os recursos utilizados pelo 

pesquisador teriam que ser maiores. Por outro lado, a construção do 

instrumento de coleta de dados foi feita de forma a reduzir ao máximo essa 

possibilidades. 



9 PROPOSTASPARAESTUDOSFUTUROS 

A título de proposta de novos estudos, cabe apontar dois importantes assuntos 

a serem desenvolvidos a partir desta dissertação: 

+ aplicar o instrumento de coleta de dados, apresentado nesta dissertação, 

nas grandes indústrias do pólo metal-mecânico da região de Caxias do Sul. 

Isso poderá implicar importantes comparações com os dados referentes às 

PMis, apresentados neste trabalho; 

• por ser o modelo de (SIC) de Sammon (1994) suficientemente genérico em 

relação à realidade das PMis, sugere-se que, a partir desse modelo, e 

subsidiado pelos resultados desta dissertação, seja elaborado um modelo 

de (SIC) para o monitoramento do ambiente concorrencial , específico para 

as PMis. 



10 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Os resultados apresentados neste estudo, além da sua contribuição à área 

acadêmica, têm uma grande importância para a área empresarial. Essa importância 

não é, somente, pela identificação da situação das indústrias estudadas diante do tema 

proposto, mas, principalmente, pela sensibilização dos empresários locais sobre 

importância de se exercer uma adequada gestão dos seus recursos informacionais, 

através da aplicação de algumas das técnicas e idéias apresentadas nesta dissertação. 

Pode-se sintetizar as principais contribuições da seguinte forma: 

Para a área acadêmica: 

• apresentação dos resultados preliminares da pesquisa no 22° Encontro da 

ANPAD (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Administração), na área temática de Organizações e Estratégia, realizado em 

setembro de 1998, em Foz do lguaçu-PR, Brasil; 

• indicar propostas para futuros estudos sobre o tema e setor industrial 

pesquisado; 

• validar um instrumento de pesquisa para futuros estudos que demonstrem as 

mesmas preocupações; 

• agregar conhecimento em torno do tema: inteligência competitiva para o 

monitoramento do ambiente concorrencial . 

Para a área empresarial: 

• sensibilizar as indústrias para o uso de informações do ambiente concorrencial 

na busca de maior competitividade; 
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• auxiliar as indústrias na formulação e na identificação de parâmetros 

necessários para monitoramento do ambiente concorrencial ; 

• subsidiar as indústrias na redefinição estratégica de suas atividades de 

monitoramento concorrencial ; 

• informar, por escrito, as indústrias e as entidades representativas do setor, 

sobre os resultados da pesquisa; 

+ disponibilizar e difundir, através de site web , os resultados obtidos na 

pesquisa. Alguns resultados preliminares, já estão disponibilizados no seguinte 

endereço: "osse.inf.ufrgs.brlintcomp". 
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ANEXO 01: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 



e 
UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

~ 
PPGA 

DIAGNÓSTICO DA FORMA DE MONITORAMENTO DO 
AMBIENTE CONCORRENCIAL DAS PMEs DA INDÚSTRIA 

METAL MECÂNICA DA REGIÃO 
DE CAXIAS DO SUL- RS 

Empresa n•:_ 

AMBIENTE CONCORRENC/AL Data da entrevista: I I 

132 

---

1 Fale sobre a indústria metal-mecânica de modo geral. 

2 Indique quais são as linhas de produtos produzidas por sua empresa e por seus 
concorrentes: 

PRINCIPAIS LINHAS DE PRODUTOS NACIONAIS DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA 
Mat. Mecânica Metalurgia Mat. Outros Métodos de Gestão 

transp. Elet./ 
comunic. 

Mat de Máq. Motores Matrizaria Cutelaria Armas de Estr. Peças e Mat Eléll 
transp. eq. agr. Diesel fogo Metálicas compon. comunic. 

Da sua 
empresa 

Do seu 
concorrente 
N"1 

Do seu 
concorrente 
N° 2 

Do seu 
concorrente 
N"3 

Observações: 
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3 Qual das vantagens competitivas a empresa apresenta em relação a concorrência 
(marque as duas principais) 

Qual a vantagem Qual a vantagem competitiva dos seus concorrentes? 
competitiva da 
sua empresa? 

