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RESUMO 
 
 

Apresenta 100 verbetes relacionados à área da Inteligência Competitiva, 
pesquisados em diversos livros, artigos e textos – inclusive na Internet – publicados 
no Brasil especialmente nos últimos dez anos. O trabalho foi motivado pela carência 
de uma terminologia em inteligência competitiva consolidada em um documento que 
agregasse os principais termos utilizados na área. Teve como objetivo apresentar 
um glossário com uma proposta de definição dos termos construída pela própria 
autora a partir dos conceitos e conhecimentos obtidos durante as tarefas de estudo 
e pesquisa. Como resultado, apresenta-se um glossário com cem verbetes, cada 
qual com sua definição proposta, devidamente fundamentada nas fontes registradas 
no formulário denominado Registro Completo do Termo. 

Palavras-chave: Inteligência Competitiva; Terminologia; Informação.   
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1 INTRODUÇÃO AO TEMA/PROBLEMA 

 

O mundo corporativo é rico não somente em criar novas idéias e inventar 

novos produtos. A cada dia novos termos, expressões e conceitos vão se agrupando, 

conforme as diversas áreas do conhecimento e da ciência, originando as chamadas 

terminologias específicas. 

No âmbito geral, PAVEL E NOLET (2001, p.xviii) definem a terminologia como 

um conjunto de palavras técnicas pertencentes a uma ciência, uma arte, um autor ou 

grupo social. No âmbito mais restrito, o mesmo termo designa uma disciplina 

lingüística, consagrada ao estudo científico dos conceitos e termos usados nas 

linguagens especializadas. 

CABRÉ (1993, p. 103) caracteriza uma terminologia como conjunto de 

palavras e frases usadas no discurso especializado. Constitui um instrumento básico 

para a comunicação concisa, precisa e adequada entre os especialistas de uma área. 

A autora enfatiza que a terminologia é o elemento que diferencia não somente as 

linguagens de especialidades da linguagem comum, como também as próprias 

linguagens de especialidades umas das outras.  

A terminologia proporciona uma comunicação sem ambigüidade numa 

determinada área do conhecimento. Baseia-se em um vocabulário próprio de termos 

e usos específicos da área, diferentemente da linguagem comum utilizada no dia-a-

dia. Como disciplina, a Terminologia tem como objeto de estudo a compilação dos 

termos especializados, utilizando-se de princípios e métodos específicos. Goza 

atualmente de reconhecimento internacional de sua importância social e política 

(CABRÉ 1993, p. 22). 

De acordo com CERVANTES, MORAES e FUJITA (2002, p. 1) também a 

terminologia na área de Inteligência Competitiva e o intercâmbio de informações 

nesta área apresentam especificidades que, muitas vezes, não seguem os 

parâmetros da linguagem comum, sendo que a principal destas características 

diz respeito ao léxico. Isto porque, ao produzir novos conhecimentos, os 

especialistas em qualquer ramo do conhecimento costumam criar novos 

conceitos que necessitam de denominações apropriadas. 
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Na área da Inteligência Competitiva ainda falta um levantamento abrangente e 

sistemático da temática da terminologia específica em Língua Portuguesa, tarefa para 

a qual se pretende contribuir com a elaboração deste trabalho.   

Tendo como objetivo principal a elaboração de um glossário terminológico na 

área de Inteligência Competitiva, o presente trabalho se subdivide em sete partes 

tematicamente concatenadas: 

• delimitação do campo temático e objetivos (caps. 1, 2 e 3); 

• tópicos metodológicos da literatura sobre pesquisa terminológica (caps. 

4.1); 

• contextualização da área de Inteligência Competitiva (caps. 4.2); 

• metodologia adotada e considerações finais (caps. 5 e 6); 

• referências e literatura consultada (pgs. 30-34); 

• apresentação do Glossário Terminológico (Apêndice) 1); 

• documentação terminológica completa da pesquisa (Apêndice 2). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 
 
A escolha do tema foi motivada pela inexistência de um trabalho terminológico, 

baseado em citações contextuais, extraídas da própria literatura técnica e científica 

da área da Inteligência Competitiva. 

Muitas palavras e expressões estrangeiras como benchmarking, marketing, 

downsizing e inúmeras outras são inseridas no vocabulário brasileiro, gerando 

dificuldades de entendimento no momento da sua utilização.  

       CABRÉ (1993, p.106) recomenda que textos técnicos e científicos sejam 

concisos, visto que a concisão reduz as possibilidades de distorções nas 

comunicações de uma temática científico-técnica. 

 Considerando a importância da concisão terminológica na comunicação 

científica em uma área ainda em formação, desenvolveram-se, no presente caso, 

procedimentos metodológicos específicos, baseados na literatura sobre a teoria e 

prática da terminologia. 

       Desse modo, o presente trabalho, tendo como principal finalidade a produção 

de um glossário1, apresenta um levantamento inicial de termos, conceitos e 

expressões utilizados na área de Inteligência Competitiva, com definições e 

descrições concisas, a partir da literatura especializada  em língua portuguesa,  

original ou traduzida na área. Como resultado final são apresentados 100 verbetes 

com suas respectivas definições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Glossário – Consiste de uma lista em ordem alfabética, de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ..., 
acompanhadas das respectivas definições  (ARRUDA; CHAGAS, 2002,  p. 105). 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 GERAL 

 
O objetivo geral é produzir um glossário de termos, conceitos e expressões em 

Língua Portuguesa  com seus equivalentes em inglês, e respectivas definições, 

comumente utilizados na área de Inteligência Competitiva. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 
a) levantar termos freqüentes na área de Inteligência Competitiva, juntamente 

com os contextos em que se encontram nos respectivos documentos; 

b) pesquisar contextos descritivos e definitórios, que possam servir de insumo 

para a elaboração de definições concisas; 

c) elaborar as definições dos termos a partir dos contextos registrados; 

d) disponibilizar toda a trajetória metodológica percorrida para  chegar à 

definição de cada termo; 

e) apresentar um glossário terminológico com definições completas. 
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4 LITERATURA PERTINENTE 

 

Na presente monografia a literatura pertinente terá duas vertentes, a saber: 

a) a área instrumental referente à Ciência da Terminologia como  preparação  

para a metodologia a ser apresentada; 

b) a área-objeto referente ao universo específico a ser pesquisado, isto é, a 

Inteligência Competitiva. 

 

4.1 LITERATURA SOBRE  TERMINOLOGIA 

 
Como base teórica do presente trabalho, optou-se principalmente pelas 

publicações de KRIEGER e FINATTO (2004) e CABRÉ (1993). 

Por um lado, a terminologia evoca o componente lexical característico das 

comunicações especializadas. Por outro lado, a mesma denominação refere-se ao 

campo de estudos teóricos e metodológicos que têm por objeto o sistema 

denominativo das ciências e tecnologias.  Ao compor essa dupla conceituação, a 

própria expressão – Terminologia – não se conforma ao ideal monossêmico, 

tradicionalmente atribuído à prática denominativa que estabelece o conjunto dos 

termos das diferentes áreas do conhecimento (KRIEGER, 2000, p. 210). 

 

 

4.1.1 Reconhecimento Terminológico 

 
É importante verificar se as unidades lexicais registradas como termos são 

realmente representativas de uma área do conhecimento  

O reconhecimento terminológico é, portanto, o primeiro passo na produção de 

uma obra de referência. Este trabalho pressupõe a análise de textos técnicos e/ou 

científicos e a identificação dos tipos textuais.  É importante perceber que as 

unidades lingüísticas estudadas numa área tenham relações sintagmáticas e 

paradigmáticas com outras unidades. Essas relações precisam ser preservadas, ao 

transpor-se um termo de um texto-fonte para um outro ambiente de texto, como por 

exemplo, um dicionário ou glossário.  
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Além dessas relações, existem expressões nominais reconhecidas como 

“termos técnico-científicos”, sendo de especial interesse de glossários e dicionários 

terminológicos. Embora sua função mais comum seja a denominação, ou seja, 

chamar por um nome o objeto de uma realidade é preciso compreender que uma 

terminologia específica não consiste só de substantivos. Além de nomes substantivos 

em especial, outros elementos são também importantes, quando  registramos uma 

terminologia: adjetivos, verbos, sintagmas terminológicos e fraseologias. Afinal, são 

também elementos de uma linguagem técnico-científica (KRIEGER e FINATTO, 

2004, p.129). 

 
 É preciso destacar que a identificação de uma terminologia é um procedimento 

complexo que não se reduz ao conhecimento de uma  simples lista de unidades 

lexicais. O procedimento exige reconhecer toda uma linguagem sob aspectos 

diferenciados. 

 

Enquanto área do conhecimento e de pesquisa, a Terminologia tornou-se uma 

atividade de grande utilidade social, visto que contribui para solucionar problemas de 

informação e comunicação. Por sua vez, a elaboração de glossários e dicionários tem 

contribuído para a aplicação mais evidente e reconhecida da Terminologia (KRIEGER  

e FINATTO, 2004, p. 124).   

  

Dentro da Ciência da Terminologia, podem-se distinguir três orientações 

diferentes, não necessariamente excludentes entre si: 

a) orientação da Terminologia como uma matéria autônoma, de caráter 

interdisciplinar e a   serviço das disciplinas técnico-científicas; 

b) orientação centrada na Filosofia, voltada à categorização lógica dos  

sistemas  de conceitos e à organização do conhecimento; 

c)   orientação centrada na Lingüística, considerando as terminologias como 

subcomponentes do léxico e da língua, e as linguagens de especialidades 

como subsistemas da linguagem geral (CABRÉ, 1993, p. 32). 

 

A Teoria Geral da Terminologia baseia-se na primeira orientação. Nesta, são 

tratadas a natureza do conceito, as relações conceituais, a relação termo-conceito e 
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a atribuição de termos. Aqui, os conceitos ocupam um lugar chave (CABRÉ, 1993, p. 

32). 

Enquanto disciplina, a Terminologia ocupa-se, portanto, da compilação e 

descrição, tratamento e apresentação dos termos próprios dos campos 

especializados em uma ou mais línguas (CABRÉ, 1993, p. 36). 

Nos países considerados desenvolvidos, as terminologias técnicas e 

científicas, são consideradas ferramentas básicas para a comunicação especializada. 

Uma boa terminologia é garantia para seus usuários da precisão e eficácia de sua 

comunicação. Nesses países existem centros de trabalho e comissões técnicas 

encarregadas da normalização terminológica. 

Por outro lado, nos países em desenvolvimento, pouco a pouco  começa-se a 

compreender que a terminologia é um dos elementos a serem incorporados no 

mundo industrializado. O intercâmbio de conhecimentos e a transferência de 

tecnologias se produzem com o auxílio de linguagens terminológicas. 

Conseqüentemente, os esforços e recursos para a criação, unificação e 

internacionalização de terminologias correspondem às exigências de uma sociedade 

moderna, permitindo que  ela relacione  num  mundo globalizado (CABRÉ, 1993, p. 

43). No Brasil, a normalização terminológica fica principalmente a cargo de 

comissões no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

4.1.2 Preparação Inicial  

 

Na a elaboração científica de uma terminologia devem ser observados alguns 

fundamentos terminográficos2, nos quais é possível reconhecer diretrizes importantes 

para o desenvolvimento do trabalho: 

a) o produto deve atender às necessidades de um público-alvo e preencher 

uma lacuna de informação; 

b) todos os dados registrados ou utilizados devem ser plenamente confiáveis;  

                                                
2 Entende-se por Terminografia a vertente aplicada da Terminologia, referente à elaboração de glossários, 
dicionários terminológicos e congêneres. A atividade terminográfica integra operações de coleta, sistematização e 
apresentação dos termos de uma determinada área do conhecimento ou atividade humana (CABRÉ, 1993, p. 263). 
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c) os signos e símbolos utilizados para identificar os dados coletados devem 

ser convencionais e sistemáticos, oriundos de normas de padrões 

nacionais  e internacionais; 

d) os dados informativos sobre o termo devem ser registrados em uma base 

de dados, bem como o modo de organização das entradas no dicionário, 

tudo adaptado aos objetivos do trabalho e ao uso que será feito das 

informações (KRIEGER  e FINATTO, 2004, p. 130). 

 

4.1.3 Métodos Terminográficos Homogêneos 

 
Adotar uma metodologia homogênea de métodos terminográficos é uma 

necessidade para um trabalho de elaboração de uma terminologia. Na comunicação 

moderna, especialmente nas áreas especializadas, cada vez mais se exige o 

intercâmbio de conhecimentos e um fluxo dinâmico de informação. A falta de 

homogeneidade e sistematicidade na organização e no modo de registrar a 

informação pode impedir a comunicação entre pessoas e sistemas de diferentes 

organizações (KRIEGER e FINATTO, 2004, p. 130). Neste contexto, cabe uma 

importante função comunicativa às terminologias específicas. 

 
 
4.1.4 Sistematização da Informação e Critérios 

 
A sistematização das informações a serem coletadas para o trabalho 

terminológico é estabelecida por critérios e pela adoção de um padrão. A falta de 

critérios ou a ausência de um padrão, por ocasião da coleta ou do armazenamento 

dessas informações em um repertório ou acervo terminológico, pode dificultar a 

transferência dos dados produzidos. 

 

4.1.5 Geração de Produtos  

 

A partir de acervos de dados terminológicos, sob a forma de bases de 

informações coletadas em textos, podem ser gerados glossários, dicionários e outros 

instrumentos. Dependendo  do “recorte” de uma mesma base de dados, é possível 

produzir mais de uma obra impressa em papel ou CD-ROM. Uma base bem 
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organizada e padronizada poderá ser produtiva; bem explorada permitirá a geração 

de diferentes produtos (KRIEGER  e FINATO, 2004, p.131). 

 

4.1.6 Materiais de Trabalho  

 

 No trabalho terminológico, distinguem-se, em geral,  três grandes conjuntos 

documentários que podem servir de base para o seu desenvolvimento, a saber: 

a) materiais de consulta: facilitam a informação sobre distintos aspectos de 

matéria terminológica ou de um campo especializado; 

b) materiais específicos de trabalho: constituem a base material do trabalho 

terminológico; 

c) materiais de suporte ao trabalho: facilitam e complementam o 

desenvolvimento do processo de elaboração de um glossário (CABRÉ, 

1993, p. 270). 

A seguir, será especificado cada um desses materiais. 

 
 
4.1.6.1 Materiais de consulta  
 

São documentos utilizados pelo terminólogo para o conhecimento dos 

aspectos teóricos, metodológicos, práticos ou documentários da área em estudo 

(CABRÉ, 1993, p. 270-279). 

Os seguintes tipos de documentação e obras específicas costumam ser 

citados:  

a) documentação sobre a documentação 

- consulta de publicações secundárias e terciárias; 

- consulta de bases de dados documentárias; 

- consulta de Centros de Gestão Terminológica e de especialistas da  

área. 

 

b) documentação sobre a especialidade 

- conhecimentos relativos à Terminologia: teoria, metodologia e 

experiências práticas; 
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- conhecimentos sobre o conteúdo da disciplina especializada 

(normalmente representada por especialistas da área). 

 

c) documentação sobre os termos 

- dicionários; 

- vocabulários; 

- glossários; 

- bases de dados terminológicos. 

 

 d)  tipos de obras 

- dicionários de língua geral – incluem também os termos básicos de 

terminologias especializadas; 

- enciclopédias – oferecem grande quantidade  de informações sobre  

conteúdos, ilustrações, esquemas e classificações; 

- dicionários gerais de Ciência e Tecnologia, que incluem terminologias 

especializadas; 

- dicionários especializados; 

- glossários,  vocabulários e  tesauros. 

- bases de dados terminológicos. 

 

4.1.6.2  Materiais específicos de trabalho 
 

 
             Esses materiais destinam-se a tarefas como compilar termos próprios de 

uma matéria específica e levantar unidades terminológicas que os especialistas 

utilizam  para se comunicarem (CABRÉ, 1993, p. 277-279).  

- Conferências 

- Aulas 

- Entrevistas 

- Artigos científicos 

- Informes técnicos 

- Catálogos 

- Programas 

- Livros especializados 
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- Planos de trabalho 

- Outros. 

 

Algumas condições podem ser consideradas relevantes para os documentos 

destinados ao trabalho terminológico:  

a) devem ser representativos para a matéria, de acordo com os objetivos do 

trabalho e a delimitação do tema, permitindo elaborar uma primeira 

listagem de unidades terminológicas  suficientemente significativas  dos 

conteúdos da matéria; 

b) devem ser atuais, pois pode haver mudanças ao longo do tempo;  

c) devem ser suficientemente explícitos, para que permitam recuperar a  

identificação e informação de um documento em qualquer momento; 

d) as fontes documentárias devem ser sempre devidamente indicadas e 

referenciadas na bibliografia do trabalho. 

 

4.1.6.3 Materiais de suporte 
 

 
São materiais de apoio, isto é, são registros eletrônicos, para onde são 

transferidas informações pertinentes aos termos pesquisados, com suas fontes 

referenciadas.  Estes registros são o ponto de partida para a organização das 

informações  (CABRÉ, 1993, p. 279). 

Em um trabalho sistemático de terminologia podem utilizar-se registros 

distintos conforme os objetivos que se pretende cobrir em cada fase do trabalho.  

 

4.1.7 Organização dos Termos 

 

O trabalho terminológico, normalmente, é baseado num corpus especializado, 

previamente identificado como representativo da área investigada. A partir daí  

constitui-se a nomenclatura de um dicionário ou glossário terminológico, também 

chamado dicionário técnico ou dicionário técnico-científico. Os verbetes podem ser 

organizados: 

- em ordem temática e subtemática 
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- em ordem alfabética 

- em categoria gramatical 

 

Os verbetes organizados em ordem temática (e subtemática) refletem a 

estruturação conceitual de um domínio. Podem ser apresentados em ordem 

alfabética, que é a organização mais comum.  Outras especificidades do dicionário 

terminológico são as seguintes: 

a) os termos constituídos por vários sintagmas são muito mais numerosos do  

que aqueles formados por uma só palavra; 

b) a categoria gramatical predominante no conjunto de entradas é o 

substantivo; 

c) termos antigos em desuso ou obsoletos devem ser omitidos, privilegiando-

se a atualidade da linguagem especializada focalizada no trabalho 

(KRIEGER  e FINATO, 2004, p. 131). 

