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RESUMO 

As empresas têm dificuldades para atuar em um ambiente cada vez mais 

adverso e complexo. A Inteligência Competitiva (IC) surge como alternativa para 

ajudá-las a lidar com esse contexto e auxiliar na tomada de decisão. Este estudo 

buscará apresentar uma aplicação da IC. Para isso será utilizada a ferramenta “Key 

Intelligence Topics” (KIT) em uma empresa de e-commerce do segmento de roupas 

e acessórios femininos. Ao final, pretende-se levantar questões-chave para o 

desempenho estratégico da organização. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Albano (2000), as grandes mudanças que estão ocorrendo no 

mundo vêm alterando o cenário competitivo mundial e impactando diretamente as 

organizações, que por sua vez, precisam estar atualizadas, explorando novas ideias 

e tecnologias para melhorar seus produtos, serviços e processos, além de estarem 

sempre em busca de novas competências e oportunidades. A Inteligência 

Competitiva (IC), é uma tendência na gestão das empresas brasileiras e tem como 

objetivo criar vantagens em relação aos clientes, mercado e concorrência. A IC 

abrange diversas ferramentas, que auxiliam o gestor, sendo uma delas a “Key 

Intelligence Topics” (KIT), que é uma forma para definir questões-chave para tomada 

de decisão. Destaca-se ainda que o e-commerce é um fenômeno recente no Brasil 

(OLIVEIRA, 2010) e uma empresa de vendas online será o contexto para realização 

deste estudo. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é fazer uma análise de inteligência competitiva, 

utilizando a ferramenta KIT, para levantar questões-chave na tomada de decisão em 

uma empresa de e-commerce do segmento de roupas e acessórios femininos. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é estudo de caso único. Para Yin (2001), o estudo de caso 

consiste em uma estratégia de pesquisa que procura examinar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto e em profundidade. Será realizada revisão 

bibliográfica sobre inteligência competitiva em livros e artigos. Segundo Migueles 

(2004), a revisão bibliográfica tem por objetivo situar-se em um problema sobre o 

qual o pesquisador não tenha informação ou conhecimentos suficientes para 



elaborar hipóteses pertinentes ou para traçar estratégias mais sofisticadas que 

permita atingir objetivos precisos. Em seguida, será desenvolvido um roteiro de 

entrevista semiestruturada para aplicação da ferramenta KIT e realizadas entrevistas 

junto aos gestores estratégicos de uma empresa de e-commerce do segmento de 

roupas e acessórios femininos, localizada em São Paulo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Com a competitividade entre as empresas, cada organização precisa manter-

se atualizada, explorando novas ideias e tecnologias para melhorar seus produtos, 

serviços e processos buscando sempre novas competências e oportunidades. Em 

empresas de e-commerce, tal ação também é estritamente necessária e um dos 

caminhos para o crescimento é a utilização da Inteligência Competitiva (IC), apesar 

de ser extremamente importante tem poucos estudos relacionados. Quando se fala 

em Inteligência Competitiva, fala-se também em estratégia e Henderson (1998) 

define estratégia como a busca de um plano que possa desenvolver e ajustar a 

vantagem competitiva de uma empresa.  

A história da IC iniciou-se há muitos anos atrás e atualmente é tratada como 

proporções que lhe permite tomar decisões (MENDES, MARCIAL e FERNANDES, 

2009) auxiliando o gestor a adotar uma tática adequada para o mercado e para 

realinhar as ações estratégicas para garantir uma sobrevivência de longo prazo. 

Fuld (1995) defende que a IC pode auxiliar na observação do cenário que uma 

empresa se encontra, proporcionando a visualização de possíveis ameaças e 

oportunidades. Para que se entender melhor à inteligência competitiva, Herring 

(1999) criou o ciclo da IC, que consiste em um processo pelos quais as informações 

ainda não desenvolvidas são transformadas em inteligência, sendo eles: o 

Planejamento que define as reais finalidades da IC. A Coleta que identifica toda a 

fonte de informações em potencial. A Análise que avalia e interpreta o que foi 

coletado. A Disseminação, que produz o produto final de IC, logo após busca 

divulgar para os clientes finais. E a Avaliação que avalia o processo como todo. 

Herring (1999) também desenvolveu a Key Intelligence Topic (KIT) que é o 

método para identificar prioridades e necessidades de inteligência da alta gerência 

em uma organização (PRESCOTT, 2002). A ferramenta tem se consolidado como 

um método para auxiliar na implantação de sistemas de inteligência competitiva ou 

para auxiliar no planejamento de uma atividade específica de IC. O mesmo autor 



destaca a importância de identificar a necessidade dos gestores, pois assim são 

esclarecidas as atividades de IC com maior probabilidade para o sucesso.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa buscará fazer uma análise de inteligência competitiva, utilizando a 

ferramenta KIT, para levantar questões-chave na tomada de decisão em uma 

empresa de e-commerce do segmento de roupas e acessórios femininos. A 

pesquisa encontra-se na fase da elaboração do roteiro da entrevista 

semiestruturada, que será realizada junto aos gestores da organização. 
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