Itens 11 Alternativas Sua Empresa Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 
Menor preço 
Qualidade superior 
Imagem 
Segmentação 
mercado 
Design avançado 
Condições de 
pagamento 
Assistência técnica 
Diferenciação 
Inovação 
Logística de mercado 
(distribuição, estoque, ... ) 

Outra. Qual? 

Observações: -----------------------------------------------------------

4 Posicione a sua empresa em relação à concorrência: 
C = Concorrente 

FORTE FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL 
EMPRESA DOMINANTE MARGINAL 

~······································································································· ·····························································~ 

Sua empresa 
C1 
C2 
C3 

5 Cite dois pontos fortes do seu principal concorrente: 

10-------------------------------------------------------------------------
20-------------------------------------------------------------------------

6 Cite dois pontos fracos do seu principal concorrente: 

10-------------------------------------------------------------------------
20-------------------------------------------------------------------------

7 De qual país, o seu principal concorrente fez a última aquisição de tecnologia de 
processo? ______________________________________________________________ __ 
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8 Quais são as mudanças concorrenciais que estão ocorrendo e que estão afetando 
diretamente a sua empresa? 

Oportunidades ------------------------------------------------------

Ameaças 

9 Qual a participação de mercado do seu maior concorrente? 
da região __ % do país __ % outros países % 

1 O Quais são os produtos que poderão tornar-se substitutos aos produtos ofertados hoje 
pela sua empresa?._ __________________________ _ 

11 A empresa trabalha com contratos de licenciamento e/ou parcerias? 
( ) Sim ( ) Não 

12 Quais as fontes que a empresa utilizou para buscar informações para a realização dos 
licenciamentos e/ou parcerias? 

------------------------

13 País de origem da parceria: --------------------------
14 A sua empresa utiliza de terceirização de serviços? ) Sim ) Não 
Em que áreas? -----------------------------
15 Dê um exemplo de um tipo de informação concorrencial que a empresa buscou 
ultimamente. 

16 Qual é o número de clientes da empresa? _________________ _ 

17 A empresa faz o acompanhamento sistemático dos consumidores e avalia o seu 
desempenho em relação ao seu concorrente principal? ( ) Sim ( ) Não 
De que maneira? ____________________________ _ 

18 A empresa tem conhecimento de novos nichos de mercado para o seu produto em 
outras regiões? ( ) Sim ( ) Não 
Qual a fonte que auxiliou na identificação? 

------------------
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19 Qual foi o número de novos clientes que a empresa conquistou neste último ano? __ 

20 As matérias primas consumidas pela sua empresa são originárias: 
PELA SUA EMPRESA PELO SEU CONCORRENTE 
Rio Grande do Sul % Rio Grande do Sul % --
Outros Estados % Outros Estados % --
Exterior - Mercosul % Exterior - Mercosul % --

-Outros % -Outros % --
TOTAL.. ... .... ... ....... . 1 00% TOTAL. ..... ......... .. .. . 100% 

21 Qual o prazo médio de entrega do seu principal fornecedor?..__ ________ _ 

22 Qual a margem de lucro que seu principal fornecedor aplica aos produtos adquiridos 
pela empresa? % 

23 A empresa exporta para outros países? ( ) Sim ) Não 

24 A empresa obedece a algum tipo de exigência formal por parte dos importadores? 
( ) Sim . Quais? ________________________ _ 

( ) Não 

25 A empresa tem conhecimento dos tratados e acordos pertinentes aos mercados 
internacionais? ( ) Sim ( ) Não 
Quais?-------------------------------

26 A sua empresa tem conhecimento da legislação de benefícios fiscais que atinge o 
setor? ( ) Sim ( ) Não 
Quais? 

27 A empresa beneficia-se de algum incentivo fiscal? ( ) Sim ( ) Não 
Qual? -------------------------------

28 Quanto tempo faz que a empresa lançou o último produto no mercado_? _____ _ 

29 Nos últimos dois anos quantos produtos a empresa lançou no mercado?_. ----:------=-
0 que estes lançamentos representam hoje na participação do faturamento da empresa? 

