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Apreciados lectores,

Este primer número de Puzzle del 2010 incluye artículos en diferentes idiomas y es porque la revista
ha adoptado una nueva estructura y forma. Hace varios años nos planteábamos la idea de poder
dar espacio a un número más alto de autores, publicar nuevas ideas, nuevos modelos conceptos,
estudios e instrumento en el idioma nativo. Por eso Puzzle: Revista de Inteligencia Competitiva
publicará artículos en español, inglés y portugués principalmente, sin descartar otros idiomas.
Con este nuevo enfoque creemos poder mejorar tanto los contenidos de la revista como crear
un nuevo espacio multiétnico para desarrollar la Inteligencia competitiva como una práctica
empresarial “multinacional”.
El número 31 trata obras muy distintas. El primer artículo describe una serie de instrumentos y
herramientas disponibles gratuitamente en Internet. Hoy en día la disponibilidad de fuentes abiertas
y herramientas a bajo costes son muy utilizadas por los analistas pero también desconocidas. Lara
Rey (Galicia, España) expone un listado de instrumentos imprescindible para que cualquier experto
de IC pueda hacer “Inteligencia 2.0”.
El segundo artículo trata de como definir la declaración de la Misión de un departamento de IC/
VT. Cada vez más es imprescindible tener una definición clara de la misión del departamento
para marcar tanto el trabajo actual como establecer las pautas futuras de su desarrollo. El artículo
describe los componentes de cualquier declaración de la misión de IC.
Kurt Kobel de Suiza describe, en el tercer artículo, el caso Phonak donde se expone el uso de la
Inteligencia de Marketing y Competitiva. El caso demuestra cómo es posible entrelazar inteligencia
tecnológica con la de mercado para desarrollar productos innovadores exitosos.
Por último Daniela Teixiera (Brasil) nos describe los resultados de un estudio realizado en su país que
desvela como la Inteligencia se utiliza en venta y Marketing. Uno de los aspectos más destacado es
la importancia de las redes para mejorar el conocimiento sobre el entorno de la empresa.
Esperamos que este número sea de vuestro agrado y que podamos mantener la calidad de la
revista, muy apreciada por nuestros lectores.

Cordialmente,
Alessandro Comai, Director Editorial PUZZLE
Joaquín Tena Millán, Co-Director Editorial PUZZLE
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Inteligência Empresarial e
Colaboração em Marketing
e Vendas: como vencer em um
ambiente ‘co-opetivo’
por Daniela Ramos Teixeira

Sumario/Summary
A evolução das práticas de Inteligência Empresarial
e Competitiva gera a necessidade de melhorias
em processos e a definição de métodos, técnicas e
ferramentas que tragam resultados para as empresas.
O crescimento das redes sociais e das ferramentas
Web 2.0 é uma realidade. O presente artigo tem
como um dos principais objetivos responder a estes
questionamentos, apresentando alguns dos principais
resultados da pesquisa ‘Inteligência Empresarial e
Melhores Práticas em Marketing e Vendas’, desenvolvida
pela MBI e REVIE Inteligência Empresarial. Além disso,
objetiva-se apresentar o Método REVIE (Rede de Valor
para Inteligência Empresarial): o que é, como funciona e
principais benefícios, sendo que a presente pesquisa foi
estruturada com base neste método. A pesquisa contou
com a participação de 84 (oitenta e quatro) profissionais
do mercado brasileiro, principalmente dos segmentos da
tecnologia da informação, indústria e serviços.

Palabras claves/Keywords
Inteligência Competitiva, Inteligência Empresarial,
Colaboração, Redes Sociais, Redes de Valor, Redes de
Cooperação Empresarial, Método REVIE.
Competitive
Intelligence,
Business
Intelligence,
Collaboration, Social Networking, Value Networks,
Business Cooperation Network, REVIE Method

1. A Colaboração com os Clientes e Parceiros

A

cooperação entre organizações assume uma maior
importância devido à dificuldade das empresas em
atender as exigências competitivas isoladamente (Nalebuff;
Branderburger, 1996). A ‘coopetição’, que é uma fusão
dos termos cooperação e competição, entre as empresas,
ganhou força nas últimas décadas, e hoje conquista maior
espaço frente ao já conhecido ‘ambiente hipercompetitivo’.
Há fortes indicadores de que as empresas já caminham na
direção de modelos de negócios interconectados e com um
maior nível de colaboração:
- a proliferação das extranets com os altos investimentos
em eBusiness;
- a preocupação com a integração (dos dados, sistemas,
processos);
- o avanço das tecnologias (como web services);
- a evolução da internet com a Web 2.0;
- o crescimento das redes sociais com seus wikis, blogs,
nings e
- a necessidade das empresas fazerem parcerias
estratégicas para sobreviverem.
Diante deste cenário, a pesquisa procurou avaliar o grau
de colaboração das empresas no Brasil com os clientes e
parceiros.