 

4.1.8 Registro Terminológico 

 
  O registro terminológico é um elemento importante na organização de uma 

terminologia, sendo um dos itens fundamentais para a geração de um dicionário ou 

glossário. O registro completo e organizado contém informações indispensáveis, tais 

como a fonte textual da coleta do termo, segmentos do texto em que esse termo 

ocorre, seus contextos de uso, informações sobre variantes denominativas, 

sinônimos, e construções recorrentes que o acompanham (KRIEGER e FINATTO, 

2004, p.136). 

 

Numa base ou banco de dados informatizados, o registro terminológico 

costuma ser organizado de forma multidimensional, contendo diversas informações 

sobre um dado termo. Menciona-se sua ocorrência em um corpus textual, de onde é 

coletado. Faz-se assim, nesse registro, um verdadeiro dossiê sobre o termo, 

registrando-se todas as informações úteis, quer para a equipe de  trabalho, quer para 

o futuro usuário dessas informações (KRIEGER  e FINATTO, 2004, p.154).  
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Há consenso na literatura sobre a metodologia terminológica, e sobre quais as 

informações essenciais para cada registro de termo, uma vez determinado se o 

banco será basicamente informativo, descritivo ou prescritivo. Por outro lado, é 

preciso tomar decisões em relação a determinadas características e informações que 

constarão do registro, tais como: informações operacionais de trabalho,  nome do 

responsável pela coleta, datas de registro e revisão, a entre outras informações 

necessárias (KRIEGER  e FINATTO, 2004, p.136). 

 

Portanto, um registro terminológico completo e organizado constitui um 

conjunto de informações essenciais sobre o termo, que poderá ser utilizado na 

geração de glossários ou dicionários. 

 

4.1.9 Como deve ser o Registro 

 

Constituindo o registro terminológico um núcleo de informações acerca de um 

termo ou expressão a ser inserido em uma base informatizada, desse registro 

poderão ser extraídas as informações necessárias para a composição de um verbete. 

Cada trabalho tem suas especificidades no tocante ao tipo de registro terminológico, 

que poderá alimentar tipos diferentes de verbetes e de dicionários. Desse modo, não 

existe um modelo único para atender a todas as especificidades de diferentes 

trabalhos. 

É importante que o registro seja um documento bem planejado, com todas as 

informações coletadas, que devem ser facilmente recuperáveis e perfeitamente 

inteligíveis.  

Seja em papel ou sob forma informatizada em uma base de dados, o registro 

deve permitir que todas as informações que nele aparecem possam ser 

imediatamente resgatadas ou localizadas (KRIEGER e FINATTO, 2004, p. 138). 

 

4.1.10  Campos essenciais do registro 

 
A unidade básica de um banco de dados contém o registro das informações 

nos seus devidos campos. Esses campos poderão estar interligados ou não, 

contendo informações relevantes para a identificação de um termo, seus usos e 
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valores de significação. O formato desse registro terminológico pode variar, mas  os 

campos abaixo, normalmente, são considerados indispensáveis: 

a) termo em Língua Portuguesa: é a palavra de entrada, isto é, o termo 

propriamente dito (composto de uma ou mais palavras; sigla; abreviatura; 

símbolo): é a denominação que identifica o conceito focalizado em cada 

registro (KRIEGER e FINATTO, 2004, p.155); 

b) termo em outra língua: trata-se do termo em outra(s) língua(s) inserido no 

Banco de Dados Terminológicos (KRIEGER e FINATTO, 2004, p.155); 

c) área temática: cada termo constitui um registro e pertencerá a uma área 

temática, de acordo com os princípios básicos de Teoria da Terminologia. 

Esse termo pertence a um campo de especialidade e, muitas vezes, pode 

ser utilizado em especialidades distintas  (CABRÉ, 2003, p. 311); 

d) definição: a definição de um termo é uma expressão normalmente  

completa, equivalente semanticamente ao termo que define. Deve respeitar 

uma série de convenções gerais, principalmente, a adequação geral aos 

princípios lingüísticos e semânticos, a adequação  específica  a um 

domínio temático e  sua expressão (CABRÉ, 2003, p. 311);  

e) fonte: todas as informações coletadas devem ser conferidas com as 

referências bibliográficas ou pessoais das fontes consultadas (KRIEGER e 

FINATTO, 2004, p.155); 

f) contexto: o contexto que ilustra o uso de um termo procede de informações 

que constam no registro textual do documento. Pode haver um ou mais 

contextos para cada registro terminológico. Um contexto e no máximo dois 

são suficientes para ilustrar o funcionamento de um termo, exceto em 

casos especiais de multifuncionalidade. Os contextos incluídos nas fichas 

devem ser originais. Podem  ser alterados se as modificações não 

afetarem o sentido do termo, nem modificarem a sua pertinência. As fontes 

sempre  deverão ser indicadas (CABRÉ, 1993, p. 313); 

g) informações relativas à denominação:  Categoria gramatical, sinônimos, 

abreviatura, formas truncadas, fraseologia, informações morfológicas 

(KRIEGER e FINATTO, 2004, p. 155); 

h) informações relativas a aspectos pragmáticos ou de uso: notas, grau de 

confiabilidade do termo, vigência, registro e variantes (KRIEGER e 
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FINATTO, 2004, p. 155). Quanto às notas, são informações não previstas, 

sem nenhuma codificação controlada. Na nota podem ser incluídas 

quaisquer informações complementares, mesmo dados de tipo 

enciclopédico sobre um termo (CABRÉ, 2003, p. 318). 

i)  dados de gestão da ficha: informação sobre datas de entrada,  data de 

revisão, rubrica do revisor e do redator (KRIEGER e FINATTO, 2004, p. 

155); 

 

4.2 LITERATURA SOBRE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

 

Neste subcapítulo serão desenvolvidos alguns conceitos tratados na literatura 

pertinente à área-objeto deste trabalho: a  Inteligência Competitiva. 

 

4.2.1 Relação de Dados, Informação, Gestão da Informação e do Conhecimento. 

  

A evolução tecnológica e científica nos últimos trinta anos trouxe inúmeras 

transformações à sociedade nas mais diversas áreas. Dentre essas transformações, 

a facilidade de acesso à informação merece destaque especial, a ponto de se dizer 

que vivemos na “Sociedade da Informação”. 

A informação passou a ser equiparada a um bem de produção - como o capital, 

a terra e o trabalho – um insumo básico na produção e gestão do conhecimento. 

A importância da informação para as organizações é universalmente aceita, 

constituindo um dos recursos cuja gestão e aproveitamento estão diretamente 

relacionados ao sucesso desejado (TARAPANOFF, 2001, p. 111).   

A Sociedade da Informação é o resultado de novos referenciais sociais, 

econômicos, tecnológicos e culturais, em que: 

a) a informação constitui a principal matéria-prima, um insumo comparável à 

energia que alimenta um sistema; 
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b) o conhecimento é utilizado na agregação de valor a produtos e serviços; 

c) a tecnologia constitui um elemento vital para as mudanças, em especial o 

emprego da tecnologia sobre acervos de informação; 

d) a rapidez, efetividade e qualidade constituem fatores decisivos de 

competitividade (TARAPANOFF, 2001, p.36). 

Estes novos referenciais – informação, conhecimento, tecnologia e qualidade – 

e a capacidade de administrá-los têm determinado a sobrevivência e a 

competitividade das empresas e a eficácia dos governos, quando se utilizam destes 

referenciais para aplicá-los de maneira inteligente (TARAPANOFF, 2001, p. 36). 

A administração e integração desses recursos requerem a gestão da 

informação, cujo principal objetivo é “identificar e potencializar os recursos 

informacionais de uma organização e sua capacidade de informação, ensiná-la a 

aprender e adaptar-se às mudanças ambientais” (TARAPANOFF, 2001, p. 44). 

Esta realidade trouxe novos desafios às organizações. O desenvolvimento 

tecnológico e a abertura política (especialmente nos países europeus e asiáticos) 

expandiram as oportunidades de negócios, ao mesmo tempo em que aumentaram a 

concorrência. Além disso, passou-se a exigir das empresas, atualmente, um 

aprimoramento contínuo às mudanças ambientais (oportunidades e ameaças), 

capacidade de adaptação rápida e inovação constante. 

Para lidar com a informação, em resposta a estas necessidades, surge a 

Inteligência Competitiva, como “uma  nova síntese teórica no tratamento da 

informação para a tomada da decisão, uma metodologia que permite o 

monitoramento informacional da ambiência e, quando sistematizado e analisado, 

subsidiar a tomada de decisão” (TARAPANOFF, 2001, p. 45). 

A Inteligência Competitiva constitui, assim, um fenômeno relativamente 

recente, tendo resultado das possibilidades cada vez maiores de processamento de 

dados e informações.  
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 A Associação Brasileira de Inteligência Competitiva – ABRAIC (2004) define a 

Inteligência Competitiva “como um processo pró-ativo que conduz à melhor tomada 

de decisão, seja ela estratégica ou operacional. É um processo sistemático que visa 

descobrir as forças que regem os negócios, reduzir o risco e conduzir o tomador de 

decisão a agir antecipadamente, bem como proteger o conhecimento gerado.” 

Concluindo, pode-se definir inteligência competitiva como a informação 

analisada, de forma a poder servir de base para uma organização monitorar e 

posicionar-se frente à concorrência. 

 

 
4.2.2  Ciclo da  Inteligência  

 
 

 MILLER (2002, p. 37) destaca a importância na condução das funções dos 

ciclos da inteligência. Os profissionais precisam se valer de conjuntos específicos de 

habilidades, e as funções reportam a atitudes, experiências e habilidades desses 

profissionais da inteligência.  

Os quatros ciclos a seguir se relacionam de alguma forma com os itens dado, 

informação, conhecimento e inteligência, sendo todos  dotados de qualidade. 

 

1.a fase - Identificação dos responsáveis pelas principais decisões e suas 

necessidades em matéria de inteligência. 

 A equipe de inteligência identifica as necessidades dos responsáveis pelas 

principais decisões da empresa. Nesta fase é imprescindível usar da habilidade de 

comunicação para ganhar a confiança dos administradores do primeiro escalão. O 

profissional deverá ter uma conduta ética, possuir pleno conhecimento de sua área 

de atuação e conhecer sua terminologia específica. Isto o capacitará a situar as 

necessidades de inteligência no contexto apropriado. Por fim, uma detida avaliação 

das estruturas de poder e dos processos de tomada de decisões da corporação são  

fundamentais para a adequada execução desta primeira fase. 
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2.a Fase – Coleta de  informações 

 Para a coleta de informações requer-se um conjunto totalmente diferente de 

aptidões. Com as tecnologias previstas e os recursos por elas proporcionados 

tomando forma tão velozmente, a capacidade de colher informações constitui hoje, 

um desafio maior do que em qualquer outra época (MILLER, 2002, p. 83).  

 É fundamental o conhecimento de fontes de informação primárias ou 

secundárias, sejam elas sob forma escrita, eletrônica ou oral. Mais importante ainda é 

a capacidade de utilizá-las de maneira criativa. Os bancos de dados podem conter a 

informação buscada, mas de nada servirão, se não se dispuser da capacidade de 

neles pesquisar adequadamente.  

Profissionais qualificados precisam usar da melhor maneira seu conhecimento 

de metodologia científica e de pensamento estratégico e, também, suas habilidades 

de aprendizado independente, a fim de se tornarem especialistas nos respectivos 

assuntos. 

 

3.a Fase - Análise da informação e sua transformação em inteligência  

 Analisar a informação e transformá-la, aperfeiçoada, em inteligência, é quase 

sempre o maior desafio profissional. Exige, por isso mesmo, uma combinação de 

habilidades raras entre os profissionais dos negócios.  

Toda análise deverá ser pautada na qualidade, As informações deverão 

chegar até os tomadores de decisão, transformadas em inteligência. Para fazer esta 

transformação, profissionais qualificados precisam conhecer tudo sobre o setor do 

qual estão tratando e, igualmente, sobre as práticas e posições atuais da empresa 

em relação ao assunto abordado. Precisam entender as várias ferramentas analíticas 

usadas para formatar a pesquisa e ter uma perfeita compreensão das numerosas e 

variadas forças de mercado que possam vir a influir sobre a empresa, bem como dos 

prováveis resultados desse impacto (MILLER, 2002, p. 83). 
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4.a - Disseminação da inteligência entre os responsáveis pelas decisões. 

  

Esta fase envolve a concreta transmissão  e apresentação da inteligência aos 

responsáveis pelas decisões. Usando todas as suas habilidades de pesquisa, 

criatividade e intuição, os profissionais da inteligência   devem reunir um elenco de 

impressões e observações  realmente originais, apresentando-o juntamente com 

sugestões e recomendações capazes de facilitar a tarefa dos integrantes da alta 

administração (MILLER, 2002, p. 84). 

O profissional da inteligência deverá disponibilizar o resultado de seu trabalho, 

conforme as necessidades e exigências dos administradores para os quais trabalha. 

  

4.2.3  Unidades de Inteligência  

 

Até muito recentemente, o estudo sobre qual poderia ser o melhor local ou 

posicionamento de uma unidade de inteligência na organização corporativa não fazia 

parte de qualquer elenco de prioridades. A localização mais indicada era sempre o 

Planejamento Estratégico ou outro setor que possuísse funções semelhantes. 

Entretanto, os esforços desenvolvidos pelas empresas para pesar os fatores 

determinantes das necessidades estratégicas levaram à disponibilização de três 

estruturas organizacionais mais comuns para a função da inteligência, sob forma de 

sistemas centralizados, descentralizados e híbridos (MILLER, 2002, p. 71). A seguir, 

cada sistema será abordado separadamente. 
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4.2.3.1 Sistemas de inteligência centralizados 

 

 Sistemas de inteligência centralizados adotam a premissa do predomínio nas 

necessidades estratégicas. As decisões referentes à estratégia (planejamento e 

execução) são tomadas ao nível da cúpula da corporação. Em conseqüência, tais 

sistemas tendem a se auto-sustentar, dependentes que são de alimentação 

informativa e analítica por todos os componentes da organização. Normalmente,  

reportam-se a um executivo que é também responsável pela provisão do suporte 

organizacional indispensável ao processo de inteligência  (MILLER, 2002, p. 72). 

 

FIGURA 1 -  SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA CENTRALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Miller, 2002, p. 72 
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 Analisando a Figura 1, percebe-se o poder de concentração de informações 

em apenas uma Unidade de Inteligência. Esta unidade recebe todas as informações 

brutas de todas as unidades, analisando e repassando-as aos responsáveis pelas 

grandes decisões na organização.   

 

4.2.3.2 Sistemas de inteligência descentralizados  

 

A tecnologia digital faz com que um número cada vez maior de organizações 

tenha condições de adotar sistemas descentralizados, dotados de características 

quase que exatamente opostas às dos sistemas centralizados. São sistemas em 

geral constituídos por múltiplas equipes de inteligência espalhadas pela organização. 

Servem quase que exclusivamente a propósitos táticos e raramente são fontes de 

inteligência para a alta administração. Às vezes, são acompanhados por uma equipe 

separada, menor, da inteligência corporativa (MILLER, 2002, p.73). 
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FIGURA 2 – SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA DESCENTRALIZADOS 

 

FONTE: Miller, 2002, p.73 
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de informação são consistentes em toda a organização, e o número e tipo de 

produtos de inteligência são igualmente uniformes. Os sistemas híbridos passam 

freqüentemente por adaptações organizacionais para adequar-se às mudanças 

ocorridas nos requisitos de inteligência (MILLER, 2002, p.74). 

 

FIGURA 3 -  SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA HÍBRIDOS  

 

FONTE: Miller, 2002, p. 74 
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assegurar que os novos detentores adquiram plena consciência da carga de 

responsabilidades que estarão assumindo.  

 

4.2.4 Modelos e Técnicas  

 

Não é suficiente escolher o modelo, quando não se dispõe dos fatos e 

estimativas adequados. Modelos são ferramentas para a realização de boas análises. 

MILLER (2002, p. 93-116) considera as seguintes ferramentas importantes no 

processo de Inteligência Competitiva: 

a) forças de Porter; 

b) matriz de crescimento; 

c) fatores críticos de sucesso; 

d) benchmarking; 

e) análise SWOT; 

f) análise da cadeia de valor; 

Confrontando a literatura, TARAPANOFF (2001, p.167-302) incorpora, 

também, as mesmas técnicas e modelos listados por MILLER, e complementa com: 

a)  balanced scorecard; 

b)  data mining; 

c) data warehousing 

  As definições das diversas ferramentas encontram-se no glossário 

apresentado como produto deste trabalho. 
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5 METODOLOGIA  

 

 Neste capítulo, serão tratados os critérios de localização e seleção da 

documentação, a estruturação conceitual dos campos terminológicos, bem como a 

pesquisa dos termos em seus contextos, a organização do registro terminológico e, 

por último, a definição proposta para os termos do glossário terminológico de 

Inteligência Competitiva. 

 

5.1 LOCALIZAÇÃO E SELEÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 Primeiramente, foi realizada uma pesquisa na Internet para a localização de 

livros, teses, monografias e periódicos que poderiam ser utilizados como fontes para 

este trabalho. A busca foi realizada com os termos-chave  “Inteligência Competitiva e 

Organizacional” e “Inteligência Competitiva”. Partiu-se então para a seleção de fontes 

já conhecidas ou mencionadas ao longo do Curso de Gestão da Informação, que 

poderiam ser recuperadas com seu conteúdo integral ou consultadas in loco. A 

maioria dessas fontes foi encontrada nas bibliotecas da UFPR, UNICENP e FAE. 

 Além das fontes acima citadas, foram consultadas revistas e sites específicos, 

e, ainda, os Anais do V Congresso de Inteligência Competitiva e do Anais XXVIII 

Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração, realizados,  respectivamente, em Brasília-DF e  Curitiba-PR . 