% --
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30 A empresa se 
::>atentes? 

preocupa em proteger seus produtos e/ou processos através de 

) sim. Possui __ produtos e/ou processos patenteados à nível nacional 
Possui produtos patenteados à nível internacional 

) não. 

31 Como foram obtidas as informações sobre as atuais tecnologias utilizadas no processo 
produtivo da empresa? 

32 A empresa tem conhecimento das normas de certificação? ) Sim ) Não 
( ) ISO 9000. Em que fase a empresa se encontra? _____________ _ 
( ) ISO 14000. Em que fase a empresa se encontra? ____________ _ 

33 Quais as fontes de informação mais utilizadas pela empresa para monitoramento do 
ambiente concorrencial? 

Observações: -----------------------------

34 A empresa recebe publicações técnicas periodicamente? 
( ) Sim. Quais? ________ _________________ _ 
( ) Não 
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35 A sua empresa utiliza algum dos tipos de recursos da Tecnologia da Informação? Com 
que finalidade? 

I FINALIDADE "ECNOLOGIA I 

)EDI~~~~--~--~--~--~-----------------------------
(transações eletrônicas com fornecedores e bancos; ... ) 

) acesso a Internet-------------------------
) home-page na internet 
) correio eletrônico interno-----------------------
)intranet--------------------------------
)redes locais-----------------------------
) microcomputador·----------------------------
)notebook-------------------------------------------------------
)CAD/CAM-------------------------------------------------
) sistemas integrados 
(contas à pagar e receber; c:-:o~nt~ro:;-le:-d:;-:e--:a71m~o:-x~ar="ifa:-:d:-:-o:-; _ _, __ )..----------------------

)planilhas eletrônicas-------------------------
)editor de texto---------------------------
)outro. Qual? ___________________________ _ 

36 A sua empresa tem um setor específico que se encarrega da busca e análise de 
informações? 
( ) Sim. Qual? ---------------------------------
( ) Não. 

37 Se não tiver um setor específico, há alguém que se encarrega de gerenciar esses 
recursos informacionais? 
( )Sim.Quem?-------------------------
( ) Não. 

38 Como são sistematizadas as informações do 
constantemente na empresa? 
( ) base de dados computadorizado 
( ) não possui registro de informações 

ambiente concorrencial que chegam 

) sistema de arquivos em papel 
) outro meio. Qual? --------

39 Como as informações do ambiente concorrencial chegam aos demais setores e/ou 
filiais da empresa? 
( ) relatórios por escrito 
( ) correio eletrônico 
( ) reuniões 
( ) conversas ou encontros informais 

( 
( 
( 
( 

) jornal de circulação interna 
) não são divulgadas internamente 
) são de domínio da diretoria 
) outro meio. Qual? _______ _ 

40 Com que freqüência são 
empresa? 

divulgadas as informações do ambiente concorrencial na 

( ) diária 
( ) semanal 

) quinzenal 
) mensal 

( ) irregular 
( ) outra. Qual? __ _ 
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41 Todos os funcionários da organização sabem claramente quais são as planos, metas e 
missão da empresa? ( ) sim ( ) não 
De que forma são difundidas?----------------------

42 Existe um histórico de desenvolvimento de produtos de modo a identificar e repassar 
informações nos processos de geração de novos produtos?( ) Sim ( ) Não 
Dequerorma? ___________________________ __ 

43 O setor de projetos mantém um arquivo de publicações técnicas sobre assuntos 
relacionados à área? ( ) Sim ( ) Não 
De que forma é feito o acesso?,_. ----------------------

44 Qual o destino de sua produção? 
Rio Grande do Sul % 
Outros Estados % 
Exterior - Mercosul % ---

- Outros % 
TOTAL. .......... ...... . 100 % 

45 Quanto a empresa investiu em P&D nos últimos dois anos? 
( ) mais de US$10.000 
( ) de US$ 5.000 à US$1 0.000 
( ) de US$1 .001 à US$ 4.999 
( ) menos deUS$ 1.000 

46 A empresa faz planejamento estratégico de suas atividades? 
( ) a empresa faz planejamento estratégico de maneira formal 
( ) a empresa faz planejamento estratégico apenas informalmente 
( ) a empresa não faz planejamento estratégico. 
( ) outra forma. Qual? --------------------------
47 A empresa é: ( ) matriz ) filial 
Quantas filiais a empresa possui?. ____________________ _ 