2. Colaboração com os Clientes nas Ações de
Marketing e Vendas
A Colaboração já faz parte das iniciativas das empresas
junto aos clientes, sendo que apenas 5% responderam não
ter nenhuma iniciativa colaborativa. Entretanto, apenas
PUZZLE - Año 8, Edición Nº 31 Octubre-Diciembre 2009, ISSN 1696-8573
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15% afirmam que a prática colaborativa é altamente
utilizada nas ações de marketing e vendas, ou seja, é marca
registrada na empresa. A pesquisa também analisou o grau
de colaboração da empresa com os parceiros (Gráfico 1).
Os resultados da pesquisa mostram que as empresas tem
utilizado mais práticas colaborativas com os clientes do que
com os parceiros. Somando os percentuais de ‘colaboração
é marca registrada’ e ‘faz parte de várias iniciativas’, temos
54% para colaboração com parceiros e 63% com clientes.
Para reforçar este resultado, 8% responderam que a
colaboração não faz parte de nenhuma iniciativa junto aos
parceiros contra 5% junto aos clientes (Gráfico 2).
Quando se analisa a colaboração em marketing e vendas
nas empresas, outro assunto que merece destaque são
as ferramentas e as plataformas utilizadas nas ações de
Marketing e Comunicação com clientes, parceiros,
fornecedores e provedores de serviços.
Outro ponto relevante da pesquisa foi mapear se as empresas
estão realmente utilizando ferramentas da Web 2.0 nas
ações de Marketing e Comunicação, já que a evolução da
internet com a nova web abre novas frentes de inovação,
conhecimento e geração de valor para as empresas (Teixeira,
2009).

Essa nova web é mais conhecida como Web 2.0 e também
ganhou outros nomes: Living Web, Hypernet, Active Web,
Read/Write Web. Tapscott e Williams (2007) alertam que,
independente do nome, a nova web é uma plataforma
global e onipresente para computação e colaboração que
está remodelando quase todos os aspectos das relações
humanas.
Num cenário de colaboração e de interatividade, as redes
sociais e as ferramentas da Web 2.0 (com os blogs, wikis),
deveriam ganhar peso nas ações de marketing e vendas
para as empresas vencerem num ambiente ‘co-opetivo’.
Entretanto, os resultados da pesquisa revelam que as
empresas continuam conservadoras nas ações de marketing
e comunicação com clientes, parceiros, fornecedores e
provedores de serviços.

3. Ferramentas e Plataformas utilizadas nas ações de
Marketing e Comunicação
Pela pesquisa, dentre as ferramentas e plataformas mais
tradicionais de comunicação e marketing destacam-se as
revistas e os e-mails (Gráfico 3).
Dentre as menos convencionais, estão os portais tanto os de
busca, como o Google, quanto os de temática específica. As

Gráfico 1: Como você avalia o grau de colaboração com os clientes nas ações de MKT e Vendas dos produtos e serviços na sua
empresa?
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empresas no Brasil já descobriram os benefícios de exposição
da marca e web sites em portais de busca. Entretanto, as
redes sociais e as ferramentas da Web 2.0 com custo baixo,
como os blogs e divulgação de videos pela Web, ainda são
pouco utilizados pelas empresas no Brasil.

4. Inteligência Empresarial e Inteligência Competitiva
– a diferença
Para um maior entendimento dos resultados da pesquisa
apresentados a seguir, faz-se necessário esclarecer alguns
conceitos.
Pode-se definir a Inteligência Empresarial como a
capacidade de uma empresa para capturar, selecionar,
analisar e gerenciar as informações relevantes para a gestão
do negócio com o objetivo de (Teixeira 2009):
- Inovar e criar conhecimento.
- Reduzir riscos na tomada de decisão e evitar surpresas.
- Direcionar, assertivamente, os planos de negócios e a
implementação de ações.
- Criar oportunidades de negócios.
- Apoiar o desenvolvimento de produtos/serviços com
uma base de informação confiável, eficiente e ágil.
- Monitorar, analisar e prever, eficientemente, as
questões relacionadas ao core business.
- Gerar valor aos negócios.