 

 

5.2 LISTAGEM DOS TERMOS 
 

   De posse da documentação, foi feita uma seleção de 100 termos, sem a 

preocupação de estabelecer-se uma amostragem estatística. A escolha dos termos 

obedeceu a um critério meramente subjetivo no tocante à sua presumível  

importância conceitual e freqüência de uso na área em questão. 
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5.3 ESTRUTURAÇÃO DO REGISTRO TERMINOLÓGICO E CITACAO  DA 

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA 

 

 Nesta etapa, foram definidos os campos principais e o formato do registro 

terminológico sob forma de verbete. 

a) termo em Português:  é o campo principal, ou seja, o termo de entrada  

no glossário terminológico;  

b) abreviatura(s) em Português:  inclusão da abreviatura ou sigla se houver; 

c) sinônimo(s) em Português: palavra que tem o mesmo significado do 

termo utilizado; 

d) termo em Inglês: termo equivalente na Língua Inglesa; 

e) abreviatura(s) em Inglês: como o item  b; 

f) termo(s) relacionado(s): inclusão de termo(s) semanticamente 

relacionados ao termo em Português (exceto sinônimos); 

g) definição/descrição proposta: definição do termo, elaborada a partir da 

documentação contextual e/ou definitória levantada; 

 

Os registros da documentação utilizada são citados da seguinte forma. 

h) 1A – contexto/ descrição/ definição: primeiro contexto, descrição  e/ou 

definição encontrados sobre o termo. Nem sempre foram encontradas 

definições ou descrições adequadas, sendo necessário analisar o contexto, 

no qual está inserido; 

i) 1B – fonte: documento do qual foi retirado o contexto ou a definição. 

Todos os documentos pesquisados encontram-se listados  nas 

Referências; 

j) 1C - observações: anotações sobre o termo consideradas necessárias ou 

oportunas. 

k) 2A – contexto/ descrição/ definição: (ver 1A);  

l) 2B – fonte: (ver 1B); 

m) 2C - observações: (ver 1C); 

n) 3A – contexto/ descrição/ definição: (ver 1A); 

o) 3B – fonte: (ver 1B); 

p) 3C - observação: (ver 1C); 
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5.4 ELABORAÇÃO DO REGISTRO TERMINOLÓGICO 

 

 O glossário terminológico foi editado no programa Access 2003 da Microsoft, o 

qual possui uma ampla gama de possibilidades para trabalhar com dados. Os 

campos foram previamente definidos, bem como o modo de preenchimento, a 

formatação das informações, o tamanho dos campos, número de caracteres, uso do 

negrito, e uso de maiúsculas/minúsculas.  As informações referentes a cada termo 

foram divididas em duas partes principais, a saber: 

a) registro completo do termo: onde constam os códigos do termo (entrada 

automática no sistema, chave primária (evitando entrada repetida do 

mesmo termo); termo em Português; abreviatura(s) em Português; 

sinônimo(s) em Português; termo em Inglês; abreviatura(s) em Inglês; 

termo relacionado; definição/descrição proposta; 

b) documentação: onde constam todos os contextos com a indicação das 

respectivas fontes utilizadas. 

 

5.5 ELABORAÇÃO DA DEFINIÇÃO PROPOSTA 

 

 Na construção da definição proposta, principal produto deste trabalho, 

constatou-se que a elaboração de uma terminologia constitui um trabalho longo e 

árduo. A busca pelas definições seja em livros, teses, anais, sites etc. necessita de 

uma análise minuciosa, por se originar de contextos, na maioria das vezes, e não de 

definições acabadas. 

 Foram adotados os seguintes procedimentos: 

a) análise do registro conceitual (descritivo ou definitório) do respectivo termo 

no contexto apontado pelo respectivo autor; 

b) análise comparativa dos contextos analisados; 

c) análise comparativa dos diferentes contextos do termo, com a finalidade de 

construir uma proposta de verbete; 

d) elaboração conceitual de uma definição construída a partir dos subsídios 

oferecidos pelas fontes registradas na documentação; 

e) finalização da redação referente à definição. 
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 Os termos originários da Língua Inglesa, que já fazem parte do cotidiano das 

empresas brasileiras, foram assinalados como empréstimos ou empréstimos parciais.   

 

5.6 ELABORAÇÃO DOS VERBETES QUE COMPÕEM O GLOSSÁRIO 

TERMINOLÓGICO 

 
 Os verbetes foram elaborados a partir dos dados constantes no Registro 

Completo de Termos. Todos os campos que foram preenchidos fazem parte da lista 

de verbete. Quando algum campo ficou em branco, isso se deve ao fato de que não 

houve informações disponíveis a respeito. Por exemplo: nem todos os termos 

possuem abreviatura em Português ou Inglês; conseqüentemente, esses campos não 

aparecem no respectivo verbete. 

Para a apresentação dos verbetes sob forma de um glossário conforme a 

estrutura a seguir, utilizou-se o editor de texto Microsoft © Office Word 2003. 

«TERMO_EM_PORTUGUÊS» - abrev.(s) port.  «abreviaturas_em__português»; sin.  

port. «sinônimos»; termo(s) ingl. «termo_em_inglês»; abrev.(s) ingl. 

«abreviaturas_em_inglês»; termo(s) rel. «termos_relacionados». - Definição: 

«definição proposta». 

 Os resultados do presente trabalho, sob forma de um glossário terminológico, 

constam do APÊNDICE 1 (p. 36-48), enquanto que o trabalho terminológico 

preparatório, com os registros completos de cada termo, consta do APÊNDICE 2    

(p. 49-152). 

 São os verbetes, constantes do glossário terminológico (APÊNDICE 1) que 

constituem numa contribuição, por assim dizer, original, do presente trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista a atual insuficiência de glossários terminológicos em Língua 

Portuguesa na área de Inteligência Competitiva3, baseados em textos originais em 

Língua Portuguesa ou traduzidos, a presente monografia constitui um passo inicial 

nesta direção. 

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, foi possível agregar, de forma 

sistemática, informações sobre 100 termos e expressões considerados importantes, 

por serem amplamente utilizados na área de Inteligência Competitiva.  

Buscou-se, primeiramente, selecionar os termos e, em seguida, proceder a uma 

extensa pesquisa dos conceitos utilizados por diversos autores na área. A partir 

desses conceitos, foram apresentadas propostas de novas definições para os 100 

verbetes, agregando os conhecimentos obtidos na pesquisa terminológica. 

Enquanto o conteúdo do APÊNDICE 1, sob forma de glossário terminológico, se 

destina ao usuário final propriamente dito, o APÊNDICE 2 contém os dados 

preliminares, em que se baseia cada verbete. Trata-se, no segundo caso, da parte 

correspondente ao “levantamento de dados” em pesquisas não-terminológicas. Aqui, 

os dados servem de insumo à construção dos verbetes. Pela sua própria natureza, o 

conteúdo do APÊNDICE 2 vai interessar mais ao terminólogo pesquisador do que ao 

usuário do glossário.  Este, normalmente, necessitará apenas de esclarecimentos 

conceituais e de definições dos termos especializados da área.  

Futuros trabalhos terminológicos na área da Inteligência Competitiva poderiam 

acrescentar uma análise da estruturação e evolução conceitual da própria área em 

questão. Por outro lado, com os avanços dos recursos da Tecnologia da Informação, 

a Inteligência Competitiva haverá de incorporar novos termos e modificar o conteúdo 

de outros, já em uso atualmente. Futuras pesquisas deverão levar isto em 

consideração.  

 

                                                
3 Observação: Uma exceção é o glossário disponibilizado pela ABRAIC em seu  site, o qual, no entanto,  
apresenta um forte viés para a Inteligência Militar e Contra-espionagem. 
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ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL - sin. port. gestão da qualidade 
total; termo(s) ingl. total quality management; termo(s) rel. qualidade total. - 
Definição: Sistema de gerenciamento com o objetivo da qualidade total e do 
aprimoramento contínuo dos processos, produtos e serviços, voltado à 
satisfação do cliente e baseado na participação ativa e independente de 
todos os empregados e equipes da organização. 

AGENTE INTELIGENTE DE BUSCA - sin. port. busca automática; termo(s) 
ingl. intelligent search agent; termo(s) rel. tecnologia da informacão; software. 
- Definição: Aplicativo computacional de busca automática de dados ou 
informações, conforme critérios previamente estabelecidos pelos usuários. 

ANÁLISE DO CONCORRENTE - sin. port. estratégia do concorrente; termo(s) 
ingl. competitor intelligence; termo(s) rel. cenário; estratégia do concorrente. - 
Definição: Conhecimento dos principais concorrentes por meio da análise de 
suas estratégias, forças e fraquezas com o propósito de identificar e 
selecionar aqueles a serem evitados ou enfrentados. 

ANÁLISE DO PORTFÓLIO - termo(s) ingl. portfolio analysis; termo(s) rel. 
vantagem competitiva; analise de cenários. - Definição: Ferramenta utilizada 
pelas organizações para identificar e avaliar os seus negócios. 

ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA - sin. port. profissional de 
inteligência competitiva; termo(s) ingl. competitive intelligence professional; 
termo(s) rel. inteligência competitiva. - Definição: Profissional especializado 
em aumentar a competitividade da organização por meio do desenvolvimento 
e da manutenção do conhecimento. 

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL - termo(s) ingl. learning organization; 
termo(s) rel. organização. - Definição: Processo coletivo de aprendizagem na 
organização para promover um ambiente de trabalho, onde a experiência e o 
conhecimento individual são compartilhados, pelo estímulo e promoção desta 
prática. 

ATIVIDADE DE APOIO - sin. port. atividade de suporte; termo(s) ingl. support 
activity; termo(s) rel. recursos humanos. - Definição: Atividade destinada a 
fornecer suporte sob a forma de insumos adquiridos, tecnologia, recursos 
humanos e várias funções, no âmibto da empresa. 

BANCO DE DADOS RELACIONAIS - abrev.(s) port. BDR; termo(s) ingl. 
relational database; termo(s) rel. tecnologia da informação; banco de dados. - 
Definição: Banco de dados utilizado como repositório de conhecimento, 
informações e dados, permitindo a armazenagem, indexação e recuperação 
de textos, desenhos, imagens, gráficos etc. 

BASE DE CONHECIMENTO - termo(s) ingl. knowledge base; termo(s) rel. 
gestão do conhecimento. - Definição: Conjunto de informações, experiências 
e conhecimentos relevantes da organização, armazenados de forma a 
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permitir sua recuperação para aplicação nos processos de decisão e 
trabalho. 

BENCHMARK (empréstimo) - termo(s) ingl. benchmark; termo(s) rel. gestão 
organizacional. - Definição: Melhor resultado (produto, processo, ação 
estratégica) entre os concorrentes para servir de referencial a uma 
organização. 

BENCHMARKING (empréstimo) - sin. port. exemplo padrão; termo(s) ingl. 
benchmarking; termo(s) rel. gestão organizacional. - Definição: Comparação 
e análise das práticas e procedimentos de sucesso de outras empresas com 
o objetvo de aplicá-los na própria organização, beneficiando-se com a 
experiência positiva dos concorrentes. 

BENCHMARKING COLABORATIVO (empréstimo parcial) - termo(s) ingl. 
cooperative benchmarking; termo(s) rel. gestão organizacional. - Definição: 
Benchmarking recíproco, no qual duas ou mais empresas compartilham seus 
conhecimentos e experiências com o objetivo de melhorar sua 
competitividade no mercado. 

BENCHMARKING COMPETITIVO (empréstimo parcial) - termo(s) ingl. 
competitive benchmarking; termo(s) rel. benchmarking. - Definição: Conjunto 
de ações pelas quais a empresa busca aprender com a experiência das 
concorrentes para se tornar mais competitiva. 

BENCHMARKING FUNCIONAL (empréstimo parcial) - sin. port. benchmarking 
genérico; termo(s) ingl. functional benchmarking; termo(s) rel. gestão 
organizacional. - Definição: Benchmarking aplicado a uma empresa 
reconhecida como excelente ou à qualquer atividade que faça parte do 
processo de produção, oferecendo subsídios para oconhecimento do 
respectivo estado da arte. 

BENCHMARKING INTERNO (empréstimo parcial) - termo(s) ingl. internal 
benchmarking; termo(s) rel. benchmarking colaborativo. - Definição: 
Identificação e disseminação das melhores práticas relativas a processos 
internos para outros grupos dentro da própria organização. 

BRAINSTORMING (empréstimo) - sin. port. explosão de idéias; termo(s) ingl. 
brainstorming; termo(s) rel. tomada de decisão. - Definição: Técnica de 
busca de solução de problemas, na qual os participantes, sem preocupação 
com a correção ou certeza de suas idéias, dentro de um período previamente 
fixado, apontam espontaneamente soluções e opiniões sobre determinado 
assunto em foco. 

BUSINESS INTELLIGENCE (empréstimo) - sin. port. inteligência empresarial; 
termo(s) ingl. business intelligence; abrev.(s) ingl. bi; termo(s) rel. vantagem 
competitiva. - Definição: Conjunto de conceitos e metodologias direcionadas 
à inteligência de negócios, associado a tecnologias específicas. 
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CADEIA DE VALOR - termo(s) ingl. value chain; termo(s) rel. estrutura 
organizacional. - Definição: Série de atividades que incluem: logística interna 
e externa, produçao, armazenamento e estocagem, marketing, vendas e 
serviço de atendimento ao consumidor. 

CAPITAL DO CLIENTE - termo(s) ingl. client capital; termo(s) rel. marketing de 
relacionamento. - Definição: Valor representado pelo relacionamento 
contínuo da organização com os clientes e a fidelidade destes em relação 
aos produtos. 

CAPITAL ESTRUTURAL - termo(s) ingl. structural capital; termo(s) rel. 
estrutura organizacional. - Definição: Compõe-se dos bens tangíveis e 
intangíveis de propriedade da empresa, compreendendo processos, 
estruturas, sistemas de informação e patentes, que permitem à organização 
funcionar de maneira efetiva e eficaz. 

CAPITAL HUMANO - termo(s) ingl. human capital; termo(s) rel. bens 
intangíveis. - Definição: Personificação da capacidade produtiva em uma 
organização, consubstanciada na soma das capacidades, do conhecimento, 
dos atributos, das motivações e da força moral das pessoas, cuja posse não 
é transferível. 

CAPITAL INTELECTUAL - termo(s) ingl. intellectual capital; termo(s) rel. bens 
intangíveis. - Definição: Somatório do conhecimento em uma organização, 
de posse de seus colaboradores ou representado por suas marcas e 
patentes, know-how e demais ativos intangíveis que lhe conferem uma 
vantagem competitiva no mercado. 

CLIENTE - termo(s) ingl. client; termo(s) rel. mercado; vendas; qualidade total. 
- Definição: Qualquer pessoa ou organização que adquire serviços ou 
produtos. 

CLUSTER (empréstimo) - sin. port. agrupamento; termo(s) ingl. cluster; 
termo(s) rel. economia de mercado. - Definição: Grupo de empresas do 
mesmo segmento que se aproximam com o propósito de beneficiar-se 
mutuamente com essa proximidade. 

COMPETÊNCIA - sin. port. eficiência; termo(s) ingl. competence; termo(s) rel. 
recursos humanos. - Definição: Capacidade pessoal do indivíduo em 
desenvolver com êxito suas habilidades em determinada área, utilizando seus 
conhecimentos e valores. 

COMPETÊNCIA ESSENCIAL - termo(s) ingl. essential competence; termo(s) 
rel. vantagem competitiva. - Definição: Conjunto de conhecimentos, 
habilidades e tecnologias diferenciadas, oferecidos como benefícios 
fundamentais ao cliente. 

COMUNIDADE DE PRÁTICA - sin. port. rede de pessoas; termo(s) ingl. 
Community of practice ; termo(s) rel. gestão do conhecimento; sociedade do 
conhecimento. - Definição: Rede de pessoas independentes ou não em 
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relação à organização, que possuem objetivos comuns e compartilham 
regularmente informações e conhecimentos, visando ou não objetivos 
imediatos. 

CONHECIMENTO - termo(s) ingl. knowledge; termo(s) rel. gestão do 
conhecimento; sociedade do conhecimento. - Definição: Conjunto 
sistematizado de informações reconhecido, aceito e assimilado pelo indivíduo 
e/ou pela organização, podendo ser útil como suporte em tarefas específicas. 

CONHECIMENTO EXPLÍCITO – sin. port. Conhecimento implícito; termo(s) 
ingl. explicit knowledge; termo(s) rel. construção do conhecimento; sociedade 
do conhecimento. - Definição: Conhecimento que se encontra documentado 
em qualquer suporte, em linguagem formal e sistemática. 

CONHECIMENTO TÁCITO - termo(s) ingl. implicit knowledge; termo(s) rel. 
construção do conhecimento; sociedade do conhecimento. - Definição: 
Conhecimento prático, informal, pessoal e não documentado em qualquer 
suporte, adquirido por meio de experiência vivenciada. 

CONSULTORIA - termo(s) ingl. consulting; termo(s) rel. administração de 
empresas; gestão empresarial. - Definição: Serviço prestado por profissional 
ou empresa especializada para atender pessoas ou organizações que 
necessitam de assessoria. aprimoramento ou treinamento, a fim de aumentar 
sua competitividade no mercado. 

CONTRA-INTELIGÊNCIA - sin. port. contra-espionagem; termo(s) ingl. 
counter-intelligence; termo(s) rel. inteligêngia organizacional; informação. - 
Definição: Prática preventiva adotada por organizações, visando a detectar e 
neutralizar eventuais ações de inteligência ou de espionagem por parte de 
competidores. 

CULTURA DA EMPRESA - sin. port. cultura organizacional; termo(s) ingl. 
organization culture; termo(s) rel. ideologia; valor. - Definição: Conjunto de 
valores da empresa, tais como normas, atitudes e crenças, compartilhados 
pelos membros da organização, e evidenciadas na forma em que ela realiza 
seus negócios. 

DADO(S) - termo(s) ingl. data (usado só no plural); termo(s) rel. estatística; 
informação. - Definição: Representação de fatos brutos, qualitativos ou 
quantitativos, não analisados, que podem ser descritos, armazenados e 
manipulados com recursos computacionais. 

DATA WAREHOUSE (empréstimo) - sin. port. repositório de dados; termo(s) 
ingl. data warehouse; termo(s) rel. banco de dados relacional; gestão do 
conhecimento. - Definição: Sistema de banco de dados relacional, com o 
qual se administram grandes massas de dados, recuperáveis com o propósito 
de apoiar tomadas de decisão na organização. 
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DIFERENCIAÇÃO - termo(s) ingl. differentiation; termo(s) rel. concorrência; 
marketing. - Definição: Ato de desenvolver um conjunto de diferenças 
significativas para distinguir a oferta da empresa em relação à concorrência. 