48 Tipo jurídico da empresa: 
( ) S/A- capital aberto ( ) Sociedade limitada 
( ) S/ A- capital fechado ( ) Outra. Qual? _______ __ 

Qual é o cargo que você ocupa na empresa? ________________ _ 
Número de funcionários ------------------------Data de fundação da empresa _/_/19_ 
Município _____________________________ _ 
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ANEXO 02: EMPRESAS DA AMOSTRA 



EMPRESAS SELECIONADAS PARA AMOSTRA DA PESQUISA 

02 AUTO 
GALVÂNICAS/A 

03 A VIMEC IND. E 
COM. DE 
EQUJPAMENTOS 
LIDA 

04 CABRAL 
CAPOTAS LIDA 

05 C E MAR 
COMPONENTES 
ELÉTRICOS L IDA 

06 DAMBROZS/A 
IND. MEC.E 
METALÚRGICA 

07 DE ANTONI S/ A 
MAQ. E EQUJP. 
AGRICOLAS 

08 DINAÇO IND. E 
COM. DE FERRO E 
AÇO LIDA 

09 FIO FORTES/A 
INDL. E COML. 

10 GAZOLAS/A 
INDÚSTRIA 
METALÚRGICA 

11 GECELE 
METALÚRGICA 
LIDA 

CAXIAS DO ~UL 

Av. Ruben Bento Alves N. 720 

Travessa Sta. Tereza. S/N 

BR 116, KM 141,5 N. 10500 

Rua Gerson Andreis N. 1255 

BR 116, KM 148 N. 17806 

Rua Moreira César N. 902 

Rs 122. KM80 S/N 

BR 116. KM 152 N. 21977 

BR 116 N. 1018 

RS 122, KM83 S/N 

Sagrada 
Família 

N. Sra. Das 
Graças 

São Cristovão 

Distrito 
Industrial 

Presidente 
Vargas 

São José 

N. Sra. Saúde 

Panazzolo 

Petropolis 

Vila Maestra 

229.1155 

226.2200 

283.1400 

227.1566 

228.2355 

224.1655 

224.1777 

222.8000 

222.2066 

224.1100 

140 

59 

226.1424 96 

283 .1400 137 

227.1566 243 

228.2080 320 

224.1712 85 

224.1717 258 

228.1451 123 

222.7307 310 

224.2481 83 
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LIDA 

13 HIDRO-JET EQUlP. Rua Governador Roberto N. 444 São José 224.1188 224.1016 260 
HIDRÁULICOS Silveira 
LIDA 

14 HIDROVER EQUlP. Av. Rossetti. N. 490 Pio X 211 .2255 211.2939 241 
OLEODINAMICOS 
LIDA 

15 IND.DE BR 116, KM 145 N. 14494 São Ciro 229.4866 229.3014 96 
MA1RIZES BELGA 
LIDA 

16 IND. MECANICA Rua Jacob Luchesi N. 4985 Santa Lúcia 211.2566 211.2566 172 
CORSO LIDA 

17 INEQUIL IND. Rua Pedro Pezzi N. 960 Panazzolo 2131644 62 
METALÚRGICA 
LIDA 

18 JRMAOS Rua Luiz Amalcaburio N. 500 Monte Berico 211.2111 211.3031 210 
AMALCABURIO 
LIDA 

19 LAVRALE Rua Oberdan Cavinatto 
MÁQUJNAS 

N. 290 Guaruja 229.2211 104 

AGRICOLAS 
LIDA 

20 LIEMEIND. Estrada monte Berico N. 325 Monte Berico 211.1311 211.2305 151 
METALÚRGICA 
LIDA 

21 LUPATECH S/A Rua Dalton Lahm dos N. 201 Distrito lndl. 227.1399 227.1217 360 
Reis 

22 MADAL S/ A Rua Flávio Francisco N. 350 Salgado Filho 213 .1679 213 .1060 289 
Bellini 

23 MECfu"\TICA INDL. Av. São Leopoldo N. 800 São Leopoldo 213 .1188 213.1064 57 
COLAR LIDA 

24 MECANICA SILPA RS 122, km 02 N. 06 Novo 224.1333 224.1616 150 
LIDA Perímetro 

25 METALCORTE RS 122, km 2,2 S/N Distrito Indl. 227.2233 227.2233 118 
IND. E COM. DE 
AÇOS LIDA 

26 MET ALURGICA Ruajoão José Cruz N. 247 Pio X 221.8322 221.8351 
SARETTA LIDA 

27 MET ALURGICA Rua Conselheiro Dantas N. 418 Sagrada 229.1955 229.1955 52 
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VITORIA L IDA Famfiia 

