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Ensino e Pesquisa no campo da 
Inteligência Competitiva no Brasil e 
a Cooperação  Franco-Brasileira

por Gilda Massari Coelho, Henri Dou, Luc Quoniam e Cícera Henrique da Silva

Resumo/Summary

O artigo aborda a evolução do campo de Inteligência competitiva no 
Brasil, particularmente no que diz respeito à formação de recursos 
humanos. Apresenta o histórico para realização do primeiro curso 
de especialização lato sensu da área, feito em parceria com institutos 
de pesquisa e universidades brasileiras e uma universidade francesa. 
São mencionados os principais desafios e respectivas soluções na 
implantação de um curso desta natureza abrangendo a questão 
da cooperação internacional, a adequação do modelo à realidade 
brasileira, o desenho interdisciplinar do curso. Os principais 
resultados desta experiência são: disseminação da área no país, 
através da oferta de cursos e implantação de sistema de IC em 
empresas; formação de 259 alunos com título de especialização, 70 
com DEA e 9 doutores, para o período 1996-2006, além da edição 
anual de um Workshop nacional e a instituição de um prêmio para 
os destaques nesta área.

This article present the evolution of Competitive Intelligence in 
Brazil, particularly concerning to human resources education. The 
description of the implementatio of the first specialization course 
“lato sensu” is presented. This course was held in partnership 
between Brazilian research institutes and universities and a French 
university. The main challenges and solutions involved in teaching 
CI on postgraduation level are mentioned: the international 
cooperation, the adequacy of the model to Brazilian reality, its 
interdisciplinary design. The main results of this experience are: 
dissemination of this theme in the country, mainly through courses 
and the implementation of CI in companies; qualification of 259 
students with specialization degree, 70 with DEA and 9 DSc, for 
the period 1996-2006; the annual edition of a national Workshop 
on CI and the institution of a prize for the best product or service 
developed in this area.

Palavras chaves/Keywords

Inteligência competitiva no Brasil – Desenvolvimento de recursos 
humanos – Cooperação França-Brasil.

Competitive Intelligence in Brazil, Human resources development; 
France-Brazil cooperation.

Introdução

A Inteligência Competitiva pode ser definida como 
o processo sistemático de coleta, gestão, análise 

e disseminação da informação sobre os ambientes 
competitivo, concorrencial e organizacional, visando 
subsidiar o processo decisório e atingir as metas 
estratégicas da organização. 

Constitui a coleta ética e o uso da informação pública 
e publicada disponível, sobre tendências, eventos e 
atores, fora das fronteiras da empresa. É um método 
para identificar as necessidades de informação; coletar, 
sistematicamente, a informação relevante; e, em seguida, 
processá-la analiticamente transformado-a em elemento 
para tomada de decisão.  

O produto final da Inteligência Competitiva é a 
informação analisada, de interesse para os tomadores de 
decisão, sobre o ambiente, presente e futuro, no qual a 
empresa opera. 

O campo apresentou expressivo crescimento na última 
década e encontra sua força no desenvolvimento da 
competitividade necessária às empresas, na multiplicação 
das fontes de informação científicas, técnicas, econômicas, 
públicas, bem como no deslocamento planetário das 
ameaças tecnológicas potenciais. 

Em 1996, considerando o estágio ainda embrionário das 
atividades relacionadas à Inteligência Competitiva no 
Brasil - realizada nas empresas, universidades e centros 
de P&D no País, de forma assistemática, pontual e não 
institucionalizada - e baseado na situação brasileira 
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identificada, o Instituto Nacional de Tecnologia - INT1, 
instituto de pesquisa e desenvolvimento do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, pioneiro na prestação de serviços 
de informação ao setor empresarial, empreendeu um 
conjunto de ações, visando promover maior difusão da 
Inteligência Competitiva no país.