DIVERSIFICAÇÃO - sin. port. alteração; termo(s) ingl. diversification; termo(s) 
rel. marketing. - Definição: Estratégia ou ato de uma organização para 
adquirir negócios diferentes dos atuais para promover o seu crescimento. 

DOCUMENTAÇÃO - sin. port. acervo documentário; termo(s) ingl. 
documentation; termo(s) rel. informação. - Definição: Produto e/ou processo 
de registro de dados e informações relevantes apropriadamente organizadas 
para recuperação futura. 

DOCUMENTO - termo(s) ingl. document; termo(s) rel. documentação; arquivo. 
- Definição: Qualquer meio ou suporte destinado a registrar dados ou 
informações que possam ser consultadas, isto é, recuperadas, quando 
necessário. 

DOCUMENTO NORMATIVO - sin. port. normas, regras; termo(s) ingl. 
normalization document; termo(s) rel. qualidade total. - Definição: 
Documento que estabelece os códigos técnicos e normas relativas à 
administração da organização. 

DOWNSIZING (empréstimo) - sin. port. enxugamento (da empresa); termo(s) 
ingl. downsizing; termo(s) rel. recursos humanos. - Definição: Redução do 
quadro de funcionários da organização, inclusive ao nível hierárquico, com o 
objetivo de diminuir custos e, ao mesmo tempo, aumentar a competitividade. 

DUMPING (empréstimo) - termo(s) ingl. dumping; termo(s) rel. estratégia de 
mercado; subsídio. - Definição: Comercialização de produtos, com preços 
inferiores ao seu país de origem, com o objetivo de conquistar mercados para 
onde os mesmos são exportados. 

E-BUSINESS (empréstimo) - sin. port. comércio eletrônico; termo(s) ingl. e-
business; termo(s) rel. internet; economia. - Definição: Conjunto de 
atividades comerciais baseadas na Internet. 

E-COMMERCE (empréstimo) - sin. port. comércio eletrônico; termo(s) ingl. e-
commerce; termo(s) rel. internet; economia. - Definição: Parte “visível” do e-
business entre empresas e consumidores finais. 

EFICÁCIA - sin. port. eficiência; termo(s) ingl. efficiency; termo(s) rel. qualidade 
total; administração. - Definição: Capacidade de um administrador em 
conquistar resultados certos pela escolha adequada dos objetivos e meios 
para alcançá-los. 

EMPOWERMENT (empréstimo) - sin. port. autonomia; termo(s) ingl. 
empowerment; termo(s) rel. motivação; recursos humanos. - Definição: 
Método de gestão de pessoas para motivar funcionários e subordinados em 



Glossário de Inteligência Competitiva 
 

Ivanilda da Silva 

 

 

42 

geral, dando-lhes autonomia para buscar soluções e implementar inovações, 
responsabilizando-os pelos resultados obtidos. 

ENDOMARKETING (empréstimo) - sin. port. marketing interno; termo(s) ingl. 
endomarketing; termo(s) rel. motivação; marketing. - Definição: Política de 
promoção da imagem e dos valores da empresa junto a seus próprios 
funcionários, por meio da publicidade interna, visando reflexos no ambiente 
externo à organização.. 

ENGENHARIA REVERSA - termo(s) ingl. re-engineering; termo(s) rel. 
reengenharia de processos; qualidade total. - Definição: Processo que 
consiste em decompor determinado produto ou refazer um processo utilizado 
pela concorrência, a fim de verificar como o mesmo foi gerado, com vista ao 
aproveitamento dos resultados em benefício próprio. 

ENTROPIA - termo(s) ingl. entropy; termo(s) rel. motivação; mudança 
estrutural; ciclo de vida. - Definição: Desgaste, desintegração, retrocesso de 
sistemas que já não atendem mais às necessidades para as quais foram 
desenvolvidas. 

ESTRATÉGIA - sin. port. programa de metas; termo(s) ingl. strategy; termo(s) 
rel. vantagem competitiva; planejamento organizacional. - Definição: 
Planejamento sistemático das ações e metas a serem alcançadas pela 
organização. 

ESTRATÉGIA COMPETITIVA - termo(s) ingl. competitive marketing; termo(s) 
rel. inteligência competitiva; vantagem competitiva. - Definição: Ação para 
obter ou garantir posição competitiva favorável para a organização, visando a 
estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças da 
concorrência no mercado. 

ESTRATÉGIA DE MARKETING - termo(s) ingl. marketing strategy; termo(s) 
rel. concorrencia; marketing. - Definição: Processo de obtenção de 
informações sobre a concorrência, seus clientes atuais e potenciais de forma 
a identificar forças, fraquezas, objetivos e padrões de reação dos 
concorrentes. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - sin. port. estrutura da empresa; termo(s) 
ingl. organizational structure; termo(s) rel. hierarquia; organização. - 
Definição: Modo pelo qual as atividades de uma organização são divididas, 
organizadas e coordenadas, representadas pelo organograma da empresa, 
onde todas as unidades e departamentos são evidenciados e definidas as 
linhas de autoridade e comunicação. 

EXTRANET (empréstimo) - sin. port. rede externa de computadores; termo(s) 
ingl. extranet; termo(s) rel. internet; intranet; comunicação. - Definição: Rede 
particular de computadores, com acesso limitado, que permite a integração 
entre diversos setores e funcionários da empresa, internamente, e com 
demais fornecedores e clientes autorizados. 
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FATOR CRÍTICO DE SUCESSO - abrev.(s) port. fcs; termo(s) ingl. critical 
factor; termo(s) rel. gerenciamento de processos. - Definição: Condição ou 
variável de importância crucial para o sucesso de uma área gerencial, que 
poderá ter impacto significativo sobre o sucesso da organização. 

FEEDBACK (empréstimo) - sin. port. retro-alimentação; retorno; termo(s) ingl. 
feedback; termo(s) rel. gestão da informação; tecnologia da informação; 
comunicação. - Definição: Retorno pelo indivíduo ou máquina a uma 
pergunta ou situação, na qual se espera uma resposta, seja ou positiva 
negativa. 

 FERRAMENTA - termo(s) ingl. tool; termo(s) rel. tecnologia da informação. - 
Definição: Software que permite ao usuário obter informações armazenadas 
em bases de dados. 

FOCO - sin. port. ponto central; termo(s) ingl. focus; termo(s) rel. estratégia; 
liderança de mercado; alvo. - Definição: Ponto central de atração, atenção 
ou atividade, fazendo parte da estratégia que busca tornar uma organização 
mais competitiva, centralizando suas atividades em um segmento do 
mercado ou num cliente. 

FOCO ESTRATÉGICO - sin. port. referencial estratégico; termo(s) ingl. 
strategic focus; termo(s) rel. vantagem competitiva; público-alvo. - Definição: 
Estratégia da organização centralizando suas ações em um único fator, para 
manter a vantagem competitiva no mercado. 

FONTE ABERTA - termo(s) ingl. open source; termo(s) rel. informação. - 
Definição: Dados ou informações de domínio público, que se encontram 
disponíveis para qualquer pessoa, podendo ser ética e legalmente 
acessados. 

FORÇAS DE PORTER - sin. port. forças competitivas; termo(s) ingl. Porter 
model; termo(s) rel. competitividade. - Definição: Técnica para auxiliar na 
estratégia da empresa, consideranto o seu ambiente externo e interno, 
aplicando o poder de negociação dos fornecedores; ameaças de novos 
entrantes; poder de negociação dos compradores; ameaças de produtos 
substitutos e competição entre os concorrentes. 

GERENCIAMENTO DE RELAÇÕES COM O CLIENTE - sin. port. marketing de 
relacionamento; termo(s) ingl. customer relationship management; abrev.(s) 
ingl. crm; termo(s) rel. marketing. - Definição: Procedimento pelo qual se 
busca administrar as relações da empresa com o consumidor de maneira 
organizada, por meio de uma comunicação significativa e individualizada. 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO - sin. port. gestão informacional; termo(s) ingl. 
information management; termo(s) rel. sociedade da informação. - Definição: 
Planejamento, gerenciamento e avaliação dos processos de adoção e 
adaptação das tecnologias da informação para modernizar e otimizar a 
gestão de recursos e serviços de informação, especialmente a identificaçao 
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de necessidades informacionais; aquisição; armazenagem; desenvolvimento 
de produtos e serviços; disseminaçao e uso efetivo. 

GESTÃO DO CONHECIMENTO - termo(s) ingl. knowledge management; 
termo(s) rel. sociedade da informação. - Definição: Gestão explícita e 
sistemática do conhecimento imprescindível para a organização, envolvendo 
os respectivos processos de criação, coleta, organização, difusão, uso e 
exploração. Relaciona-se com a transformação de conhecimento tácito em 
conhecimento explícito e no seu compartilhamento. 

INCERTEZA - sin. port. imprevisibilidade; termo(s) ingl. uncertainty; termo(s) 
rel. cenário. - Definição: Tomada de decisão por meio de parâmetros que 
poderão ou não resultar em ganhos ou prejuízos para a organização. 

INFORMAÇÃO - termo(s) ingl. information; termo(s) rel. conhecimento. - 
Definição: Resultado da transformação de dados qualitativos ou quantitativos 
em um formato adequado à tomada de decisão em uma organização. 

INOVAÇÃO - termo(s) ingl. innovation; termo(s) rel. mudança. - Definição: 
Processo de adoção de novas idéias, relacionadas a produtos, processos e 
serviços, com significado econômico, em virtude de sua utilização na 
organização. 

INTELIGÊNCIA - termo(s) ingl. intelligence; termo(s) rel. vantagem competitiva. 
- Definição: Conjunto de informações analisadas e contextualizadas para fins 
decisórios, políticos ou mercadológicos. 

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA - abrev.(s) port. IC; sin. port. inteligência 
empresarial; termo(s) ingl. competitive intelligence; termo(s) rel. 
monitoramento ambiental. - Definição: Atividade sistemática de coleta de 
informações voltadas para um ambiente competitivo de negócios para manter 
vantagem sobre as atividades dos concorrentes. 

INTERNET (empréstimo) - sin. port. rede; termo(s) ingl. internet; abrev.(s) ingl. 
NET; termo(s) rel. intranet; www; extranet; tecnologia da informação; 
comunicação. - Definição: Rede mundial de computadores com livre acesso 
via telefones, satélites e outros sistemas de comunicações. 

INTRANET (empréstimo) - sin. port. rede interna de computadores; termo(s) 
ingl. intranet; termo(s) rel. comunicação empresarial. - Definição: Rede 
interna de computadores que interliga os diversos setores da empresa, 
acessível somente dentro da estrutura física da empresa. 

JUST IN TIME (empréstimo) - abrev.(s) port. JIT; termo(s) ingl. just in time; 
abrev.(s) ingl. JIT; termo(s) rel. logística. - Definição: Acordo contratual entre 
empresa e fornecedores, de acordo com o qual a empresa somente solicitará 
o produto no momento em que houver necessidade, devendo os 
fornecedores efetuar a entrega no ato. 
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LEVANTAMENTO - sin. port. Coleta de dados; termo(s) ingl. survey; termo(s) 
rel. marketing. - Definição: Processo de coleta de dados primários por meio 
de questionário, para identificar o perfil, as preferências e o comportamento 
de compra das pessoas em determinada área. 

LÍDER DE MERCADO - termo(s) ingl. market leader; termo(s) rel. mercado. - 
Definição: Empresa em um ramo de negócios que concentra a maior 
participação no mercado. 

LIDERANÇA - termo(s) ingl. leadership; termo(s) rel. comportamento. - 
Definição: Processo ou capacidade de influenciar e dirigir as atividades e 
decisões dos membros de um grupo, com o propósito de atingir determinado 
objetivo. 

LIDERANÇA DE CUSTO - termo(s) ingl. cost leadership; termo(s) rel. 
economia; líder de mercado. - Definição: Estratégia adotada pela empresa 
em detrimento da diferenciação do produto, vendendo-o em grande 
quantidade, com um custo abaixo do praticado pela concorrência. 

MAPEAMENTO DO CONHECIMENTO - termo(s) ingl. knowledge mapping; 
termo(s) rel. gestão do conhecimento; organização do conhecimento. - 
Definição: Processo de identificação de pessoas dentro da organizacão, que 
contribuem para o crescimento da mesma com o seu conhecimento, cujo 
resultado pode ser representado graficamente por meio de diagramas e 
árvores hierárquicas. 

MARKETING (empréstimo) - termo(s) ingl. marketing; termo(s) rel. 
administração de marketing; marketing. - Definição: Processo social de 
organização que envolve relações de criação, oferta e livre negociação de 
produtos e serviços,orientado para a satisfação das necessidades e desejos 
do grupo ou indivíduo. 

MARKETING DE RELACIONAMENTO (empréstimo parcial) - termo(s) ingl. 
relational marketing; termo(s) rel. administração de marketing; marketing. - 
Definição: Prática adotada pela organização para estreitar e melhorar as 
relações econômicas com os seus clientes, visando obter ganhos recíprocos. 

MARKETING SOCIAL (empréstimo parcial) - termo(s) ingl. social marketing; 
termo(s) rel. administração de marketing; responsabilidade social. - 
Definição: Gestão estratégica introduzida na organização de inovações 
sociais a partir da adoção de novas atitudes, comportamentos e práticas 
individuais e coletivas, orientada por preceitos éticos e fundamentada nos 
direitos humanos e na equidade social. 

MATRIZ DE CRESCIMENTO - termo(s) ingl. growth matrix; termo(s) rel. 
planejamento; estratégia de crescimento. - Definição: Método de 
planejamento de portifólio que avalia as unidades estratégicas de negócios 
da empresa, verifica suas taxas de crescimento no mercado e sua 
participação relativa no mercado. 
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MATRIZ SWOT (empréstimo parcial) - termo(s) ingl. SWOT matrix; abrev.(s) 
ingl. SWOT; termo(s) rel. análise de cenários; estratégia competitiva. - 
Definição: Técnica de monitoramento e de análise dos ambientes interno e 
externo da organização. [Acrônimo do Inglês S-strengths (forças); W-
weaknesses (fraquezas); O-opportunities (oportunidades); T-threats 
(ameaças)]. 

MEDIDA DE DESEMPENHO - termo(s) ingl. performance measure; termo(s) 
rel. balanced scorecard. - Definição: Indicador de performance que verifica o 
desempenho efetivo de uma organização ou de um processo. 

MENTOR - termo(s) ingl. mentor; termo(s) rel. gestão de pessoas. - Definição: 
Funcionário mais velho e/ou mais experiente na organização, solicitado 
sistematicamente a desenvolver e capacitar aquele que está se iniciando na 
empresa, carreira ou profissão. 

MERCADO - termo(s) ingl. market; termo(s) rel. cliente. - Definição: Grupo de 
compradores reais e potenciais de um produto. 

MERCADO-ALVO - sin. port. público-alvo; termo(s) ingl. ; termo(s) rel. 
mercado; política de mercado; cliente. - Definição: Parte do mercado que a 
organização deseja alcançar com seus produtos e serviços, e na qual 
concentra seus esforços de venda de relacionamento. 

MINERAÇÃO DE DADOS - termo(s) ingl. datamining; abrev.(s) ingl. dm; 
termo(s) rel. banco de dados. - Definição: Processo de extração automática 
de informações relevantes anteriormente não detectadas, selecionadas a 
partir de bancos de dados e destinadas à tomada de decisão. 

MOTIVAÇÃO - termo(s) ingl. motivation; termo(s) rel. psicologia do 
comportamento. - Definição: Força interna produzida por um estado de 
tensão, que leva o indivíduo à ação determinando o seu comportamento. 

PARADIGMA - sin. port. modelo, padrão; termo(s) ingl. paradigm; termo(s) rel. 
qualidade total. - Definição: Modelo cultural, técnico ou científico, que serve 
de referencial explicativo, interpretativo ou analítico.. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - termo(s) ingl. strategic planning; termo(s) 
rel. planejamento; administração. - Definição: Determinação de objetivos de 
longo prazo a partir da análise dos recursos disponíveis e dos pontos fortes e 
fracos da organização, além das tendências de comportamento futuro do 
mercado. 

PROCESSAMENTO (ELETRÔNICO) DE DADOS - abrev.(s) port. PED; 
termo(s) ingl. electronic data processing; termo(s) rel. programa de 
computador. - Definição: Processamento de dados e gerenciamento de 
informações, por meio de computadores, com padronização de relatórios pré-
definidos visando atender a demandas específicas. 
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PROCESSAMENTO ANALÍTICO ON-LINE (empréstimo parcial) - termo(s) 
ingl. on-line analytical processing; abrev.(s) ingl. OLAP; termo(s) rel. data 
warehouse. - Definição: Processamento computacional de dados, destinado 
a fornecer em linha as informações do data warehouse aos tomadores de 
decisão. 

PROCESSAMENTO ON-LINE POR TRANSAÇÃO (empréstimo parcial) - 
termo(s) ingl. on-line transaction processing; abrev.(s) ingl. OLT; termo(s) rel. 
tecnologia da informação; sistemas de informação; processamento de dados. 
- Definição: Sistema no qual as transações são processadas imediatamente, 
sem necessidade de seu agrupamento prévio em lotes ou grupos de 
transações. 

REENGENHARIA - sin. port. reestruturação empresarial; termo(s) ingl. 
reengineering; termo(s) rel. produção. - Definição: Alteração da estrutura 
organizacional com o propósito de criar melhorias de desempenho, 
especialmente nas áreas de custo, qualidade e atendimento aos clientes. 

SINERGIA - termo(s) ingl. synergy; termo(s) rel. cultura empresarial. - 
Definição: Na organização, significa que os resultados obtidos pelas suas 
unidades são maiores, quando atuam cooperativamente. 

SISTEMA ABERTO - sin. port. acesso livre; termo(s) ingl. open system; 
termo(s) rel. sistema fechado. - Definição: Sistema influenciado no meio em 
que se insere por entradas contínuas, ao mesmo tempo que disponibiliza 
saídas contínuas de dados e informações. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL - abrev.(s) port. SIG; termo(s) ingl. 
management information system; abrev.(s) ingl. sig; termo(s) rel. gestão da 
informação; tomada de decisão. - Definição: Sistema no qual os dados são 
recebidos, computados, armazenados e convertidos em informações para 
uso gerencial na tomada de decisão. 