28 MP ESTRUTURAS Rua Carlos Bianchini_ N. 1979 Mal. Floriano 225.2033 78 
METÁLICAS LIDA 

29 PIGOZZI S/ A RS 122, KM87 S/N Pedancino 224.2000 224.2319 317 
ENGREN. E 
TRANSMISSÕES 

30 POLESSO BR453, KM76 S/N Monte Berico 211.3855 169 
MATRIZES E 
PLÁSTICOS L IDA 

31 RUGERI MEC-RUL BR 116, KM 153,2 S/N Panazzolo 213 .2244 66 
S/ A 

32 SIDERURGICA BR 116, KM 140,6 N. 202 Ana Rech 283 .1310 283 .1313 151 
TOME LIDA 

33 SULCROMO Rua Gerson Andreis N_ 366 Distrito lndl. 227.2200 227.2200 72 
DUROLINE S/ A 

34 SUSIN Rua Pedro more N. 202 Pio X 223 .7622 223.1167 301 
FRANSCESCUTTI 
&CIALIDA 

35 TEDESCO EQUIP. Rua Flávio Francisco N. 580 Santos 221.3089 184 
PARA Bellini Dumont 
GRASTRONOMIA 
LIDA 

36 TRES EIXOS IND. Rodovia Vicinal Mato S/N Forqueta 206.1100 206.1026 125 
DEEQUIP. DE Perso KM09 
TRANSP. LIDA 

37 WASTER Rua Oberdan Cavinatto N. 470 
MÁQUINAS E 

Guaruja 229.1400 229.1400 117 

EQUIPAMENTOS 
LIDA 

VERANÓPOLIS 

3 E.R. AMANTINO & Rua Fiorindo Dali a N. 140 Centro 441.1144 441.1867 467 
8 CIALIDA Coletta 
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GARIBALDI 

GLANDELAR IND. RST 470 KM 63 ,5 S/N Garibaldina 452.3811 452.3811 270 
3 METALÚRGICA 
9 LIDA 

4 TRAMONTINA Rua Tramontina N.600 Centro 462.1133 462.1577 425 
o GARI- BALDI S/ A 

IND. METAL. 

CARLOS BARBOSA 

4 METALURGICA Rua Presidente Kennedy N. 1049 Aurora 461.1428 461.1485 332 
2 CARLOS BARBOSA 

LIDA 
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ANEXO 03: MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A BASE DO SIMECS 



ANTÔNIO PRADO 7 

FARROUPILHA 53 

FLORES DA CUNHA 25 

NovA PÁDUA 3 

NOVA ROMA DO SUL o 
GARIBALDI 30 

SÃO MARCOS 24 

VALE REAL o 
VERANÓPOLIS 18 

COTIPORÃ 2 

FAGUNDES VARELA o 
VILA FLORES o 
NOVA PRATA 13 

PROTÁSIO ALVES o 
VISTA ALEGRE DO PRATA 1 

GUABIJÚ o 
SÃO JORGE o 
CARLOS BARBOSA 15 

TOTAL 895 

MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A BASE DADOS DO SIMECS 
(Sindicato das Indústrias Metal-mecânicas de Caxias do Sul) 

N° EMPRESAS X N° DE FUNCIONÁRIOS 
~ ' .4~•.,, u.,• ·v;...>-: ,,.f ·--• .Gt, ·-•-h<-: • -~--&.:.. . - '-""' 1: _, ,.._'-'A:_..,.J ,,...-. ,_,.._:< , .~.<;,., _,.,_ ___ , .... _., __ '-""" '• 

3 3 

7 o o o o o o o 
50 9 5 5 o o o o 
9 2 o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 

30 7 8 3 3 1 1 2 o 
14 9 2 ' 6 2 1 o o 
o o o o o o o o o 
6 o o o 1 o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
1 o o o o o o o o 
9 o 2 o o o o 
o o o 3 o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o 
18 5 o 2 o 2 o 2 o 

667 137 133 111 48 21 10 8 5 

1 4 

o o o 
o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o 
1 3 4 
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ANEXO 04: CARTA DE APRESENTAÇÃO DO MESTRANDO ÀS EMPRESAS 



e 
UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

~ 
PPGA 

Porto Alegre,j12 de novembro de 1997. 