1ª Fase – 1996

Em 1996, o INT assinou acordo de cooperação com 
a Université Aix-Marseille III – Centre de Recherches 
Retrospectives de Marseille – CRRM, visando a 
transferência de tecnologias desenvolvidas na área de 
Inteligência Competitiva e tecnológica para instituições 
e empresas brasileiras. Destaca-se a importância da 
Universidade de Aix-Marseille, uma das mais antigas da 
França, fundada em 1499, e, em particular, a atuação 
do CRRM que recebeu delegação do Governo francês 
para constituir um pólo de excelência na área de “veille 
technologique”.

O CRRM estava engajado há mais de dez anos em 
metodologias de trabalho e de análise da informação e 
de criação de Inteligência Competitiva, compartilhadas 
em nível internacional. A França, em 1989, ao declarar 
a Inteligência Competitiva/ Monitoramento Tecnológico 
como área prioritária do governo francês em seu X Plano, 
criou o primeiro curso stricto sensu desta disciplina em 
Marselha.

As atividades contempladas no acordo INT/Univ. Aix-
Marseille visavam, sobretudo, o aprimoramento do 
setor empresarial brasileiro nesse campo, o que levou 
à elaboração de um projeto integrando o INT e duas 
empresas brasileiras: Petrobrás e Telebrás.

Como primeira etapa, foi realizado, em 1996, o curso de 
“Informação Estratégica” – cujo conteúdo foi o mesmo 
do Diplôme d’Études Approfondies - DEA oferecido 
pelo CRRM da Université d´Aix-Marseille III -, com a 
participação de 12 técnicos das três instituições. O curso 
foi dado por professores da Université Aix-Marseille III, 
que permaneceram por três meses no país capacitando 
os técnicos das instituições brasileiras na aplicação das 
metodologias e utilização das ferramentas desenvolvidas 
pelo CRRM relacionadas à Inteligência Competitiva e 
Monitoramento Tecnológico. É importante ressaltar o 

caráter eminentemente tecnológico deste primeiro curso, 
até mesmo pelo perfil das pessoas envolvidas, todas elas 
pertencentes a centros de pesquisa e desenvolvimento.

Como resultado do curso, seis dos doze alunos 
desenvolveram pesquisas na área, ligadas a teses de 
Doutorado, sendo:

- Quatro teses defendidas na Univ. Aix-Marseille 
III, entre 2001 e 2004.

- Uma tese defendida na Escola de Química da 
UFRJ, em junho de 2002.

- Uma tese defendida na PUC/RJ, em dezembro 
de 2005.

2ª Fase – 1997-2002

Em continuidade a esse trabalho e visando, por um lado, 
o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos pelos 
técnicos formados e sua constante atualização com relação 
a novas metodologias e instrumentos e, por outro lado, 
a disseminação em maior escala no Brasil dos conceitos, 
metodologias e instrumentos de IC, foi estabelecido um 
programa de trabalho  que contemplava: 

- A criação de um núcleo de excelência em 
Inteligência Competitiva, visando sobretudo, a 
formação de instrutores.

- A oferta de serviços de IC para empresas 
brasileiras, a partir de metodologias testadas em 
empresas piloto.

- A formação de recursos humanos em instituições 
brasileiras, visando à criação de multiplicadores 
do conhecimento.

 
A viabilização deste programa de trabalho foi feita através 
de recursos disponíveis no projeto “Núcleo Regional de 
Informação Tecnológica do Rio de Janeiro”, financiado 
pelo PADCT/TIB, desenvolvido pelo INT e integrante 
da Rede de Núcleos de Informação Tecnológica, 
coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia – IBICT. Visando a complementar 
os recursos necessários, o INT apresentou projeto ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia, que destinou os 
recursos financeiros para sua execução. 

