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Apresentação 

 

Visando contribuir para os objetivos estratégicos do SEBRAE, são apresentadas 

neste boletim informações relacionadas ao tema Inteligência de Mercado. 

 

O boletim foi elaborado com base em estudo para benchmarking internacional 

contrato ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI. Focado no tema 

mercado, o estudo buscou apontar boas práticas internacionais que possam ser 

replicadas no Brasil em prol das micro e pequenas empresas. 

 

Apresentamos aqui as linhas gerais das iniciativas detalhadas no estudo 

Benchmarking Internacional – Inteligência de Mercado, as respectivas razões de 

terem sido elencadas e as possíveis convergências com o cenário brasileiro. 

 

Esperamos com esta iniciativa contribuir para a atuação de instituições relacionadas 

ao tema, gerando conhecimento e trazendo para a realidade iniciativas internacionais 

que possam vir a colaborar com o desenvolvimento das micros e pequenas empresas 

brasileiras. 
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Inteligência de Mercado 

 

 

O processo de inteligência de mercado fornece uma visão geral consistente para a 

tomada de decisão a partir do dado, da informação e, principalmente, do 

conhecimento. 

 

A Techaisle, empresa global focada na pesquisa de mercado e na análise da indústria 

para micro e pequenas empresas, acaba de divulgar pesquisa conduzida nos EUA, 

Reino Unido, Alemanha, Austrália, China e Índia, onde as cinco principais áreas de 

interesse de 800 micro e pequenos empresários ouvidos são: (I) soluções de 

inteligência de mercado com base online, (II) inteligência de mercado colaborativa, 

(III) inteligência de mercado pelo celular, (IV) previsões analíticas e (V) tecnologias 

de visualização de dados. 

  

Se de um lado, é constatada essa grande demanda por acesso a dados, de outro é 

identificada a dificuldade de interpretá-los e contextualizá-los para que se tornem 

efetivamente úteis.  Outra pesquisa, realizada pela LogiXML em agosto de 2011, 

com 605 profissionais de pequenas e médias empresas do exterior, concluiu que a 

maioria deles está inapto a acessar os dados que precisam ou a entendê-los de uma 

forma simples o suficiente para embasar decisões. Os principais obstáculos 

identificados foram: a falta de acesso a múltiplas fontes de dados (70%), a 

necessidade de criação de modelos e fórmulas de análise de dados (59%) e a 

dificuldade de visualizar os resultados de forma compreensível (57%).  

 

O acesso à Inteligência Competitiva ainda é associado à necessidade de elevadas quantias 

de capital e de conhecimento tecnológico específico, o que inibe a utilização de suas 

ferramentas e métodos por parte dos micro e pequenos empresários. Para ampliar seu 

poder, cumpre facilitar-lhes o acesso a informação e fomentar a geração do conhecimento 

necessário para entendê-las como base de suas decisões de negócios.  
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Desse modo, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento de iniciativas nacionais  

relacionadas ao tema inteligência de mercado, apresentamos a seguir seleção de boas 

práticas internacionais que tiveram impacto em seu país de origem e que poderão ser 

replicadas no Brasil. 

 

 

INICIATIVAS INDICADAS 

 

1. SMALL BUSINESS INFLUENCER (Influenciador sobre pequenas 

empresas) 

 

1.1. Origem 

 

EUA - Small Business Trends (tendências para pequenos negócios) e Small Biz 

Technology (tecnologia para pequenos negócios), com patrocínio da BlackBerry. 

 

1.2. Descrição 

 

Trata-se de premiação dos principais influenciadores no mercado de pequenas empresas. 

São chamados influenciadores aqueles que geraram impacto neste segmento pelos 

seguintes motivos:  

• Fornecem produtos utilizados por um número grande de pequenas empresas, 

• Influenciam um grande número de negócios pela sua opinião como líderes, 

• Produzem ou promovem informação ou serviços para muitos negócios. 

 

Influenciadores podem ser empresas, organizações, aplicativos ou pessoas, indicados 

pelo público para compor um ranking de 100 nomes, posteriormente divulgado em um 

evento de gala. Na hierarquização, o voto do público que indica os influenciadores tem 

40% de peso na nota final, enquanto o de jurados selecionados representam 60%. 
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1.3. Justificativa da Indicação 

 

A criação de uma lista dos maiores influenciadores brasileiros poderia beneficiar as 

empresas de menor porte, que passariam a conhecer fornecedores e deter 

informações confiáveis. E os fornecedores (influenciadores) também poderiam, com 

isso, focar seus esforços em melhorias de serviços e produtos.  