A Inteligência Empresarial pode ser concebida como
o resultado de uma evolução como função híbrida do
planejamento estratégico e das atividades de pesquisa de
marketing. (Tyson, 1988)
A Inteligência de Mercado ou Competitiva (IC) é parte
da Inteligência Empresarial e engloba, principalmente,
informações sobre o mercado e a concorrência. A SCIP
(Society of Competitive Intelligence Professionals) define
Inteligência Competitiva (IC) como uma disciplina de
negócio ética e necessária para a tomada de decisão com
foco no entendimento do ambiente competitivo.

5. A Prática da Inteligência Competitiva no Brasil
Como a teoria é, muitas vezes, diferente da prática no
ambiente empresarial, nota-se que as áreas de Inteligência
Competitiva das empresas, no Brasil, acabam abrangendo
muito mais do que informações do ambiente competitivo,
sendo responsável por demandas que incluem desde dados
quantitativos e performance de produtos a segmentação de
clientes estratégicos para a empresa. (Teixeira, 2009)
Com o objetivo de mapear as melhores práticas de
Inteligência Competitiva (de Mercado) nas empresas com
atuação no Brasil, perguntamos aos profissionais quais os
métodos, ferramentas e técnicas mais utilizadas pela área.

Gráfico 2: Como você avalia o grau de colaboração com os parceiros nas ações de MKT e Vendas dos produtos e serviços na
sua empresa?
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Gráfico 3: Avalie o grau de importância dado às ferramentas e plataformas pelas equipes de marketing e vendas nas ações
de Marketing e Comunicação com clientes, parceiros, fornecedores e provedores de serviços. Utilize notas de 0 a 5 (onde 5
indica mais utilizada e 0 não utilizada)

Gráfico 4: Avalie, por meio de uma nota de 0 a 10 (onde 10 indica mais utilizada e 0 não utilizada), quais são os métodos,
ferramentas e técnicas utilizadas pela área de Inteligência Competitiva (de Mercado) na sua empresa?
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6. Métodos, Ferramentas e Técnicas utilizadas pela
área de Inteligência Competitiva
Na pesquisa, foram avaliadas vinte e cinco melhores
práticas para Inteligência Competitiva e que são resultado
do mapeamento realizado pela autora entre os anos de
2008 e 2009. Dentre essas práticas, Gerenciamento de
Projetos, Software de CRM - Gestão do Relacionamento
com Clientes, Monitoramento do Mercado/Concorrente,
Fluxo de Trabalho e Benchmarking são as mais utilizadas
pelas áreas de Inteligência Competitiva (de Mercado) nas
empresas no Brasil (Gráfico 4).
Analisando esses resultados, é essencial que a área de
Inteligência Competitiva faça um gerenciamento de
projetos, mesmo que simples, ou seja, sem utilizar modelos
mais avançados como o PMBOK (Project Management
Body of Knowledge). Monitoramento do Mercado/
Concorrente e desenvolvimento do Fluxo de Trabalho
(Work Flow), também foram bem posicionadas nos
resultados da pesquisa, sendo técnicas já difundidas no
trabalho de Inteligência Competitiva (IC).
O Fluxo de Trabalho, por exemplo, pode apoiar o
gerenciamento de projetos e ser útil para o gestor(a) da área,
principalmente, se a área de IC é nova. Há técnicas como
análise Win/Loss de clientes (empresa x concorrentes) que
foram menos citadas pelos respondentes. Essa técnica é
muito útil em mercados altamente competitivos.

A análise Win/Loss de clientes faz um levantamento da
perda/ganho de contratos/clientes da empresa em relação à
concorrência, o que ajuda as empresas a entenderem melhor
as disputas comerciais e as razões pelas quais perdem, por
exemplo, uma licitação ou uma RFP (request for proposal)
para um concorrente.

7. Integração das Ações de Marketing e Vendas
A maioria das empresas avalia que a integração das ações
de Marketing e Vendas, englobando produtos/serviços,
clientes, parceiros e inteligência competitiva (de mercado),
traz algum tipo de benefício (pequeno ou grande) para a
empresa.
Em respostas de múltipla escolha, somando os percentuais
de todos os itens analisados dos que responderam 4 =
pequeno benefício e 5 = grande benefício, temos um
percentual acima de 73% para todos os itens analisados,
como mostramos no gráfico a seguir (Gráfico 5).
Esses resultados confirmam a importância dada pelas
empresas em se trabalhar de forma integrada as ações de
marketing e vendas nos quatro eixos:
-

Mercado/ Concorrência
Clientes
Parceiros
Produtos/ Serviços.