Foram estabelecidas parcerias com instituições brasileiras 
e estrangeiras visando complementar as competências 
necessárias à execução do programa. Neste momento, 

1  Instituto de pesquisa localizado na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
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foram reforçadas as parcerias com o IBICT e UFRJ, 
com quem o INT já realizava um curso de especialização 
na área de gestão da produção. O IBICT é um órgão 
de excelência na área de Ciência da Informação, tendo 
desenvolvido, a partir de 1950, um Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) em 
conjunto com a Escola de Comunicação da UFRJ. O 
PPGCI abrange cursos lato e stricto sensu, em nível 
de especialização, mestrado e doutorado e, atualmente, 
é oferecido pelo IBICT com a Universidade Federal 
Fluminense. Envolve, também, linhas de pesquisa que 
têm perfeita aderência com a proposta feita pelo INT na 
área de Inteligência Competitiva.

O objetivo principal do programa era “estimular a 
implantação de sistemas de Inteligência Competitiva 
em empresas brasileiras”, contemplando os três pontos 
levantados acima: criação de um núcleo de excelência em 
IC; oferta de serviços de IC para empresas brasileiras; 
formação de recursos humanos. É interessante 
ressaltar que, desde o início, a proposta foi trabalhar 
em parceria, reunindo competências existentes no 
governo, universidade e indústria, parcerias nacionais e 
internacionais, para aproveitar ao máximo as experiências 
existentes, adaptando-as à realidade brasileira. Com efeito, 
as noções de Inteligência Competitiva, monitoramento 
tecnológico têm sentido, apenas, quando fortemente 
integradas na cultura da empresa, instituição ou país.

As Grandes Linhas e Impacto do Programa de 
Ensino 

O fato de a Inteligência Competitiva ser uma disciplina 
recente fez com que nos confrontássemos, no 

plano educacional e, portanto, no nível da integração 
dos métodos e práticas nas empresas, com um desafio 
maior.

Como oferecer um ensino de qualidade neste domínio e, 
ao mesmo tempo, facilitar as aplicações industriais e sua 
apropriação pelo mundo empresarial? Isto constituiu um 
desafio mais amplo, onde o fator tempo e metodologias 
de trabalho completamente novas representam um papel 
importante. 

O funcionamento de um sistema de Inteligência na 
empresa deve estar voltado para o futuro e, geralmente, 
usar métodos ou conjunto de metodologias diferentes 
das usadas no passado. Da mesma forma, no ensino, 
está claro que é necessário, para ter bons resultados, 

distanciar-se dos sistemas convencionais e inovar. 
Não há possibilidade de desenvolver uma mentalidade 
voltada para a Inteligência Competitiva se não 
integrarmos a ela diferentes culturas. Dificuldades surgem 
na aplicação prática destes conceitos: como conciliar um 
ensino pluri-cultural com a necessidade de um País de 
permanecer senhor deste ensino? Como integrar a noção 
de trabalho à distância, sem com isto abrir a porta à 
importação sem controle de diplomas estrangeiros? Como 
orientar os estudantes na aplicação de metodologias e 
ferramentas para responder às necessidades da empresa? 
Enfim, um dos pontos principais, como introduzir o 
fator tempo, num ensino que deve forçosamente ser 
rápido e reconhecido no nível acadêmico? A questão é 
importante para a Universidade. Ou ela permite e facilita 
as experiências neste domínio, ou uma parte importante 
dos ensinamentos ligados à Sociedade da Informação 
chegará muito tarde ao público ao qual se destina.  

Para ensinar IC é necessário um completo entendimento 
das competências necessárias para desenvolver a 
inteligência. 

Se colocados de forma bastante sintética, os objetivos 
básicos das  atividades de  inteligência  competitiva  
relacionam-se a:

- Apoiar a gerência nas decisões, nos níveis 
estratégico e tático, por meio de informações 
resultantes da observação e análise do ambiente 
externo e da avaliação dos impactos das 
tendências e sinais de mudança nas áreas de 
negócio da empresa.

- Apoiar a revisão das estratégias tecnológicas e 
empresariais.

- Ampliar e aprofundar o conhecimento sobre 
aspectos críticos para o sucesso da empresa.

- Incentivar a postura estratégica e a visão de 
futuro nos níveis gerencial e técnico.