SISTEMA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA - termo(s) ingl. competitive 
intelligence system; termo(s) rel. tomada de decisão. - Definição: Conjunto 
de elementos que interagem para integrar ações de planejamento, execução 
de atividades e disseminação dos resultados de Inteligência Competitiva da 
organização fornecendo subsídios aos tomadores de decisão. 

SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO - sin. port. sistema de apoio à decisão; 
termo(s) ingl. decision support systems; abrev.(s) ingl. DSS; termo(s) rel. 
tomada de decisão. - Definição: Conjunto dos recursos organizacionais 
colocados à disposiçao dos tomadores de decisão, consistindo 
principalmente de sistemas e bancos de dados informatizados, além de 
equipes especializadas. 

SISTEMA DE SUPORTE EXECUTIVO - sin. port. sistema de informação 
executivo; termo(s) ingl. executive information system; abrev.(s) ingl. SIE; 
termo(s) rel. sistema estratégico. - Definição: Sistema especializado de 
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suporte que auxilia os executivos a tomar decisões a partir de informações 
apresentadas de forma compreensível, clara e simples. 

SISTEMA FECHADO - termo(s) ingl. closed system; termo(s) rel. sistema 
aberto. - Definição: Sistema estático impossibilitando qualquer tipo de 
influência externa, inclusive com o ambiente em que está inserido. 

TÉCNICA DELFOS - sin. port. método Delfos (Delphi); termo(s) ingl. Delphi 
tecnique; termo(s) rel. comunicação. - Definição: Método para estruturar um 
processo de comunicação em um grupo de especialistas em determinada 
área, com a finalidade de obter-se consenso sobre determinado assunto 
complexo. 

TERCEIRIZAÇÃO - termo(s) ingl. outsourcing; termo(s) rel. economia; 
administração. - Definição: Estratégia adotada pela organização, que 
consiste em delegar atividades operacionais para outras organizações ou 
empresas especializadas. 
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Código 107

TERMO EM PORTUGUÊS ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE TOTAL

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL

TERMO EM INGLÊS TOTAL QUALITY MANAGEMENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) QUALIDADE TOTAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Sistema de gerenciamento com o objetivo da qualidade total e do 
aprimoramento contínuo dos processos, produtos e serviços, voltado à 
satisfação do cliente e baseado na participação ativa e independente de todos 
os empregados e equipes da organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Inovação gerencial que enfatiza o compromisso total de uma organização com 
o cliente e com o aprimoramento contínuo de todo processo através da 
utilização de abordagens baseadas em dados para resolução de problemas.

1B - FONTE WESTPHAL, 1997. 
apud HITT, IRELAND & HOSKISSON, 2002, p. 212.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Abordagem organizacional ampla para melhoria contínua da qualidade de 
todos os seus processos, produtos e serviços.

2B - FONTE KOTLER, 1998, p. 64.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo contínuo que envolve todos os membros da organização 
assegurando que toda atividade relacionada à produção de bens e serviços 
tem um papel adequado no estabelecimento da qualidade do produto.

3B - FONTE CERTO, 2003, p. 152.

3C - OBSERVAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Terminologia em Inteligência Competitiva  -  Ivanilda da Silva
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Código 3

TERMO EM PORTUGUÊS AGENTE INTELIGENTE DE BUSCA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) BUSCA AUTOMÁTICA

TERMO EM INGLÊS INTELLIGENT SEARCH AGENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) TECNOLOGIA DA INFORMACÃO; SOFTWARE

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Aplicativo computacional de busca automática de dados ou informações, 
conforme critérios previamente estabelecidos pelos usuários.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Programas de computador que executam tarefas especializadas para seus 
usuários.

1B - FONTE LIU, 1987 
apud TARAPANOFF, 2001, p. 303.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Uma rotina de software que coleta input de um usuário, infere o tipo de 
informação que o usuário talvez goste de saber e depois a fornece.

2B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

2C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Terminologia em Inteligência Competitiva  -  Ivanilda da Silva
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Código 4

TERMO EM PORTUGUÊS ANÁLISE DO CONCORRENTE

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) ESTRATÉGIA DO CONCORRENTE

TERMO EM INGLÊS COMPETITOR INTELLIGENCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CENÁRIO; ESTRATÉGIA DO CONCORRENTE

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conhecimento dos principais concorrentes por meio  da análise de suas 
estratégias, forças e fraquezas com o propósito de identificar e selecionar 
aqueles  a serem evitados ou enfrentados.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo de identificar os principais concorrentes, analisar seus objetivos, 
forças, fraquezas, estratégias e padrões  de reação e selecionar quais 
concorrentes atacar e quais evitar.

1B - FONTE KOTLER & ARMSTRONG, 1993, p. 457.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 5

TERMO EM PORTUGUÊS ANÁLISE DO PORTFÓLIO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS PORTFOLIO ANALYSIS

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) VANTAGEM COMPETITIVA; ANALISE DE CENÁRIOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Ferramenta utilizada pelas organizações para identificar e avaliar os seus 
negócios.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Uma ferramenta por meio da qual  a empresa identifica e avalia os seus vários 
negócios.

1B - FONTE KOTLER & ARMSTRONG, 1993, p. 457.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 128

TERMO EM PORTUGUÊS ANALISTA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) PROFISSIONAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

TERMO EM INGLÊS COMPETITIVE INTELLIGENCE PROFESSIONAL

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Profissional especializado em aumentar a competitividade da organização por 
meio do desenvolvimento e da  manutenção do conhecimento.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Profissional de Inteligência Competitiva especialista em produção de 
Inteligência para manutenção ou aumento da competitividade nas 
organizações.

1B - FONTE www.abraic.org.br
Acesso em 15/07/04

1C - OBSERVAÇÕES Site da Associação Brasileira de Inteligência Competitiva - ABRAIC.

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 88

TERMO EM PORTUGUÊS APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS LEARNING ORGANIZATION

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ORGANIZAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo coletivo de aprendizagem na organização para promover um 
ambiente de trabalho, onde a experiência e o conhecimento individual são 
compartilhados, pelo estímulo e promoção desta prática.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Organização apta a transformar-se pela aquisição de novos conhecimentos, 
habilidades ou comportamentos. Em organizações bem-sucedidas na 
aprendizagem, a aprendizagem individual é contínua, o conhecimento e 
compartilhado e a cultura apóia a aprendizagem.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 318.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É força motriz que mantém a definição da estratégia e a execução 
sincronizados num ambiente competitivo cuja característica predominante é a 
mudança.

2B - FONTE MCGREE & PRUSAK, 1994, p. 15

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Organizações que se adaptam às novas condições ou alteram suas práticas 
com o passar do tempo.

3B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 468

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 9

TERMO EM PORTUGUÊS ATIVIDADE DE APOIO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) ATIVIDADE DE SUPORTE

TERMO EM INGLÊS SUPPORT ACTIVITY

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) RECURSOS HUMANOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Atividade destinada a fornecer suporte sob a forma de insumos adquiridos, 
tecnologia, recursos humanos e várias funções, no âmibto da empresa.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sustentam as atividades primárias e a si mesmas, fornecendo  insumos 
adquiridos, tecnologia, recursos humanos e várias funções no âmbito da 
empresa.

1B - FONTE PORTER, 1996, p. 35
apud TARAPANOFF, 2001, p. 301.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 12

TERMO EM PORTUGUÊS BANCO  DE DADOS RELACIONAIS

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS BDR

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS RELATIONAL DATABASE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; BANCO DE DADOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Banco de dados utilizado como repositório de conhecimento, informações e 
dados, permitindo a armazenagem, indexação e recuperação de textos, 
desenhos, imagens, gráficos etc.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Utilizados como repositórios de conhecimento, informações e dados, que 
independem de formatos, ou seja, podem estar estruturados ou não, 
permitindo sua armazenagem, indexação e recuperação de textos, desenhos, 
imagens, gráfico, etc.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 304

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Em um banco de dados relacional, são usadas várias tabelas diferentes e 
existem relacionamentos entre elas.

2B - FONTE MICROSOFT, 2002, p. 134.

2C - OBSERVAÇÕES Termo originário da Informática.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 13

TERMO EM PORTUGUÊS BASE DE CONHECIMENTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS KNOWLEDGE BASE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO DO CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto de informações, experiências e conhecimentos relevantes da 
organização, armazenados de forma a permitir sua recuperação para 
aplicação nos processos de decisão e trabalho.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estrutura organizada de informação já contextualizada pela organização, 
visando a facilitar o armazenamento de conhecimento e, assim, viabilizar sua 
recuperação para aplicação em processos de decisão e de trabalho.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 304

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Componente de um sistema especialista que armazena todas as informações 
relevantes, dados, regras, casos  e relacionamentos usados pela ferramenta.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 469.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 14

TERMO EM PORTUGUÊS BENCHMARK (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS BENCHMARK

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO ORGANIZACIONAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Melhor resultado (produto, processo, ação estratégica) entre os concorrentes 
para servir de referencial a uma organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Melhores práticas ou melhores  resultados entre as organizações 
concorrentes em itens de controle previamente selecionados, a fim de servir 
como referencial à organização.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 304

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Expressão utilizada para dizer que uma organização está buscando se 
espelhar nas ações e estratégias de empresas que realizam estas ações com 
a melhor eficiência e supremacia.

2B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 30.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 15

TERMO EM PORTUGUÊS BENCHMARKING (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) EXEMPLO PADRÃO

TERMO EM INGLÊS BENCHMARKING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO ORGANIZACIONAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Comparação e análise das práticas e procedimentos de sucesso de outras 
empresas com o objetvo de aplicá-los na própria organização, beneficiando-se 
com a experiência positiva dos concorrentes.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Ferramenta de maior utilidade para a gestão organizacional. Centrada na 
premissa de que é imperativo explorar, compreender, analisar e utilizar as 
soluções de uma empresa, concorrente ou não, diante de determinado 
problema.

1B - FONTE ARAÚJO, 2001, p. 185.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É processo de medição e comparação sistemática dos processos dos 
negócios de uma empresa com os líderes naqueles processos em qualquer 
parte do mundo, para obter informações que ajudarão a empresa a 
implementar ações para melhorar seu desempenho.

2B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 30.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo sistemático e estruturado que compara o desempenho de uma 
atividade ou processo com aqueles semelhantes em outras organizações ou 
departamentos identificando diferenças de comportamento. Essas diferenças 
servem de base para se aprimorar as atividades e processos desenvolvidos.

3B - FONTE www.netic.com.br 
Acesso em 05/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC 
O termo originário do processo de medição de terrenos, no qual um marco 
serve de referência. Não tem tradução adequada e amplamente aceita em 
português.
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Código 17

TERMO EM PORTUGUÊS BENCHMARKING COLABORATIVO (empréstimo parcial)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS COOPERATIVE BENCHMARKING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO ORGANIZACIONAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Benchmarking recíproco, no qual duas ou mais empresas compartilham seus 
conhecimentos e experiências com o objetivo de melhorar sua competitividade 
no mercado.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Um grupo de empresas compartilha conhecimentos sobre uma atividade em 
particular, todas esperando melhorar em função daquilo que aprenderam. Às 
vezes, uma terceira parte frequentemente serve como coordenador, coletor e 
distribuidor de dados.

1B - FONTE BOXWELL, 1996, p. 33.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 18

TERMO EM PORTUGUÊS BENCHMARKING COMPETITIVO (empréstimo parcial)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS COMPETITIVE BENCHMARKING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) BENCHMARKING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto de ações pelas  quais a empresa busca aprender com a experiência 
das concorrentes para se tornar mais competitiva.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Significa medir suas funções, processos, atividades, produtos ou serviços em 
relação aos de seus concorrentes e melhorá-los de forma que sejam, 
idealmente, os melhores do ramo, mas, no mínimo, melhores do que os de 
seus concorrentes.

1B - FONTE BOXWELL, 1996, p. 31.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Avaliação e comparação dos processos, produtos, serviços e dos resultados 
de empresas concorrentes, procurando, dessa forma, estabelecer o 
posicionamento competitivo da empresa no mercado.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 305.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 19

TERMO EM PORTUGUÊS BENCHMARKING FUNCIONAL (empréstimo parcial )

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) BENCHMARKING GENÉRICO

TERMO EM INGLÊS FUNCTIONAL BENCHMARKING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO ORGANIZACIONAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Benchmarking aplicado a uma empresa reconhecida como excelente ou à 
qualquer atividade que faça parte do processo de produção, oferecendo 
subsídios para oconhecimento do respectivo estado da arte.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Aplicado em qualquer empresa reconhecida como excelente e em qualquer 
atividade que faça parte do processo de produção, para que o administrador 
esteja informado sobre o estado-da-arte de determinada atividade.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 305.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 20

TERMO EM PORTUGUÊS BENCHMARKING INTERNO (empréstimo parcial)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS INTERNAL BENCHMARKING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) BENCHMARKING COLABORATIVO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Identificação e disseminação das melhores práticas relativas a processos 
internos para outros grupos dentro da própria  organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Forma de benchmarking colaborativo, utilizado por grandes organizações para 
identificar as melhores práticas relativas aos seus processos internos, além 
de disseminar o conhecimento sobre tais práticas para outros grupos dentro 
da própria organização.

1B - FONTE BOXWELL, 1996, p. 35.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 48

TERMO EM PORTUGUÊS BRAINSTORMING (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) EXPLOSÃO DE IDÉIAS

TERMO EM INGLÊS BRAINSTORMING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) TOMADA DE DECISÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Técnica de busca de solução de problemas,  na qual os participantes, sem 
preocupação com a correção ou certeza de suas idéias, dentro de um período 
previamente fixado, apontam espontaneamente soluções e opiniões sobre 
determinado assunto em foco.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Técnica para tomada de decisão e para o processo de solucionar problemas 
na qual indivíduos ou membros de um grupo tentam aumentar a criatividade 
propondo alternativas espontaneamente, sem se preocuparem com a 
realidade ou a tradição.

1B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 512.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Um processo para se obter idéias durante uma reunião de várias pessoas.

2B - FONTE JURAN, 1992, p. 513.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É um processo não estruturado para geração de todas as idéias possíveis 
sobre um problema, dentro de um período de tempo limitado, através de 
contribuições espontâneas dos participantes.

3B - FONTE HISRICH & PETERS, 2004, p. 167.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 52

TERMO EM PORTUGUÊS BUSINESS INTELLIGENCE (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL

TERMO EM INGLÊS BUSINESS INTELLIGENCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS BI

TERMO(S) RELACIONADO(S) VANTAGEM COMPETITIVA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto de conceitos e metodologias direcionadas à inteligência de 
negócios, associado  a tecnologias  específicas.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É uma recente doutrina, empregada para a inteligência de negócios. 
Normalmente está associada a novas tecnologias, exigindo das organizações 
um alto investimento, para que estas possam auxiliar na capitação de novos 
negócios, além de estratégias de crescimento e expansão.

1B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 35.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de conceitos e metodologias que, fazendo uso de acontecimentos 
(fatos) e sistemas baseados nos mesmos, apóia a tomada de decisões em 
negócios. Aplicações de BI incluem sistemas de suporte à decisões, 
ferramentas para pesquisas e relatórios, análises estatísticas e previsões.

2B - FONTE www50.sap.com.br
Acesso em 05/10/04

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de softwares utilizados nos processos decisórios estratégico das 
organizações.

3B - FONTE Glossário de Logística, 2004, p. 6
http://www.aslog.org.br/glossario.htm
Acesso em 11/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site  da Associação Brasileira de Logística - ASLOG
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Código 21

TERMO EM PORTUGUÊS CADEIA DE VALOR

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS VALUE CHAIN

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Série de atividades que incluem: logística interna e externa, produçao, 
armazenamento e estocagem, marketing, vendas e serviço de atendimento ao 
consumidor.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É um instrumneto básico para diagnosticar a vantagem competitiva e 
descobrir maneiras de criá-la e sustentá-la. No entanto, a cadeia de valores 
também pode desenpenhar um papel valioso no projeto da estrutura 
organizacional.

1B - FONTE PORTER, 1992, p. 53.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Uma série (cadeia) de atividades que incluem: logística interna, 
armazenamento e estocagem, produção, estocagem do produto acabado, 
logística externa, marketing, vendas e serviço de atendimento ao consumidor.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 469.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de processos e atividades envolvidos em determinada tarefa, do 
estudo do consumo de recursos e da contribuição de cada etapa para a 
consecução dos objetivos.

3B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 306.

3C - OBSERVAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Terminologia em Inteligência Competitiva  -  Ivanilda da Silva



REGISTRO COMPLETO DO TERMO 68

Código 22

TERMO EM PORTUGUÊS CAPITAL DO CLIENTE

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS CLIENT CAPITAL

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MARKETING DE RELACIONAMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Valor representado pelo relacionamento contínuo da organização com os 
clientes e a fidelidade destes em relação aos produtos.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Valor representado pelas relações de uma organização com seus clientes. 
Inclui uma fidelidade intangível dos clientes em relação a determinada 
companhia ou produto, com base na reputação de boa qualidade ou bom 
serviço padrão aquisitivo dos clientes ou estabelecimento.

1B - FONTE EDVINSSON & MALONE, 1997
apud TARAPANOFF, 2001, p.306.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É definido como o valor de sua franquia, seus relacionamentos contínuos com 
pessoas e organizações para as quais vende.

2B - FONTE KRAEMER, 2004 
www.gestiopolis.com.br
Acesso em 03/11/04

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 23

TERMO EM PORTUGUÊS CAPITAL ESTRUTURAL

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS STRUCTURAL CAPITAL

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Compõe-se dos bens tangíveis e intangíveis de propriedade da empresa, 
compreendendo processos, estruturas, sistemas de informação e patentes, 
que permitem à organização funcionar de maneira efetiva e eficaz.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Compreende  processos, estruturas, sistemas de informação e patentes que 
permanecem na empresa, mesmo quando os funcionários a deixam.

1B - FONTE EDVINSSON & MALONE, 1997
apud TARAPANOFF, 2001, p.306.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto composto pelos ativos intangíveis que são de propriedade da 
organização: os clientes têm valores relacionados à sua relação com os 
produtos da empresa e a sua capacidade de consumo.