Gráfico 4: Avalie, por meio de uma nota de 0 a 10 (onde 10 indica mais utilizada e 0 não utilizada), quais são os métodos,
ferramentas e técnicas utilizadas pela área de Inteligência Competitiva (de Mercado) na sua empresa?
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Para que as empresas alcancem seus objetivos e saiam
vitoriosas num ambiente cada vez mais ‘co-opetivo’, foi
criado em 2008 um método para Marketing e Vendas
denominado “REVIE”- Rede de Valor para Inteligência
Empresarial.

acionistas) – os resultados. As ferramentas e as plataformas
da nova web (Web 2.0) fazem parte de uma das bases da
REVIE – a Colaboração, podendo ser utilizadas nos quatro
eixos: concorrência/mercado, produtos/serviços, clientes e
parceiros. O método REVIE é um conjunto:
- das melhores práticas em Marketing e Vendas;
- do planejamento estratégico;
- dos benefícios e ganhos mútuos (win-win) com
a formação das redes empresariais de valor e
colaboração;
- da inteligência empresarial, englobando a inteligência
competitiva e
- das táticas de guerrilha.

8. O Método REVIE – Rede de Valor para Inteligência
Empresarial
A Rede de Valor para Inteligência Empresarial (REVIE) é
uma rede de valor formada pela empresa, clientes e parceiros
(fornecedores, distribuidores, provedores de serviços) com
o objetivo não só de reunir a informação e integrar os
dados, mas de criar e partilhar o conhecimento com um
nível de colaboração em que os ganhos e os resultados
sejam maximizados.
A REVIE é uma rede com o objetivo de agregar valor para
as empresas em Marketing e Vendas no curto, médio e
longo prazos. Por ser uma Rede de Valor para Inteligência
Empresarial (REVIE), a colaboração é uma das principais
características dessa rede. Colaboração não apenas intraempresarial, mas envolvendo desde clientes a parceiros/
fornecedores e até mesmo concorrentes.
O conhecimento e a colaboração são a base da Rede de
Valor para Inteligência Empresarial (REVIE). A inovação
e a criação de valor (para os clientes, parceiros, empresa e

Portanto, a REVIE é composta por melhores práticas em
Marketing e vendas apoiadas pela Inteligência Empresarial
e pelas redes de valor e de cooperação.
Há técnicas, ferramentas, modelos e metodologias de
trabalho aplicáveis para cada eixo da Inteligência (produtos/
serviços, concorrência/mercado, clientes e parceiros) com
indicadores de performance e desempenho.

9. Conclusões
Um dos principais objetivos do presente artigo foi
mostrar se as empresas no Brasil estão desenvolvendo
ações colaborativas com os seus parceiros e clientes e quais

Gráfico 6: A Rede de Valor para Inteligência Empresarial (REVIE)
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ferramentas de comunicação e marketing estão sendo
utilizadas.
Os resultados da pesquisa comprovam que, embora as
empresas já desenvolvam ações colaborativas com parceiros
e clientes, ainda há um longo caminho pela frente.
Procurou-se também analisar a utilização de algumas
melhores práticas para Inteligência Competitiva
nas empresas no Brasil. Dentre elas destacam-se o
Gerenciamento de Projetos e o Fluxo de Trabalho que são
método e técnica complementares no desenvolvimento das
atividades da área de Inteligência Competitiva. Técnicas
mais avançadas de análise como Win/Loss de clientes são
utilizadas em menor grau, comprovando que a maioria das
áreas de Inteligência Competitiva no Brasil está focada em
entregas como Monitoramento do Mercado/Concorrente e
Análise de Benchmarking.
Por fim, apresentou-se o Método REVIE – Rede de Valor
para Inteligência Empresarial - a rede de melhores práticas
para Marketing e Vendas estruturada em quatro eixos
trabalhando juntos e integrados: mercado/concorrência,
clientes, parceiros e produtos/serviços.
A maioria dos profissionais avaliou que a integração das
ações de Marketing e Vendas, englobando mercado/
concorrência, clientes, parceiros e produtos/serviços, ou
seja, os quatro eixos da REVIE, traz algum tipo de benefício
para a empresa como ajudar na identificação de ‘leads’ mais
qualificados.
Este dado da pesquisa associado à necessidade de evolução
das práticas de Inteligência Empresarial e Competitiva (com
melhorias em processos e definição de métodos, técnicas e
ferramentas) comprovam a força do Método REVIE (Rede
de Valor para Inteligência Empresarial) para aplicabilidade
imediata no ambiente empresarial.
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