Neste caso, que conjunto de disciplinas atenderia à 
necessidade de formação dos profissionais brasileiros que 
deverão executar tais atividades?

Não é uma pergunta de fácil resposta. A nosso ver a 
base de um  programa de pós-graduação em Inteligência 
Competitiva são as ciências sociais, evidenciado pelo 
foco na administração estratégica, no marketing, na 
ciência da informação e da comunicação. Ao mesmo 
tempo, ensinamos disciplinas relacionadas à tecnologia 
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da informação, metodologia de pesquisa, análise e 
interpretação estatística. Com efeito, mesclamos áreas do 
conhecimento, o que constitui uma tendência do século 
21, onde cada vez mais é necessário ter visão global e 
onde as disciplinas cada vez mais estarão entrelaçadas, 
num esforço de complementação (Morin, 2001).

Buscando estabelecer o conteúdo programático de um 
curso que contemplasse as etapas do processo de IC 
(planejamento, coleta, gestão, análise e disseminação), 
identificamos os pontos considerados como sendo 
chave na formação de um profissional de inteligência e, 
tendo estas premissas como pano de fundo, passamos a 
montar o que seria o conteúdo programático do Curso 
de Especialização em Inteligência Competitiva.

O curso começou com uma feição - essencialmente 
tecnológica - tendo evoluído para uma visão mais ligada 
ao gerenciamento dos sistemas e ao mercado.

O Curso de Especialização em Inteligência Competitiva 
- CEIC foi concebido, desde o início, para integrar 
conjuntamente e em pé de igualdade, um duplo controle 
de qualidade do ensino pelo INT/IBICT/UFRJ e a 
Universidade Aix-Marseille III, a única na França a 
oferecer um DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) e um 
Doutorado no campo do Monitoramento Tecnológico e 
Inteligência Competitiva.  Mais de 50 doutores já foram 
formados pelo CRRM neste domínio, a maioria em 
ligação com a indústria, e levaram ao desenvolvimento 
de um modelo de ligação indústria/ensino e pesquisa 
original. 

O curso de especialização favorece os aspectos 
metodológicos, mas não permite o desenvolvimento de 
pesquisa nem a aplicação direta dos resultados no plano 
industrial.  É neste nível que acordos específicos foram 
feitos entre o INT, diversas Universidades brasileiras e a 
Universidade Aix-Marseille III, para que um programa 
em nível de pesquisa e ligação com a indústria pudesse 
ser desenvolvido no Brasil.  Para isto, as equivalências 
foram dadas pela Universidade francesa para os alunos 
que fizeram e forem aprovados no conjunto dos cursos 
teóricos, o que lhes permitiu obter ao mesmo tempo 
o certificado de especialização brasileiro e o diploma 
francês de DEA.  Assim, foi feita a abertura para a 
pesquisa através do Doutorado. 

Ressaltamos que a escolha dos estudantes brasileiros que 
tiveram acesso ao DEA – o que lhes permitiu ter um duplo 

diploma - foi efetuada por um conjunto de universidades 
brasileiras, que pelo controle dos conhecimentos teóricos 
representaram à garantia da qualidade dos estudantes que 
seguiram seus estudos na Universidade francesa. 

A segunda parte do trabalho consistiu em desenvolver 
uma dissertação, ao mesmo tempo teórica e de pesquisa 
prática, em ligação com uma aplicação ou transferência 
dos conhecimentos adquiridos para o meio industrial. 
Após a validação do trabalho no Brasil (o trabalho foi 
realizado em ligação estreita com a Universidade francesa 
e os estudantes foram co-orientados por professores 
brasileiros), os estudantes defenderam a dissertação na 
França e foram avaliados com vistas à obtenção do DEA 
francês. 

Assim nasceu um sistema de trabalho presencial, seguido 
de um trabalho ao mesmo tempo presencial e à distância, 
moderno, pré-configurando os sistemas de trabalho e de 
criação do conhecimento que os estudantes encontrarão 
nas empresas. 