2B - FONTE www.netic.com.br
Acesso 05/10/04

2C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento  - 
NETIC

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de sistemas administrativos, conceitos, modelos, rotinas, marcas, 
patentes e sistemas de informática, que permitem à organização funcionar de 
maneira efetiva e eficaz.

3B - FONTE http://portal.crie.coppe.ufrj.br
Acesso em 25/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Centro de Referência em Inteligência Competitiva - CRIE
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Código 24

TERMO EM PORTUGUÊS CAPITAL HUMANO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS HUMAN CAPITAL

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) BENS INTANGÍVEIS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Personificação da capacidade produtiva em uma organização, 
consubstanciada  na soma das capacidades, do conhecimento, dos atributos, 
das motivações e da força moral das pessoas, cuja posse não é transferível.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO A maior riqueza que as organizações possuem. No capital humano, reside a 
força de criação e idealização das metas e objetivos para a existência 
produtiva da organizaçao.

1B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 37.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Combinação das habilidades, conhecimento, atitudes dos empregados de 
uma organização que os capacita para realizar tarefas e tomar decisões em 
busca de objetivos. Inclui, portnto os valores, a cultura e a filosofia 
compartilhados na organização. É de propriedade dos indivíduos e não pode 
ser apropriado pela empresa.

2B - FONTE www.netic.com.br
Acesso  em 05/10/04

2C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Personificação da capacidade produtiva das pessoas.É a soma das 
capacidades, do conhecimneto, dos atributos, das motivações e da força 
moral das pessoas. Não é possível transferir a sua posse.

3B - FONTE www.kmol.com.br
Acesso em 05/10/04

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 98

TERMO EM PORTUGUÊS CAPITAL INTELECTUAL

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS INTELLECTUAL CAPITAL

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) BENS INTANGÍVEIS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Somatório do conhecimento em uma organização, de posse de seus 
colaboradores ou representado por suas marcas e patentes, know-how e 
demais ativos intangíveis que lhe conferem uma vantagem competitiva no 
mercado.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É o somatório de todo o conhecimento da empresa e que lhe confere 
vantagem competitiva. Gerenciá-lo representa controlar, coordenar, mapear o 
conhecimento existente em uma organização, de modo a criar uma vantagem 
diferencial.

1B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001, p.17.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Consiste na quantidade de conhecimento na posse dos indivíduos e das 
unidades corporativas multiplicada pela velocidade a que esse conhecimento 
é partilhado através da organização.

2B - FONTE www.kmol.com.br
Acesso em 05/10/04

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO São ativos intangíveis relacionados ao conhecimento que a organização ou 
empresa tem sobre o seu negócio e que aumentam o seu valor de mercado 
para além do valor mensurado, tradicionalmente, pela contabilidade.

3B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC
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Código 25

TERMO EM PORTUGUÊS CLIENTE

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS CLIENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MERCADO; VENDAS; QUALIDADE TOTAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Qualquer pessoa ou organização que adquire serviços ou produtos.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Pessoa ou organização que usa ou possa estar envolvida de alguma forma 
com os produtos ou serviços fornecidos, sendo parte crítica do ambiente nas 
tarefas de uma organização.

1B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001, p. 17.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Os clientes são também uma parte crítica do ambiente de tarefas, sem eles, 
nenhuma organização poderia sobreviver. Além disso, seus valores, 
preferências e necessidades tendem a mudar com o tempo, e as 
organizações - tanto lucrativas ou não lucrativas - precisam prestar atenção a 
esses fatores para poder sobreviver.

2B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 80.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Destinatário de um produto provido pelo fornecedor.

3B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 307.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 26

TERMO EM PORTUGUÊS CLUSTER (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) AGRUPAMENTO

TERMO EM INGLÊS CLUSTER

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ECONOMIA DE MERCADO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Grupo de empresas do mesmo segmento que se aproximam com o propósito 
de beneficiar-se mutuamente com essa proximidade.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Reunião de várias empresas do mesmo segmento, que mantêm uma 
proximidade entre si. Esta proximidade visa trazer benefícios a todas as 
empresas.

1B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 41.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 27

TERMO EM PORTUGUÊS COMPETÊNCIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) EFICIÊNCIA

TERMO EM INGLÊS COMPETENCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) RECURSOS HUMANOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Capacidade pessoal do indivíduo em desenvolver com êxito suas habilidades 
em  determinada área,  utilizando seus conhecimentos e valores.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Área de capacidade pessoal que habilita as pessoas a desempenhar com 
êxito suas tarefas ou a completar as tarefas de modo efetivo. Podem ser 
competências, o conhecimento, as habilidades, os valores ou as 
características pessoais.

1B - FONTE REYNOLDS, 1993
apud TARAPANOFF, 2001, p. 307.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 28

TERMO EM PORTUGUÊS COMPETÊNCIA ESSENCIAL

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS ESSENTIAL COMPETENCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) VANTAGEM COMPETITIVA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto de conhecimentos, habilidades e tecnologias diferenciadas, 
oferecidos como benefícios  fundamentais ao cliente.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de habilidades e tecnologias únicas que permite à organização 
oferecer benefícios aos clientes. As habilidades que constituem essas 
competências são encontradas nos funcionários e somente através do 
desnvolvimento e estímulo dessas habilidades individuais a organização pode 
garantir que o negócio continue.

1B - FONTE http://portal.crie.coppe.ufrj.br
Acesso em 25/10/04

1C - OBSERVAÇÕES Site - Centro de Referência em Inteligência Empresarial - CRIE

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de conhecimentos, habilidades e de tecnologias distintas, que 
permitem á organização oferecer um benefício fundamental ao cliente.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 307.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 29

TERMO EM PORTUGUÊS COMUNIDADE DE PRÁTICA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) REDE DE PESSOAS

TERMO EM INGLÊS COMMUNITY OF PRACTICE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO DO CONHECIMENTO; SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Rede de pessoas independentes ou não em relação à organização,  que  
possuem objetivos comuns e  compartilham regularmente informações e 
conhecimentos, visando ou não objetivos imediatos..

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Redes de pessoas que trabalham juntas em uma organizaçao e compartilham 
regularmente a informação e o conhecimento.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 306.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Grupo de pessoas que compartilham seus conhecimentos em torno de um 
assunto comum. Essas pessoas podem ou não trabalhar na mesma 
organização e podem ou não ter objetivos práticos de soluções de problemas.

2B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

2C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 30

TERMO EM PORTUGUÊS CONHECIMENTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS KNOWLEDGE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO DO CONHECIMENTO; SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto sistematizado de informações reconhecido, aceito e assimilado pelo 
indivíduo e/ou pela organização, podendo ser útil como suporte em tarefas 
específicas.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Consciência ou entendimento de um conjunto de informações e com essas 
informações podem ser úteis para dar suporte a uma tarefa específica.

1B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 470.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto específico e sistematizado de informações, reconhecido, aceito e 
assimilado pelo indivíduo, de certa forma relacionado com o seu acervo 
pessoal (cognição, emoções, experiências) anterior.

2B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001, p. 18.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É algo pessoal, vivenciado por alguém. Não pode ser armazenados nem 
processado por computadores.Somente pelas pessoas.

3B - FONTE http://portal.crie.coppe.ufrj.br
Acesso em 25/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Centro de Referência em Inteligência Empresarial - CRIE
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Código 99

TERMO EM PORTUGUÊS CONHECIMENTO EXPLÍCITO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS EXPLICIT KNOWLEDGE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO; SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conhecimento que se encontra documentado em qualquer suporte, em 
linguagem formal e sistemática.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conhecimento que está codificado na forma de documentos, manuais, 
normas e banco de dados. São de propriedade das organizações e, portanto, 
podem ser comercializadas.

1B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

1C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de informações obtidas em algum suporte (livros, documento, etc.) e 
que caracteriza o saber disponível sobre tema específico.

2B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001, p. 18.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO O conhecimento explícito é o que conseguimos transmitir em linguagem 
formal e sistemática.

3B - FONTE http://portal.crie.coppe.ufrj.br
Acesso em 25/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site -  Centro de Referência em Inteligência Empresarial - CRIE.
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Código 100

TERMO EM PORTUGUÊS CONHECIMENTO TÁCITO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS CONHECIMENTO IMPLÍCITO

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS IMPLICIT KNOWLEDGE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO; SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conhecimento prático, informal, pessoal e  não documentado  em qualquer 
suporte,  adquirido por meio de experiência vivenciada.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conhecimento que não é codificado, mas mantido na mente das pessoas, 
sendo intuitivo, obtido a partir das experiências e sensível ao contexto. Por 
isso e difícil de ser articulado e transmitido e é de propriedade dos indivíduos 
e não das organizações.

1B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

1C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC.

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Acúmulo de saber prático sobre um determinado assunto, que agrega 
convições, crenças, sentimentos, emoções e outros fatores ligados à 
experiência e `a personalidade de que o detém.

2B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001, p. 19.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É pessoal, adquirido através da prática, da experiência, dos erros e dos 
sucessos, difícil de ser formulado e transmitido de maneira formal.

3B - FONTE http://portal.crie.coppe.ufrj.br
Acesso em 25/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Crie - Centro de Referência em Inteligência Empresarial.
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Código 114

TERMO EM PORTUGUÊS CONSULTORIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS CONSULTING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS; GESTÃO EMPRESARIAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Serviço prestado por profissional ou empresa especializada para atender 
pessoas ou organizações  que necessitam de assessoria. aprimoramento ou 
treinamento, a fim de aumentar sua competitividade no mercado.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Serviços suplementares que adicionam valor pelo fornecimento de resposta a 
clientes que querem assessoria, aconselhamento ou treinamento para ajudá-
los a obter benefício máximo da experiência de serviço.

1B - FONTE LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 221.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 101

TERMO EM PORTUGUÊS CONTRA-INTELIGÊNCIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) CONTRA-ESPIONAGEM

TERMO EM INGLÊS COUNTER-INTELLIGENCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) INTELIGÊNGIA ORGANIZACIONAL; INFORMAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Prática preventiva adotada por organizações,  visando a detectar  e neutralizar 
eventuais ações de inteligência ou de espionagem por parte de competidores.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar eventuais ações 
de inteligência ou qualquer natureza que constituam ameaça à salvaguarda de 
dados, informações e conhecimento de interesse da organização.

1B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

1C - OBSERVAÇÕES Site Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento.

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É a atividade que objetiva neutralizar as ações de Inteligência ou de 
espionagem da concorrência. As ações de Contra-Inteligência buscam 
detectar o invasor, neutralizar sua atuação, recuperar ou mesmo contra-atacar 
por meio da produção de desinformação.

2B - FONTE www.abraic.org.br
Acesso em 15/07/04

2C - OBSERVAÇÕES Site - Associação Brasileira de Inteligência Competitiva - ABRAIC
Termo orindo da àrea militar.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 31

TERMO EM PORTUGUÊS CULTURA DA EMPRESA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) CULTURA ORGANIZACIONAL

TERMO EM INGLÊS ORGANIZATION CULTURE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) IDEOLOGIA; VALOR

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto de valores da empresa, tais como normas, atitudes e crenças, 
compartilhados pelos membros da organização, e evidenciadas na forma em 
que ela realiza seus negócios.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema de valores  crenças compartilhado pelas pessoas em uma 
organização - identidade coletiva e o significado da empresa.

1B - FONTE  KOTLER & ARMSTRONG, 1993, p. 459.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de critérios importantes, como normas, valores, atitudes e crenças 
compartilhados pelos membros da organização.

2B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 513.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Consiste num complexo conjunto de ideologias, símbolos e valores centrais, 
que é compartilhado em toda a firma e que influencia a maneira pela qual ela 
realiza os negócios.

3B - FONTE HITT, IRELAND & HOSKISSON, 2003, p.504.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 32

TERMO EM PORTUGUÊS DADO(S)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS DATA (usado  só no plural)

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ESTATÍSTICA; INFORMAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Representação de fatos brutos, qualitativos ou quantitativos,  não analisados, 
que podem ser descritos, armazenados e manipulados com recursos 
computacionais.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de registros qualitativos ou quantitativos conhecido que, organizaco, 
agrupado, categorizado e padronizado adequadamente, se transforma em 
informação.

1B - FONTE Glossário de Informação Tecnoloógica, 2001, p.20

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Elementos brutos, não interrelacionanados do conhecimento, os dados 
encontram-se num nível anterior ao nível de informação.

2B - FONTE www.fuld.com.

2C - OBSERVAÇÕES Site específico de Inteligência Competitiva do escritor americano Leonard 
Fuld.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Dados são uma seqüência de símbolos (letras ou números). Um texto (Paris), 
números (17), fotos, figuras, sons, são exemplos de dados. Dados podem ser 
descritos, armazenados e manipulados por computadores.

3B - FONTE http://portal.crie.coppe.ufrj.br
Acesso em 25/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Centro de Referência em Inteligência Competitiva - CRIE

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Terminologia em Inteligência Competitiva  -  Ivanilda da Silva



REGISTRO COMPLETO DO TERMO 84

Código 42

TERMO EM PORTUGUÊS DATA WAREHOUSE (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) REPOSITÓRIO DE DADOS

TERMO EM INGLÊS DATA WAREHOUSE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) BANCO DE DADOS RELACIONAL; GESTÃO DO CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Sistema de banco de dados relacional, com o qual se administram grandes 
massas de dados, recuperáveis com o propósito de apoiar tomadas de 
decisão na organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, projetado 
especialmente para apoiar a tomada de decisão.

1B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 471.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, projetado 
especialmente para apoiar a tomada de decisão.Armazém de dados, que pode 
ser também traduzido por "supermercado de informações", é uma nova 
abordagem para os sistemas de apoio à decisão (DSS).

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 309.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de bancos de dados interoperáveis, de sistemas de gerenciamento 
de bancos de dados e de mecanismos de recuperação de informações com 
propósito de armazenamento e recuperação de informações de grandes 
massas de dados esparsas.

3B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC
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Código 35

TERMO EM PORTUGUÊS DIFERENCIAÇÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS DIFFERENTIATION

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CONCORRÊNCIA; MARKETING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas para distinguir a 
oferta da empresa em relação à concorrência.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas para distinguir a 
oferta da empresa da oferta da concorrência.

1B - FONTE KOTLER, 2000, p. 309.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 36

TERMO EM PORTUGUÊS DIVERSIFICAÇÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) ALTERAÇÃO

TERMO EM INGLÊS DIVERSIFICATION

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MARKETING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Estratégia ou ato de uma organização de adquirir negócios diferentes dos 
atuais  para promover o seu crescimento.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estratégia para promover o crescimento da empresa indicando ou adquirindo 
negócios diferentes dos atuais.

1B - FONTE KOTLER & ARMASTRONG, 1993, p. 460.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Proporciona oportunidades para o aprendizado individual e organizacional que 
pode ser transferido para empresas existentes ou futuras.

2B - FONTE HSM MANAGEMENT, 2002, N. 35, p. 148.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 37

TERMO EM PORTUGUÊS DOCUMENTAÇÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) ACERVO DOCUMENTÁRIO

TERMO EM INGLÊS DOCUMENTATION

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) INFORMAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Produto e/ou processo de registros de dados e informações relevantes, 
apropriadamente organizadas   para recuperação futura.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Formação, organização, análise, armazenamento, comunicação e avaliação 
de acervo documental especializado e memória organizacional.

1B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001. p. 22.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Descrição das funções do programa para ajudar o usuário a operar o sistema.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 470.

2C - OBSERVAÇÕES Enfoque tecnológico.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Qualquer informação ilustrada ou escrita a qual descreve, define, específica, 
relata ou certifica atividades, requisitos, procedimentos ou resultados.

3B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 309.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 38

TERMO EM PORTUGUÊS DOCUMENTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS DOCUMENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) DOCUMENTAÇÃO; ARQUIVO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Qualquer meio ou suporte destinado a  registrar dados ou informações que 
possam ser consultadas, isto é, recuperadas, quando necessário.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de suporte de informação e dos dados nele registrados que podem 
servir para consulta, estudo ou prova.

1B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001. p. 22.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Qualquer meio que contenha informação recuperável.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 309.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Terminologia em Inteligência Competitiva  -  Ivanilda da Silva



REGISTRO COMPLETO DO TERMO 89

Código 39

TERMO EM PORTUGUÊS DOCUMENTO NORMATIVO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) NORMAS, REGRAS

TERMO EM INGLÊS NORMALIZATION DOCUMENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) QUALIDADE TOTAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Documento que estabelece os códigos técnicos e normas relativas à 
administração da organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Documento que estabelece os códigos técnicos e/ou administrativos que 
regulam as relações entre empresas/empresas, pessoas/empresas, 
produtores/consumidores, serviços, etc.

1B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001. p. 22.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 40

TERMO EM PORTUGUÊS DOWNSIZING (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) ENXUGAMENTO (da empresa)

TERMO EM INGLÊS DOWNSIZING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) RECURSOS HUMANOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Redução do quadro de funcionários da organização, inclusive ao nível 
hierárquico, com o objetivo de diminuir custos e, ao mesmo tempo, aumentar 
a competitividade.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Redução da hierarquia e do quadro de funcionários da empresa; exugamento.

1B - FONTE MAXIMIANO, 2000, p. 513.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Significa que a empresa pode estar passando por uma remodelagem além do 
corte de custos para tornar-se mais competitiva no mercado e muitas vezes 
menor do que era antes, para poder assim deter um melhor controle.

2B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003,  p. 30.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É o processo de reduzir o número de pessoas dentro da organização. Leva a 
uma maior horizontalização da estrutura, mais plana, com poucos níveis 
hierárquicos.

3B - FONTE LUTHANS, 1995
apud TARAPANOFF, 2001, p. 309.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 94

TERMO EM PORTUGUÊS DUMPING (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS DUMPING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ESTRATÉGIA DE MERCADO; SUBSÍDIO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Comercializaçao de produtos, com preços inferiores ao seu país de origem, 
com o objetivo de conquistar mercados para onde os mesmos são exportados.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estratégia mercadológica em que a empresa ou organização investe capital 
próprio, assumindo muitas vezes o prejuízo, para baixar o preço no mercado 
de seus produtos, mesmo que isto signifique risco  de falência. É considerado 
uma prática ilegal em muitos países.