 

 

2. SCORE  

 

2.1. Origem 

 

EUA - U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION – SBA (Administraçao para 

pequenas empresas). 

 

2.2. Descrição 

 

É uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar o micro e 

pequeno empresário através de mentoria, cursos e documentos. Atua desde 1964, e 

aproximadamente 4,5 milhões de americanos já usaram seus serviços.  

 

O sistema funciona com voluntários cadastrados como mentores, com os quais os 

empresários podem agendar sessões online ou presenciais, para falar dos mais 

diversos temas de negócios. Há, também, os chamados Small Business Development 

Centers – SBDCs (Centros de Desenvolvimento para Pequenos Negócios), que têm 

como foco prover uma variedade de informações, através de um programa de esforço 

cooperativo do setor privado, do setor público e do meio acadêmico. Acaba também 

sendo uma grande rede de relacionamento, elemento muito utilizado pelo pequeno 

empresário como fonte de informação. 
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2.3. Justificativa da Indicação 

 

O processo de mentoria, de workshops e relacionamento é interessante para o Brasil 

porque sugere a absorção de informações do setor de referência e, 

consequentemente, facilita a identificação de novas oportunidades de negócios e de 

disseminação de informações. 

 

3. SIZE UP 

 

3.1. Origem 

 

EUA - GIS Planning – empresa de Sistemas de Informação Geográfica. 

 

3.2. Descrição  

 

SIZE UP é uma ferramenta grátis online de Inteligência Competitiva que se propõe a 

ajudar as micro e pequenas empresas na obtenção de informações de qualidade que, 

a princípio, só as grandes empresas teriam. As principais informações oferecidas são:  

• Mapa de competitividade - onde estão os concorrentes, os clientes e os 

fornecedores; 

• Benchmarking do segmento – que permite comparar a performance própria 

com a dos concorrentes da indústria, e; 

• Melhores opções para divulgação dos produtos e serviços – que ajuda a 

identificar áreas do mercado onde há mais carência daquele tipo de serviço 

ou produto. A ferramenta também cria relatórios customizados. 

 

3.3. Justificativa da Indicação 

 

Por propor a acessibilidade a informações de qualidade com custo zero, o sistema é 

interessante tendo em vista sua capacidade de direcionar o fundamentar as decisões 

dos micro e pequenos empresários.  
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4. ZOHO 

 

4.1. Origem 

 

EUA – ZOHO Corporation 

* Tem também escritórios no Japão, Índia e Singapura 

 

4.2. Descrição 

 

ZOHO é um site no qual as empresas podem escolher os produtos que querem 

adquirir e fazer sua própria administração online, assim como gerar relatórios para 

análise e tomada de decisão. A principal vantagem do ZOHO é a integração das 

informações (vendas, marketing, CRM, entre outros documentos), a um preço baixo 

e de fácil navegação. 

 

4.3. Justificativa da Indicação 

 

O sistema possibilita que empresas tenham integração de dados de diversas áreas e 

elaboração de relatórios, sem grandes esforços ou necessidade de servidor próprio, já 

que está tudo online. Com uma plataforma como essa, o acesso dos micro e 

pequenos empresários brasileiros às próprias informações seria incrementado, 

inclusive pela geração de relatórios de fácil leitura, que, em geral, não teriam 

condições de criar ou adquirir. 

 

 

 

 

 

 



Boletim– Benchmarking Internacional / Inteligência de Mercado 

                                                                                8 
 

5. BRX - BUSINESS REFERRAL EXCHANGE (Intercâmbio de 

Oportunidades de Negócios) 

 

5.1. Origem 

 

Reino Unido e Índia – BRX 

 

 

5.2. Descrição 

 

É uma rede de relacionamento com o objetivo de criar oportunidades de negócios e 

expandir alianças. Os grupos locais se encontram em um café da manhã semanal e 

seus membros têm 60 segundos para expor suas ideias. Dessa forma, propõem 

negócios, ampliam a influência em seus setores específicos e divulgam produtos e 

serviços. Começou no Reino Unido em 1999, onde conta com 2400 membros. O site 

da organização também mantém informações úteis para os pequenos empresários. 

 

5.3. Justificativa da Indicação 

 

O networking ainda é uma grande fonte de informação e geração de negócios entre 

os micro e pequenos empresários. O desenvolvimento de uma forma estruturada de 

realizar encontros presenciais entre empresários se mostra como uma oportunidade 

de identificação de novos negócios e crescimento dos setores. 