Em 2000, o CEIC foi realizado em cinco diferentes 
cidades brasileiras através de parceria do INT/IBICT com 
diversas universidades – UFRJ (Rio de Janeiro e Brasília), 
UFRN (Natal), UFBA (Salvador), UNA (Belo Horizonte) 
- o que permitiu uma disseminação dos conhecimentos 
muito rápida com uma economia de meios aliada a uma 
alta qualidade de ensino e pesquisa. Por outro lado, 
os resultados assim obtidos foram capitalizados a cada 
ano sob forma de CD-ROM, o que permitiu aos novos 
estudantes beneficiarem-se das contribuições passadas.
 
A análise deste modelo de ensino, único em seu gênero, 
conduziu ao enriquecimento recíproco no domínio 
da Inteligência Competitiva. Os estudantes, em sua 
maioria, trabalhavam e desejavam adquirir competência 
em um novo campo, competência necessária para dar 
continuidade a seu trabalho na empresa. Alguns deles, 
quando as condições de trabalho assim o permitiram 
(oriundos do meio universitário ou de grandes empresas), 
continuaram através da pesquisa, principalmente 
centrada na metodologia e sua aplicação no Brasil. 

Pode-se dizer, portanto, que este modelo único constituiu 
uma experiência extraordinária, que colocou em evidência 
a possibilidade de criar novas vias de cooperação 
internacional no campo do ensino e da pesquisa. As 
metodologias são diferentes, as modalidades de trabalho 
também, e a introdução em todos os níveis de um 
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componente de pesquisa é muito importante, sancionada 
no plano científico pelas publicações internacionais, 
pelas dissertações e teses, ressaltando ao mesmo tempo 
a originalidade da iniciativa, sua contribuição para o 
Brasil, mas também a busca da qualidade constante que 
animou a cooperação. 

Evolução do CEIC

O crescimento do CEIC foi bastante rápido, tanto em 
relação ao número de alunos quanto à abrangência 

geográfica. Dos 12 alunos de um curso fechado em 1996, 
passamos a cerca de 110 alunos em cinco diferentes 
estados brasileiros em 2000. 

Esta evolução só foi possível graças ao trabalho em 
parceria. Dadas as dimensões continentais do Brasil 
seria quase impossível haver alunos de diferentes estados 
freqüentando aulas uma vez por semana no Rio de Janeiro. 
Da mesma forma seria extremamente complexo coordenar 
diretamente cursos em diferentes regiões do país.

A solução encontrada foi o estabelecimento de parcerias 
com universidades brasileiras nos locais onde havia uma 
demanda identificada para o curso.

Assim sendo, foram feitas parcerias com as Universidades 
Federais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Bahia e 
UNA Ciências Gerenciais, possibilitando a realização do 
Curso de Especialização em Inteligência Competitiva no 
Rio de Janeiro, Brasília, Natal, Salvador e Belo Horizonte. 
Há demanda de diversas instituições que gostariam de 
sediar o curso em outras cidades brasileiras.  

A oferta de cursos de curta duração - em geral 20 horas 
- foi feita, principalmente através da disciplina de 
Inteligência Competitiva em cursos de especialização, 
voltados para a área gerencial ou tecnológica e cursos in-
house. Em média foram ofertados dois cursos por ano. 
Apresenta-se a seguir quadro contendo a evolução do 
número de alunos do CEIC, mostrando a abrangência 
geográfica do trabalho feito, bem como os alunos que 
prosseguiram no DEA e Doutorado na Université Aix-
Marseille III.

Perfil dos Alunos

Dadas as características da Inteligência Competitiva, o 
perfil do aluno era bastante diversificado, em termos de 
área de formação básica, formação complementar, nível 
de experiência e idade. 