Prezado (a) Senhor (a) , 

147 

Está sendo desenvolvido atualmente um projeto 
de pesquisa sobre o comportamento das pequenas e médias indústrias do pólo 
metal-mecânico da região de Caxias do Sul no usp de informações de seu ambiente 
concorrencial . A pesquisa é parte integrante da dissertação de Mestrado de Alsones 
Balestrin, orientado pela Profl. Dr. a Li lia Vargas, jJnto ao Programa de Pós-graduação 
em Administração (PPGA) da Universidade Federal \do Rio Grande do Sul (UFRGS), no 
âmbito do Grupo de Estudos em Sistemas de Informação e de Apoio à Decisão (GESID). 

A pesquisa I tem por objetivo, através da 
compreensão da forma de monitoramento e do papel das informações concorrenciais no 
funcionamento das indústrias do setor selecionado, propor parâmetros para controlar o 
ambiente concorrencial empresarial e melhor uti lizar as informações no contexto da 
análise competitiva. i 

Sua empres foi selecionada para fazer parte da 
amostra da pesquisa. A duração da entrevista, atra és da qual recolheremos os dados, 
será de aproximadamente trinta (30) minutos. As inf

1 
rmações compiladas a partir desse 

trabalho serão tratadas de modo estritamente confidencial ; comprometemo-nos a divulgar 
os resultados da pesquisa somente de forma agregJda e colocá-los inteiramente ao seu 
dispor. I 

Para quaisquer informações adicionais contatar 
diretamente o autor da pesquisa: 

Alsones Balestrin 
End. Profissional: 

PPGA - UFRGS (Mestrando) 
Av. João Pessoa, 52- Sala 11 
Centro - Porto Alegre - RS 
CEP 90.040-000 

Telefone: (054) 942-2960 ou (051) 316 - 3537 (com Jordana) 
e-mail: abalestrin@adm.ufrgs.br 1 

Agradecemos antecipadamente a participação de 
sua empresa, assim como sua colaboração na concr~tização do projeto. 

Pro~ Dr.~Ruas 
Coordenador do PPGAIUFRGS 

Atenciosamente, 

~4--
Profl. Dr.a Lilia Vargas 

Profl. do PPGAIUFRGS e 
Orientadora da Pesquisa 
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MAN1FESTAÇÃO DE APOIO 

A relevância do assunto tratado na pesquisa proposta pelo Sr 
Alsones Balestrin justifica o total apoio e participação de entidades 
comprometidas direta e indiretamente pelo desenvolvimento regional, e em 
especial do setor metal-me ânico, de Caxias do Sul, que constitui um 
segmento destacado de noss econorma. 

Essas entidades são: âmara da Indústria e Comércio de Caxias do 
Sul (CIC); Sindicato das In ústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

. / 

Elétrico de Caxias do Sul SIMECS) e Universidade de _9áxia's do Sul 
(UCS), a seguir representad s: / 

í r · 

I 
I ---. 

Sind d nd ..- Mo t. 
M&c e de Mai)!Ú . - <te Ctnjas cio Sul 

. I 
L - u~.. ·-~ ~ . 

• • • • . • . . Od~c"l; "êõ~;~· . DI;. ii;.;;~:i~ô ......... . 

' I • 

~-----0.;;;;;r--f;~---
Lutz AntOnio lflz:Jolj 

_::: } Pr6.Aellor de Pós-Graduaçlo • .....,_ 

... . 
\ ,. 
·' ·. ' : ',, :~~.~~~'!._~~:~-· ' ! 

Porto Alegre, 12 de novembro de 1997. 


