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Captar e organizar informações de mercado pode ser uma vantagem competitiva para 
empresas, abrindo novas oportunidades de negócios e melhorando os serviços prestados. 

A inteligência competitiva – interpretação desses dados para montar estratégias – ainda 
é um grande desafio para  as organizações.

Natura, ESPN e Defí Inteligência compartilharam orientações para empresas que desejam 
investir nesse tipo de planejamento.

O Amcham Connect reúne para você os seis pontos chaves de uma estratégia de sucesso 
discutido no comitê de Vendas e Distribuição da Amcham São Paulo, em agosto de 2017.



Para Flávio Ricardo Pereira, Head de 
Inteligência de Mercado da ESPN, a 
questão central está em criar uma cadeia 
de valor pra inteligência para poder gerar 
valor pra empresa.

Para isso, Armelle Decaup, Sócia-diretora da 
Defí Inteligência, afirma que a essência do 
trabalho está na parte analítica. O segredo, 
muitas vezes, está em traçar caminhos e 
estratégias com os dados disponíveis, e não 
necessariamente buscar mais informação. 

Fonte: Heli Gonçalves Moreira, sócio da HGM Consultores, no Comitê Estratégico de Relações do Trabalho da Amcham-SP, em 22/6.  

#1.  
O que fazer  

com os dados



“Ao invés de coletar freneticamente 
informações para depois pensar no que 

fazer com elas, o ideal é primeiro entender 
onde estamos e onde queremos chegar, 
pensando em qual roteiro analítico nos 
leva a isso. Vejo um desperdício gigante 

de coleta de dados, é um gasto de tempo 
e recursos e depois não fazemos muita 

coisa com as informações. É preciso 
demonstrar senso de interesse comum 
e boa fé. Mostrar também que, se não 

houver vontade de chegar a um acordo 
coletivo, os prejuízos serão recíprocos.”

Traçando objetivos institucionais em comum e 
metas, o processo se torna mais eficiente.

Fonte: Flávio Ricardo Pereira, Head de Inteligência de Mercado da ESPN,e Armelle Decaup, Sócia-diretora da Defí Inteligência, no comitê de Vendas da Amcham SP, em 8/8.

#1.  
O que fazer  

com os dados



#2.  
Trabalho em grupo

A “chave-de-ouro” para executar um processo de 
inteligência que traga resultados é trabalhar de 
maneira interdisciplinar, com grupos de diversas 
áreas. Armelle Decaup, da Defí Inteligência, lembra 
que esse trabalho é uma “arte colaborativa”.

Fonte: Armelle Decaup, Sócia-diretora da Defí Inteligência, no comitê de Vendas da Amcham SP, em 8/8



O trabalho analítico deve se realizado de forma 
rotineira, e não emergencial – não há produção 
express de inteligência, lembra a consultora.

#3.  
Na rotina

Fonte: Armelle Decaup, Sócia-diretora da Defí Inteligência, no comitê de Vendas da Amcham SP, em 8/8



Entender o papel da inteligência corporativa 
é essencial: a partir dela, é possível diminuir 
riscos na tomada de decisão, mas nunca 
eliminar completamente a chance do erro.
Nenhuma decisão será tomada sem risco. 

“O propósito da inteligência corporativa 
dentro da área comercial é tornar as 
decisões comerciais mais assertivas, 

desenvolvendo uma jornada de 
minimização de erros.”

Fonte: Armelle Decaup, Sócia-diretora da Defí Inteligência, no comitê de Vendas da Amcham SP, em 8/8

#4.  
Riscos



Daniel Silveira, Diretor Comercial da Natura, 
compartilha que a organização trabalha com 
diversos cenários. Pensar no curto, médio e 
longo prazo, avaliando as possibilidades do 
futuro, ajuda a empresa a organizar ações. 

“A partir dessa visão, avaliamos 
cenários, caminhos estratégicos para 

levar a organização para nossas metas. 
Temos que ter uma visão de como a 

Natura pode estar no mercado em 2020 
e em 2050.”

Fonte: Daniel Silveira, Diretor Comercial da Natura, no comitê de Vendas da Amcham SP, em 8/8.

#5.  
Curto, médio e 

longo prazo



Principalmente considerando a área 
Comercial, Daniel Silveira, da Natura, lembra 
que um planejamento sem execução não 
traz resultados. 

“Ter um planejamento fantástico e 
uma execução pífia não dá certo. Se a 

execução for feita com foco e disciplina 
no planejamento estratégico, a chance 

de sucesso aumenta muito.”

Fonte: Daniel Silveira, Diretor Comercial da Natura, no comitê de Vendas da Amcham SP, em 8/8.

#6.  
Execução
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