Local Rio de 
Janeiro

Brasília Salvador Natal Belo 
Horizonte

TOTAL 
CEIC

DEA Doutorado

Parceria INT/
IBICT/ 
UFRJ

INT/
IBICT/
UFRJ

INT/
IBICT/
UFBA

INT/
IBICT/
UFRN

INT/
IBICT/
UNA

Univ. Marseille

1996 12 12
1997 13 13 2
1998 17 27 44 9
1999 27 33 22 82 14
2000 19 26 21 20 22 108 33
2001 12 1
2002 3
2003 1
2004 2
2005 1
2006 1
Total 88 86 43 20 22 259 70 9

Tabela 1: Alunos do CEIC, DEA e Doutorado.
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A formação básica incluiu quase todas as áreas do 
conhecimento, com predominância da engenharia, 
biblioteconomia, administração e processamento de 
dados.

Em relação à formação complementar, mais de 50% já 
tinham algum tipo de pós-graduação, sendo a maioria 
cursos de especialização.

Apresentamos, a seguir, gráficos com o perfil dos alunos 
em relação à sua formação básica, abrangendo o período 
de 1997 a 2000. Excluímos 1996, por ter sido atípico 
em termos de público alvo. Para o ano de 2000, foram 
incluídos apenas dados sobre os cursos do Rio de Janeiro 
e Brasília, já que não estavam disponíveis para os demais 
estados. 

Com relação aos setores de atividade, preponderam os 
alunos oriundos do setor industrial e de serviços (27%), 
seguidos por aqueles advindos de órgãos do governo 
(26%). Estes últimos concentram-se, sobretudo, no 
curso de Brasília, sede do Governo Federal.

Resultados Obtidos

Alguns pontos das ações desenvolvidas e resultados 
merecem ser destacados. Antes do início das ações 

do INT/IBICT/UFRJ e Univ. Aix-Marseille III, o 
conhecimento, no Brasil, da Inteligência Competitiva 
era extremamente restrito. Hoje, embora ainda não 
seja amplamente disseminado, aumentou muito não 
só o conhecimento, mas principalmente o seu uso nas 
organizações brasileiras.  A revista SCIP Online, editada 
pela Society of Competitive Intelligence Professionals, 
publicou em sua edição 20 de Junho de 2002 artigo com 

Figura 1: Formação básica dos alunos CEIC. Figura 2: Percentual de alunos por setores de atividades.

o título “Brazil has opened his eyes to CI”, onde a autora 
destaca sua surpresa ao verificar que “o Brasil usualmente 
é considerado um “país em desenvolvimento”  sob muitos 
aspectos, mas no campo da inteligência foi constatado 
que são líderes e não seguidores”. 

Podemos afirmar que, sem nenhuma dúvida, o trabalho 
desenvolvido pelo INT e Univ. Aix-Marseille III 
contribuiu de forma efetiva para que a Inteligência 
Competitiva fosse disseminada e implementada em 
organizações brasileiras.

Apresentamos, figura 3, mostrando a evolução do 
número de referências contidas em bases de dados (ABI, 
Gale, Inspec, Lisa e Pascal), do número de associados da 
Sociedade dos Profissionais de Inteligência Competitiva 
– SCIP e do número de alunos formados em cursos de 
especialização para dar uma visão do crescimento que 
esta área vem tendo em nível mundial, comparando com 
a evolução dos cursos sobre Inteligência Competitiva que 
foram realizados no país.

Os trabalhos feitos pelos alunos do curso contribuíram 
de forma efetiva para a criação de bibliografia nacional 
sobre o assunto, praticamente inexistente anteriormente. 
Vários ex-alunos têm apresentado trabalhos em 
congressos no país e exterior, bem como publicado 
artigos em revistas nacionais e internacionais, inclusive 
na Competitive Intelligence Review, editada pela SCIP e 
a mais importante na área de Inteligência Competitiva, 
além de livros especializados.

O curso contribuiu, também, para a criação de uma rede 
de excelência da qual participam professores de diferentes 
universidades brasileiras (UFRJ - Escola de Comunicação, 
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Figura 3: Evolução do número de referências em bases de 
dados, associados da SCIP e alunos do CEIC.