1B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 52.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Considera-se que há prática de dumping quando uma empresa exporta para o 
Brasil um produto a preço (preço de exportação) inferior àquele que pratica 
para produto similar nas vendas para o seu mercado interno (valor normal). 
Desta forma, a diferenciação de preços já é por si só considerada como 
prática desleal de comércio.

2B - FONTE www.desenvolvimento.gov.com.br
Acesso em 03/11/04.

2C - OBSERVAÇÕES Site do governo federal do Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 95

TERMO EM PORTUGUÊS E-BUSINESS (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) COMÉRCIO ELETRÔNICO

TERMO EM INGLÊS E-BUSINESS

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) INTERNET; ECONOMIA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto de atividades comerciais baseadas na  Internet.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Todo o conjunto de sistemas de uma empresa interligado aos sistemas de 
diversas outras empresas, intergindo para que o e-commerce aconteça.

1B - FONTE FRANCO JR., 2001, p. 16.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Qualquer atividade organizacional que é aperfeiçoada por uma iniciativa na 
Internet.

2B - FONTE CERTO, 2003, p. 550.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Termo empregado pelas empresas de tecnologia da informação como 
conjunto de ferramentas utilizadas para auxiliar nos negócios tais como: data 
warehouse, data mining, CRM, ferramentas OLAP e outras.

3B - FONTE www.abraic.org.br
Acesso em 15/07/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Associação Brasileira de Inteligência Competitiva - ABRAIC
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Código 96

TERMO EM PORTUGUÊS E-COMMERCE (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) COMÉRCIO ELETRÔNICO

TERMO EM INGLÊS E-COMMERCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) INTERNET; ECONOMIA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Parte "visível" do e-business entre empresas e consumidores finais.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Envolve qualquer transação de negócio executada eletronicamente entre 
partes tais como: empresas/empresas; empresas/consumidor; 
consumidor/consumidor.

1B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 470.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Parte visível do e-Business. É por meio dele que as transações de compra e 
venda de produtos  e serviços acontece.

2B - FONTE FRANCO JR, 2001, p. 24.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 117

TERMO EM PORTUGUÊS EFICÁCIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) EFICIÊNCIA

TERMO EM INGLÊS EFFICIENCY

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) QUALIDADE TOTAL; ADMINISTRAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Capacidade de um administrador em conquistar resultados certos pela 
escolha adequada dos objetivos e meios para alcançá-los.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Grau em que os gerentes alcançam os objetivos da empresa: "fazendo certo 
as coisas".

1B - FONTE CERTO, 2003, p. 550.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É a capaciade de um administrador de conseguir resultados certos pela 
escolha adequada dos objetivos e meios para alcançá-los.

2B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 11.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 44

TERMO EM PORTUGUÊS EMPOWERMENT (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) AUTONOMIA

TERMO EM INGLÊS EMPOWERMENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MOTIVAÇÃO; RECURSOS HUMANOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Método de gestão de pessoas para motivar funcionários e subordinados em 
geral, dando-lhes autonomia para buscar soluções e implementar inovações,  
responsabilizando-os pelos resultados obtidos.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Modelo de administração de pessoas. Tem como princípio a certeza de que a 
motivação genuína é capaz de conduzir a resultados excepcionais e a 
absoluta necessidade de responsabilizar os indivíduos pelo próprio trabalho, 
essa ferramenta oferece soluções importantes às empresas preocupadas em 
enfrentar o ambiente turbulento dos negócios.

1B - FONTE ARAÚJO, 2001, p. 194.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É uma prática de gestão em que empresas e gerentes conferem maior poder 
de autonomia para seus funcionários e subordinados e com isso se 
posicionam melhor para competir a longo prazo.

2B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003,  p. 57.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Autorizar o funcionário a encontrar soluções para os problemas do serviço e 
tomar decisões apropriadas sobre respostas a preocupações dos clientes em 
terem de pedir a aprovação de um supervisor.

3B - FONTE LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 396.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 97

TERMO EM PORTUGUÊS ENDOMARKETING (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) MARKETING INTERNO

TERMO EM INGLÊS ENDOMARKETING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MOTIVAÇÃO; MARKETING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Política de promoção da imagem e dos valores da empresa junto a seus 
próprios funcionários, por meio da publicidade interna, visando reflexos no 
ambiente externo à organização..

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Metodologia aplicada comumente nas organizações, com o objetivo de 
transferir aos seus colaboradores uma imagem positiva e de valorização em 
relação à empresa em que estes por sua vez trabalham para que esta imagem 
positiva possa ser refletida no ambiente externo da organização também.

1B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 59.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Marketing  executado por uma empresa de serviços para treinar e motivar de 
forma efetiva os funcionários que entram em contato com o consumidor e 
todo o pessoal de apoio no serviço, de modo a trabalhar com uma equipe para 
proporcionar a satisfação do cliente.

2B - FONTE KOTLER & ARMSTRONG, 1993, p. 463.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 45

TERMO EM PORTUGUÊS ENGENHARIA REVERSA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS RE-ENGINEERING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) REENGENHARIA DE PROCESSOS; QUALIDADE TOTAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo que consiste em decompor determinado produto ou refazer um 
processo utilizado pela concorrência,  a fim de verificar como  o mesmo foi 
gerado, com vista ao aproveitamento dos resultados em benefício próprio.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Consiste em "desmontar" um determinado processo a fim de se anotar o 
processo que o gerou.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 310.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 46

TERMO EM PORTUGUÊS ENTROPIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS ENTROPY

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MOTIVAÇÃO; MUDANÇA ESTRUTURAL; CICLO DE VIDA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Desgaste, desintegração, retrocesso de sistemas que já não atendem mais às 
necessidades para as quais foram desenvolvidas.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Tendência que os sistemas têm para o desgaste, para a desintegração, para 
o afrouxamento dos padrões e para um aumento de aleotariedade. À medida 
que a entropia aumenta, os sistemas, se decompõem em estados mais 
simples.

1B - FONTE CHIAVENATO, 1986, p. 281.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Refere-se a um processo pelo qual toda e qualquer forma organizada tende à 
indiferenciação e à morte. Os sistemas sociais, porém, repõem energia para 
resistir ao processo entrópico.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 309.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estado de ordem e de caos a que se tende um sistema.

3B - FONTE OLIVEIRA, 2002, p. 496.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 47

TERMO EM PORTUGUÊS ESTRATÉGIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) PROGRAMA DE METAS

TERMO EM INGLÊS STRATEGY

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) VANTAGEM COMPETITIVA; PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Planejamento sistemático das ações e metas a serem alcançadas pela 
organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Programa amplo para definir e alcançar as metas de uma organização; a 
resposta da organização ao seu ambiente através do tempo.

1B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 513.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Planejamento sistemático das ações  que devem ser executadas, visando o 
auxílio ou alcance de um ou mais objetivos. Estas ações podem ser 
comparadas a etapas ou partes que compõem um conjunto.

2B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 65.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Forma pela qual a empresa utiliza seus pontos fortes para melhor aproveitar 
as oportunidades e as ações que adota para minimizar o impacto das 
ameaças sobre seus pontos fracos.

3B - FONTE FIATES & GUIMARÃES, 1998
apud TARAPANOFF, 2001, p. 310.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 109

TERMO EM PORTUGUÊS ESTRATÉGIA COMPETITIVA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS COMPETITIVE MARKETING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) INTELIGÊNCIA COMPETITIVA; VANTAGEM COMPETITIVA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Ação para obter ou garantir posição competitiva favorável  para a organização, 
visando  a estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças 
da concorrência no mercado.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É a busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, a arena 
fundamental onde ocorre a concorrência. Visa a estabelecer uma posição 
lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na 
indústria.

1B - FONTE PORTER, 1992, p. 01.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estratégia que implica em verificar o planejamento de cenário a longo prazo.

2B - FONTE www.fuld.com.br

2C - OBSERVAÇÕES Site específico de Inteligência Competitiva do escritor americano  Leonard 
Fuld.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 49

TERMO EM PORTUGUÊS ESTRATÉGIA DE MARKETING

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS MARKETING STRATEGY

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CONCORRENCIA; MARKETING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo de obtenção de informações sobre a concorrência, seus clientes 
atuais e potenciais de forma a identificar  forças, fraquezas, objetivos e  
padrões de reação dos concorrentes.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Para uma estratégia eficaz, uma empresa precisa estudar seus concorrentes, 
bem como seus clientes atuais e potenciais. As empresas precisam 
identificar as estratégias, os objetivos, as forças, as fraquezas e os padrões 
de reação dos concorrentes.

1B - FONTE KOTLER, 2000, p. 272.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 50

TERMO EM PORTUGUÊS ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) ESTRUTURA DA EMPRESA

TERMO EM INGLÊS ORGANIZATIONAL STRUCTURE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) HIERARQUIA; ORGANIZAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Modo pelo qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas 
e coordenadas, representadas  pelo organograma da empresa, onde todas as 
unidades e departamentos são evidenciados e definidas as linhas de 
autoridade e comunicação.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estrutura que divide o trabalho da empresa em tarefas especializadas, 
designa essas tarefas a pessoas e a departamentos, bem como as coordena 
definindo laços formais entre pessoas e departamentos, pelo estabelecimento 
de linhas de autoridade e comunicação.

1B - FONTE KOTLER & ARMSTRONG, 1993, 461.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Subunidades organizacionais e o modo com que elas relacionam-se com toda 
a organização.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 472.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Modo pelo qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas 
e coordenadas.

3B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 513.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 115

TERMO EM PORTUGUÊS EXTRANET (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) REDE EXTERNA DE COMPUTADORES

TERMO EM INGLÊS EXTRANET

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) INTERNET; INTRANET; COMUNICAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Rede particular de computadores, com acesso limitado, que permite a 
integração entre  diversos setores e funcionários da empresa, internamente, e 
com demais fornecedores e clientes autorizados.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Uma rede particular, segura, do tipo intranet, que conecta uma empresa a 
seus maiores forncedores e clientes visados.

1B - FONTE LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 262.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Programa que expande a Intranet para permitir que pessoas de fora da 
empresa façam seus pedidos e chequem seu status.

2B - FONTE CERTO, 2003, p. 551.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Rede de sistemas de computadores com acesso limitado - via uma senha ou 
outra interligação - ao contrário da Internet, que é aberta a todos.

3B - FONTE HINDLE & THOMAS, 2002, p. 100.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 53

TERMO EM PORTUGUÊS FATOR CRÍTICO DE SUCESSO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS FCS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS CRITICAL FACTOR

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Condição ou variável de importância crucial para o sucesso de uma área 
gerencial, que poderá ter impacto significativo sobre o sucesso da 
organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO São aquelas características, condições ou variáveis que, quando devidamente 
gerenciadas, podem ter um impacto significativo sobre o sucesso de uma 
empresa, considerando seu ambiente de competição.

1B - FONTE LEIDECKER & BRUNO, 1994, p. 24.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Fatores que são vitais para o sucesso de uma área gerencial da organização.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 470.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Variáveis cujos gerenciamento poderá afetar significativamente a posição 
competitiva de uma empresa dentro de seu ramo de atividade, podendo variar 
de acordo com o ramo.

3B - FONTE HOFER & SCHENDEL, 1978, p. 77
apud TARAPANOFF, 2001, p. 311.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 125

TERMO EM PORTUGUÊS FEEDBACK (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) RETRO-ALIMENTAÇÃO; RETORNO

TERMO EM INGLÊS FEEDBACK

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO DA INFORMAÇÃO; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 
COMUNICAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Retorno pelo indivíduo ou máquina  a uma pergunta ou situação, na qual se 
espera uma resposta, seja  positiva ou negativa.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Consiste nas respostas que o receptor dá, em sua comunicação com o 
transmissor ou com outra pessoa.

1B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 324.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Em um situação de comunicação interpessoal, a reação do destinatário à 
mensagem.

2B - FONTE CERTO, 2003, p. 551.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Resultado utilizado para fazer mudanças na entrada ou nas atividades de 
processamento.

3B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 433.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 54

TERMO EM PORTUGUÊS FERRAMENTA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS TOOL

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Software  que permite ao usuário obter informações armazenadas em bases 
de dados.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO  Programa comercializado no mercado de software, que permite ao usuário 
obter informações armazenadas nas bases de dados dos data warehouses; 
suas principais funções são o drilling (detalhamento) e o e o slice & dice sua 
(seleção e visualização de porções de base de dados).

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 312.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 56

TERMO EM PORTUGUÊS FOCO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) PONTO CENTRAL

TERMO EM INGLÊS FOCUS

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ESTRATÉGIA; LIDERANÇA DE MERCADO; ALVO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Ponto central de atração, atenção ou atividade, fazendo parte da estratégia 
que busca tornar uma organização mais competitiva, centralizando suas 
atividades em um segmento do mercado ou num cliente.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Ponto central de atração, atenção ou atividade. O verbo "focar" significa pôr 
em foco, centralizar, concentrar.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 312.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO A empresa aborda um ou mais segmentos, em vez de ir atrás de um grande 
mercado. Ela deve conhecer as necessidades desses segmentos e obter 
lideranças em custos ou encontrar uma forma de diferenciação dentro desse 
segmento alvo.

2B - FONTE KOTLER, 1998, p. 90.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estratégia que busca tornar uma organização mais competitiva, tendo como 
alvo um determinado cliente.

3B - FONTE CERTO, 2003, p. 551.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 57

TERMO EM PORTUGUÊS FOCO ESTRATÉGICO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) REFERENCIAL ESTRATÉGICO

TERMO EM INGLÊS STRATEGIC FOCUS

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) VANTAGEM COMPETITIVA; PÚBLICO-ALVO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Estratégia da organização centralizando suas ações em um único fator, para 
manter a vantagem competitiva no mercado.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo de concentração de idéias e ações em um único fator que ajudará a 
organização a vencer e a manter vantagem competitiva no mercado.

1B - FONTE TWEED, 1998, p. 14.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 123

TERMO EM PORTUGUÊS FONTE ABERTA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS OPEN SOURCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) INFORMAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Dados ou informações de domínio público, que se encontram  disponíveis 
para qualquer pessoa, podendo ser ética e legalmente acessados.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Refere-se a dados e/ou informações de domínio público, ou seja, encontran-
se disponíveis para qualquer pessoa, podendo ser legal e eticamente 
acessada a baixo custo.

1B - FONTE www.abraic.org.br
Acesso em 15/07/04

1C - OBSERVAÇÕES Site - Associação Brasileira de Inteligência Competitiva - ABRAIC.

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Termo referente a informação de domínio público usado na inteligência militar.

2B - FONTE www.fuld.com.

2C - OBSERVAÇÕES Site específico de Inteligência Competitiva do escritor americano  Leonard 
Fuld.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 58

TERMO EM PORTUGUÊS FORÇAS DE PORTER

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) FORÇAS COMPETITIVAS

TERMO EM INGLÊS PORTER MODEL

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) COMPETITIVIDADE

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Técnica para auxiliar na estratégia da empresa, consideranto o seu ambiente 
externo  e interno, aplicando o poder de negociação dos fornecedores; 
ameaças de novos entrantes; poder de negociação dos compradores; 
ameaças de produtos substitutos e competição entre os concorrentes.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Técnica que auxilia a definição de estratégia da empresa ou organizaçao e 
leva em consideração tanto seu ambiente externo como seu ambiente interno. 
As forças são as seguintes: ameaças de novos entrantes; poder de 
negociação dos compradores; ameaça de produtos substitutos; rivalidade 
entre empresas existentes.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 312.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Modelo amplamente aceito que identifica os cinco fatores-chave que podem 
conduzir a obtenção de uma vantagem competitiva, englobando: Competição 
entre os concorrentes; ameaça de novos participantes; ameaça de produtos e 
serviços substitutos; poder de barganha dos compradores e  dos 
fornecedores.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 475.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 93

TERMO EM PORTUGUÊS GERENCIAMENTO DE RELAÇÕES COM O CLIENTE

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) MARKETING DE RELACIONAMENTO

TERMO EM INGLÊS CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS CRM

TERMO(S) RELACIONADO(S) MARKETING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Procedimento pelo qual se busca administrar as relações da empresa com o 
consumidor de maneira organizada, por meio de  uma comunicação 
significativa e individualizada.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema que integra o cliente com o fornecedor, utilizado no gernciamento das 
relações das empresas com os consumidores no processo de marketing 
individualizado, que trata cada cliente como se fosse único.

1B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 45.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É um conjunto de metodologias, processos, softwares e soluções de internet 
que ajudam a empresa a gerenciar seu relacionamento com os clientes de 
maneira organizada.

2B - FONTE Glossário SAP BRAZIL
www50.sap.com.br
Acesso em 11/10/04

2C - OBSERVAÇÕES SAP BRAZIL(Systemanalyse and Programmentwicklung.- Sistemas, 
Aplicações e Produtos para Processamento de Dados).

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Abordagem empresarial destinada a entender e influenciar o comportamento 
dos clientes, por meio de comunicações significativas para melhorar as 
comparas, a retenção, a lealdade e a lucratividade deles.

3B - FONTE SWIFT, 2001, p.12.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 60

TERMO EM PORTUGUÊS GESTÃO DA INFORMAÇÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) GESTÃO INFORMACIONAL

TERMO EM INGLÊS INFORMATION MANAGEMENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Planejamento, gerenciamento e avaliação dos processos de adoção e 
adaptação das tecnologias da informação para modernizar e otimizar a gestão 
de recursos e  serviços de informação, especialmente a identificaçao de 
necessidades informacionais; aquisição; armazenagem; desenvolvimento de 
produtos e serviços; disseminaçao e uso efetivo.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo contínuo composto de seis etapas distintas e inter-relacionadas. 
Comporta a identificação de necessidades informacionais; sua 
aquisição;armazenagem; desenvolvimento de produtos e serviços; 
distribuição e uso efetivo.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 312.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Planejamento, condução e avaliação dos processos de adoção e adaptação 
das tecnologias da informação para modernizar e otmizar a gestão dos 
recursos e dos serviços de informação.