Núcleo de Computação Eletrônica, Escola de Química), 
UFRN, UFBA, UFSCAR, PUC-Campinas, UnB, UMA 
etc.), instituições de P&D (INT, IBICT, IPT etc.) e 
empresas (Petrobras, CPqD etc.).

Foram criadas, por ex-alunos, duas associações ligadas à 
Inteligência Competitiva: Associação dos Ex-Alunos de 
Inteligência Competitiva - ICBrasil (2004) e Associação 
Brasileira dos Analistas de Inteligência - ABRAIC2  
(2000). Esta última criou, também, o Prêmio de 
Inovação em Inteligência Competitiva3, em parceria com 
a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP.

Por iniciativa de ex-alunos4 foi organizado o Workshop 
Brasileiro de Inteligência Competitiva e Gestão do 
Conhecimento, que está em seu sétimo ano de realização. 
Em agosto de 2006, será realizado o I Congresso Ibero-
Americano de Inteligência Competitiva e Gestão do 
Conhecimento.

Conclusão

O ensino da Inteligência Competitiva no Brasil 
está em expansão como resultado do crescente 

reconhecimento da informação como ferramenta 
estratégica fundamental para apoio à tomada de decisão. 
O cenário brasileiro e mundial, hoje, exige que as 
instituições tenham um posicionamento pró-ativo 
em relação à concorrência e ambiente externo, tendo 

capacidade de antecipar as mudanças e decidir com 
maior grau de certeza. O profissional que deve estar à 
frente deste processo deve ter uma série de competências 
relacionadas ao planejamento e administração estratégica 
da organização, à identificação de necessidades de 
informação, sua coleta, gestão, análise e disseminação, 
mas também deve ter uma forte competência na gestão 
de pessoas, já que o trabalho em rede, que implica em 
mudança cultural, é um dos pontos chave no sucesso 
dos sistemas de IC. Os cursos nesta área, em nível de 
graduação, pós-graduação ou extensão, devem buscar 
atender a estas necessidades, formando profissionais 
que tenham a visão das questões técnicas, humanas e 
culturais que estão envolvidas no processo de Inteligência 
Competitiva. 

O trabalho desenvolvido pelo INT e Univ. Aix-Marseille 
III proporcionou o desenvolvimento de pesquisas na 
área, através de teses de doutorado e dissertações de DEA, 
com algumas aplicações bastante originais e adaptadas 
à realidade brasileira. O resultado global foi a crescente 
disseminação dos sistemas de Inteligência Competitiva 
como uma ferramenta de apoio à gestão estratégica das 
organizações nacionais. 

Infelizmente, por mudanças de diretrizes na instituição 
brasileira, o curso foi interrompido em 2001, mas ficou 
o seu legado, que representou um expressivo avanço na 
Inteligência Competitiva no Brasil.

----------------------
- Coelho, G. M. La société de la connaissance et les systèmes d’information 

stratégique comme appui à la prise de décision: proposition pour 
l’enseignement de l’intelligence compétitive au Brésil. Tese (Doutorado) 
Université Aix-Marseille III / CRRM, Henri DOU (Orientador). 
Marseille, 2001. 341p.

- INT. Relatório Final do Curso de Especialização em Inteligência 
Competitiva. Rio de Janeiro, INT/UFRJ/IBICT, 1998-2001.

- Kuhn, C. Brazil has opened his eyes to CI. SCIP Online, vol.1, n.9, 20 
jun. 2002.

- Morin, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro- 
RJ: Bertrand Brasil, 2001

2  http://www.abraic.org.br
3 O Prêmio foi criado a partir da iniciativa de duas ex-alunas do CEIC: Elaine 

Marcial, da ABRAIC, e Gloria Bataglia, da FINEP.
4 A ex-aluna Gloria Bataglia é a principal responsável pela iniciativa de organizar 

o Workshop.
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