2B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001. p. 22.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 59

TERMO EM PORTUGUÊS GESTÃO DO CONHECIMENTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS KNOWLEDGE MANAGEMENT

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Gestão exlícita e sistemática do conhecimento imprescindível para a 
organização, envolvendo os respectivos processos de criação, coleta, 
organização, difusão, uso e exploração. Relaciona-se com a transformação de 
conhecimento tácito em conhecimento explícito e no seu compartilhamento.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo sistemático, articulado e intencional, apoiado na identificação, 
geração, compartilhamento e aplicação do conhecimento organizacional, com 
o objetivo de maximizar a eficiência e o retorno sobre os ativos de 
conhcimento da organização.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 312.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE BECKMAN, 1999
apud TARAPANOFF, 2001, p. 144.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É a gestão explicita e sistemática do conhecimento essencial e vital para a 
organização e envolve os processos de criação, coleta, organização, difusão, 
uso e exploração. Relaciona-se com a transformação de conhecimento tácito 
em conhecimento explícito e no seu compartilhamento.

3B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC
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Código 61

TERMO EM PORTUGUÊS INCERTEZA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) IMPREVISIBILIDADE

TERMO EM INGLÊS UNCERTAINTY

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CENÁRIO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Tomada de decisão por meio de  parâmetros que poderão ou não resultar em 
ganhos ou prejuízos para a organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estado de conhecimento no qual um ou mais cursos de ação resultam em um 
conjunto de resultados específicos, cuja probabilidade de ocorrer não é 
conhecida.

1B - FONTE OLIVEIRA, 2002, p. 496.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Condição de tomada de decisão em que os administradores enfrentam 
situações externas imprevisíveis ou não têm as informações necessárias para 
estabelecer a probabilidade de determinados eventos.

2B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 514.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Situação de tomada de decisão em que aquele que toma decisões não tem 
idéia de quais serão os resultados de uma alternativa implementada.

3B - FONTE CERTO, 2003, p. 549.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 126

TERMO EM PORTUGUÊS INFORMAÇÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS INFORMATION

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Resultado da transformação de dados qualitativos ou quantitativos  em um 
formato adequado à tomada de decisão em uma organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É o resultado da manipulação ou análise dos dados, a sua apresentação em 
um formato que ajude a tomada de decisão.

1B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 480.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 64

TERMO EM PORTUGUÊS INOVAÇÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS INNOVATION

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MUDANÇA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo de adoção de novas idéias, relacionadas a produtos, processos e 
serviços, com significado econômico,  em virtude de sua utilização na 
organização.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo de adotar idéias úteis e transformá-las em produtos, serviços ou 
métodos operacionais úteis.

1B - FONTE CERTO, 2003, p. 152.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Novas criações com significado econômico em virtude de sua utilização nas 
organizações. Uma idéia, prática ou objeto percebido como novo por um 
indivíduo.

2B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

2C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Aplicação, em qualquer organização, de novas idéias, tanto relacionadas a 
produtos, processos, serviços, como à gerência do sistema e ao mercado, por 
meio do qual a organização opera.

3B - FONTE DRUCKER, 1998
apud TARAPANOFF, 2001, p. 313.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 66

TERMO EM PORTUGUÊS INTELIGÊNCIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS INTELLIGENCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) VANTAGEM COMPETITIVA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto de informações analisadas e contextualizadas para fins decisórios, 
políticos ou mercadológicos.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É a atividade especializada permanentemente exercida com o objetivo de 
produzir informação acionável (inteligência) de interesse de uma determinada 
organização e a salvaguarda desta informação contra ações adversas de 
qualquer natureza.

1B - FONTE www.abraic.org.br
Acesso em 15/07/04

1C - OBSERVAÇÕES Site da Associação Brasileira de Inteligência Competitiva - ABRAIC.

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de informações analisadas e contextualizadas para fins decisórios, 
políticos ou mercadológicos.

2B - FONTE Glossário de Informação Tecnológica , 2001. p. 22.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Habilidade de um indivíduo e, por extensão de uma organização social, como 
uma empresa ou um país, de aquirir novas informações e conhecimento, 
fazer julgamentos, adaptar-se ao meio, desenvolver novos conceitos e 
estratégias e agir de modo racional e efetivo.

3B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 314.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 8

TERMO EM PORTUGUÊS INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS IC

SINÔNIMO(S) INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL

TERMO EM INGLÊS COMPETITIVE INTELLIGENCE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MONITORAMENTO AMBIENTAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Atividade sistemática de coleta de informações voltadas para um ambiente 
competitivo de negócios para manter vantagem sobre as  atividades dos 
concorrentes.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Programa sistemático de coleta, processamento, análise e disseminação de 
informações sobre atividades dos concorrentes, tecnologias e tendências 
gerais do mercado, a fim de atingir as metas da empresa.

1B - FONTE COELHO, 1997
apud TARAPANOFF, 2001, p. 314.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É o tratamento das informações, visando que estas tornem-se ativos para as 
organizações. Quando as informações recebem o devido tratamento, evoluem 
para o conhecimento, com o objetivo de que posteriormente este possa ser 
utilizado com inteligência.

2B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 100.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo contínuo e formalizado pelo qual se avalia a movimentação do 
mercado em que a organização atua, juntamente com as capacidades e 
comportamentos de seus concorrentes, com a finalidade de criar ou manter 
vantagem competitiva.

3B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

3C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC
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Código 119

TERMO EM PORTUGUÊS INTERNET (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) REDE

TERMO EM INGLÊS INTERNET

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS NET

TERMO(S) RELACIONADO(S) INTRANET; WWW; EXTRANET; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 
COMUNICAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Rede mundial de computadores com livre acesso via telefones, satélites e 
outros sistemas de comunicações.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Grande rede de interconexão de redes de computadores que liga pessoas por 
meio de computadores em todo o mundo, via telefones, satélites e outros 
sistemas de telecomunicações.

1B - FONTE CERTO, 2003, p. 152.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Rede global de sistemas de computadores que possui um meio de acesso 
universal.

2B - FONTE HINDLE & THOMAS, 2002, p. 100.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema mundial de redes de computadores - uma rede de redes - que pode 
ser utilizado por qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, onde haja 
ponto de acesso, e que oferece um amplo leque de serviços básicos, tais 
como correio eletrônico, acesso livre ou autorizado a informações em diversos 
formatos digitais.

3B - FONTE TAKAHASHI, 2000, p. 171.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 116

TERMO EM PORTUGUÊS INTRANET (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) REDE INTERNA DE COMPUTADORES

TERMO EM INGLÊS INTRANET

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Rede interna de computadores que interliga os diversos setores da empresa, 
acessível somente dentro da estrutura física da empresa.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Rede empresarial interna, restrita ao pessoal da empresa, que permite acesso 
fácil a uma série de informações do tipo "site" na internet, organizada em 
torno de departamentos, projetos, produtos, mercados e assim por diante.

1B - FONTE LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 262.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Redes de trabalho e comunicação interna da empresa que utilizam a estrutura 
e os padrões da Internet para permitir que os funcionários de uma mesma 
empresa se comuniquem e compartilhem informações eletonicamente entre si.

2B - FONTE CERTO, 2003, p. 152.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 68

TERMO EM PORTUGUÊS JUST IN TIME (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS JIT

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS JUST IN TIME

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS JIT

TERMO(S) RELACIONADO(S) LOGÍSTICA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Acordo contratual entre empresa e fornecedores, de acordo com o qual a 
empresa somente solicitará o produto no momento em que houver 
necessidade, devendo os fornecedores efetuar a entrega no ato.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema de estoque onde, em termos ideais, as quantidades de produção são 
iguais às quantidades de entregas, com os materiais sendo comprados e os 
produtos acabados entregues justamente no momento de usar.

1B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 514.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conhecida como a teoria do "estoque zero". É a operacionalização da 
"filosofia japonesa" de produção, que significa atender ao clente interno ou 
externo no exato momento de sua necessidade, com as quantidades 
necessárias para a operação/produção.

2B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 145.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO A não existência de estoques, quer seja de componentes, quer seja de 
produto acabado, fazendo com que os clientes finais, produção e 
fornecedores formem uma corrente contínua de processos, de operações e 
informações.

3B - FONTE FRANCO JR.,  2001, p.116.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 71

TERMO EM PORTUGUÊS LEVANTAMENTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) COLETA DE DADOS

TERMO EM INGLÊS SURVEY

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MARKETING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo de coleta de dados primários por meio de  questionário, para 
identificar o perfil, as preferências e o comportamento de compra das 
pessoas em determinada área.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Coleta de dados primários por meio de perguntas sobre atitudes, preferências 
e comportamento de compra das pessoas; utiliza-se o questionário como 
instrumento de coleta de dados.

1B - FONTE  KOTLER & ARMSTRONG, 1993, p. 462.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 74

TERMO EM PORTUGUÊS LÍDER DE MERCADO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS MARKET LEADER

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MERCADO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Empresa em um ramo de negócios que concentra a maior participação no 
mercado.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO A empresa em um ramo de negócios com a maior participação de mercado; 
usualmente, ela lidera outras empresas em alterações de preços, introdução 
de novos produtos, cobertura de distribuição e gastos com promoção.

1B - FONTE KOTLER & ARMSTRONG, 1993, p. 462.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 72

TERMO EM PORTUGUÊS LIDERANÇA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS LEADERSHIP

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) COMPORTAMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo ou capacidade de influenciar e dirigir as atividades e decisões dos 
membros de um grupo, com o propósito de atingir determinado objetivo.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Inspiração, comunicação e e facilitação do que com autoridade, controle e 
tomada de decisão. A liderança só acontece , quando todos os níveis de 
gerência entendem, assumem o compromisso e têm a habilidade de conciliar 
necessidades e motivações conflitantes.

1B - FONTE TWEED, 1988. p. 194.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo de dirigir e influenciar as atividades relativas às tarefas dos 
membros de um grupo.

2B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 514.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo de direcionar o comportamento dos outros para realização de algum 
objetivo.

3B - FONTE CERTO, 2003, p. 554.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 73

TERMO EM PORTUGUÊS LIDERANÇA DE CUSTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS COST LEADERSHIP

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ECONOMIA; LÍDER DE MERCADO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Estratégia adotada pela empresa em detrimento da diferenciação do produto, 
vendendo-o em grande quantidade, com um custo abaixo do praticado pela 
concorrência.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estratégicamente é a posição que a empresa assume em detrimento da 
diferenciação do produto, ou seja, a única vantagem está em vender em 
grande quantidade, e, para que isso aconteça, é necessário que o custo do 
produto esteja verdadeiramente abaixo do praticado pelo concorrente.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 316.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 70

TERMO EM PORTUGUÊS MAPEAMENTO DO CONHECIMENTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS KNOWLEDGE MAPPING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO DO CONHECIMENTO; ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo de identificação de pessoas dentro da organizacãom, que 
contribuem para o crescimento da mesma com o seu conhecimento, cujo 
resultado pode ser representado graficamente por meio de diagramas e 
árvores hierárquicas.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo que visa identificar os conhecimentos fundamentais para uma 
organização, assim como suas relações simples ou de causa e efeito. Pode 
ser apresentado em diversas formas, tais como diagramas e árvores 
hierárquicas.

1B - FONTE www.netic.com.br
Acesso em 05/10/04

1C - OBSERVAÇÕES Site - Núcleo de Estudos em Tecnologias para Informação e Conhecimento - 
NETIC

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Consiste em criar um mapa que indique os diferentes elementos de 
conhecimento de uma organização ou área da organização, mapa este que 
relaciona as fontes de conhecimentos já utilizadas e/ou organizadas por ela.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 315.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 76

TERMO EM PORTUGUÊS MARKETING (empréstimo)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS MARKETING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING; MARKETING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo social de organização que envolve relações de criação, oferta e livre 
negociação de produtos e serviços,orientado para a satisfação das 
necessidades e desejos do grupo ou indivíduo.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm 
aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 
negociação de produtos e serviços de valor com outros.

1B - FONTE KOTLER, 2000, p. 30.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 
relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades 
dos consumidores, visando alcançar  determinados objetivos da organização 
ou indivíduo.

2B - FONTE LAS CASAS, 2000, p. 13.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Terminologia em Inteligência Competitiva  -  Ivanilda da Silva



REGISTRO COMPLETO DO TERMO 128

Código 111

TERMO EM PORTUGUÊS MARKETING DE RELACIONAMENTO (empréstimo parcial)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS RELATIONAL MARKETING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING; MARKETING

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Prática adotada pela organização para estreitar e melhorar as relações 
econômicas com os seus clientes, visando obter ganhos recíprocos.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Atividades destinadas a desenvolver ligações economicamente eficazes a 
longo prazo entre uma organização e seus clientes para benefício mútuo.

1B - FONTE LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 132.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Marketing direcionado para a criação de relacionamentos fortes e duradouros 
com um grupo essencial de clientes, fazendo com que eles se sintam bem em 
relação à empresa e dando a eles algum tipo de conexão pessoal com o 
negócio.

2B - FONTE SCHIFFMAN & KANUK, 2000, p. 464.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 77

TERMO EM PORTUGUÊS MARKETING SOCIAL (empréstimo parcial)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS SOCIAL MARKETING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING; RESPONSABILIDADE SOCIAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Gestão estratégica  introduzida na organização de inovações sociais a partir 
da adoção de novas atitudes, comportamentos e práticas individuais e 
coletivas, orientada por preceitos éticos e fundamentada nos direitos humanos 
e na equidade social.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Idéia de que a organização deveria determinar as necessidades, desejos e 
interesses dos mercados-alvo e proporcionar as satisfações desejadas de 
maneira mais eficaz e eficiente do que seus concorrentes, de forma a 
aumentar o bem-estar dos consumidores e da sociedade.

1B - FONTE KOTLER & ARMSTRONG, 1993, p. 12.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É a gestão estratégica do processo de introdução de inovações sociais, a 
partir da adoção de novas atitudes, comportamentos e práticas individuais e 
coletivas, orientadas por preceitos éticos, fundamentadas nos direitos 
humanos e na equidade social.

2B - FONTE http://portal.crie.coppe.ufrj.br
Acesso em 25/10/04

2C - OBSERVAÇÕES Site - Crie - Centro de Referência em Inteligência Empresarial.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 78

TERMO EM PORTUGUÊS MATRIZ DE CRESCIMENTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS GROWTH MATRIX

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) PLANEJAMENTO; ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Método de planejamento de portifólio que avalia as unidades estratégicas de 
negócios da empresa, verifica suas taxas de crescimento no mercado e sua 
participação relativa no mercado.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO A matriz oferece um método de planejamento de portifólio que avalia as 
unidades estratégicas de negócios da empresa em termos de suas taxas de 
crescimento no mercado e sua participação relativa no mercado.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 316.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 130

TERMO EM PORTUGUÊS MATRIZ SWOT (empréstimo parcial)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS SWOT MATRIX

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS SWOT

TERMO(S) RELACIONADO(S) ANÁLISE DE CENÁRIOS; ESTRATÉGIA COMPETITIVA

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Técnica de monitoramento e de análise dos ambientes interno e externo da 
organização. [Acrônimo do Inglês  S-strengths (forças); W-weaknesses 
(fraquezas); O-opportunities (oportunidades); T-threats (ameaças)].

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema analítico que representa Força-Fraqueza-Oportunidade-Ameaças 
(SWOT), e serve para identificar os pontos fracos de um concorrente, se 
tornando uma ferramenta útil para examinar oportunidades estratégicas.

1B - FONTE www.abraic.org.br
Acesso em 15/07/04

1C - OBSERVAÇÕES Site da Associação Brasileira de Inteligência Competitiva - ABRAIC.

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 80

TERMO EM PORTUGUÊS MEDIDA DE DESEMPENHO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS PERFORMANCE MEASURE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) BALANCED SCORECARD

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Indicador de performance que verifica o desempenho efetivo de uma 
organização ou de um processo.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Indicadores de performance que apontam para a efetividade de desempenho 
de uma organização ou processo.

1B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 317.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 113

TERMO EM PORTUGUÊS MENTOR

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS MENTOR

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO DE PESSOAS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Funcionário mais velho e/ou mais experiente na organização, solicitado 
sistematicamente a desenvolver e capacitar aquele que está se iniciando na 
empresa, carreira ou profissão.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Empregado que desenvolve idéias, supervisiona outros e assume 
responsabilidades pelo trabalho dos subordinados.

1B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 514.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Um mentor é um professor, um instrutor que ajuda alguém menos experiente 
em sua profissão - em geral, alguém que está apenas começando.

2B - FONTE DONALDSON & DONALDSON, 1999, p. 318.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Um indivíduo que irá sistematicamente desenvolver e promover a capacidade 
do subordinado através de ensino, treino e orientação

3B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 300.

3C - OBSERVAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Terminologia em Inteligência Competitiva  -  Ivanilda da Silva



REGISTRO COMPLETO DO TERMO 134

Código 79

TERMO EM PORTUGUÊS MERCADO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS MARKET

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CLIENTE

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Grupo de compradores reais e potenciais de um produto.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Grupo de compradores reais e potenciais de um produto.

1B - FONTE KOTLER & ARMSTRONG, 1993, p. 463.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 82

TERMO EM PORTUGUÊS MERCADO-ALVO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) PÚBLICO-ALVO

TERMO EM INGLÊS

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) MERCADO; POLÍTICA DE MERCADO; CLIENTE

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Parte do mercado que a organização deseja alcançar com seus produtos e 
serviços, e na qual concentra seus esforços de venda de relacionamento.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Grupo específico de possíveis clientes aos quais o empreendimento direciona 
seu plano de marketing.

1B - FONTE HISRICH & PETERS, 2004, p. 246.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Para cada mercado-alvo escolhido,  a empresa desenvolve uma oferta ao 
mercado que se fixa na mente dos compradores como fornededora de algum 
benefício central. Os profissionais de marketing devem tentar compreender as 
necessidades, os desejos e as demandas.

2B - FONTE KOTLER, 2000, p. 50.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Público a quem uma determinada campanha publicitária será dirigida definido 
em temos demográficos por sexo, idade, renda, e assim por diante.

3B - FONTE HINDLE & THOMAS, 2002, p. 172.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 34

TERMO EM PORTUGUÊS MINERAÇÃO DE DADOS

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS DATAMINING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS DM

TERMO(S) RELACIONADO(S) BANCO DE DADOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processo de extração automática de informações relevantes anteriormente 
não conhecidas ou detectadas, selecionadas a partir de bancos de dados e 
destinadas à tomada de decisão.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo de extração e apresentação de novos conhecimentos, anteriormente 
não detectáveis, selecionados de bancos de dados para decisões que 
possam ser acionadas.

1B - FONTE SWIFT, 2001, p. 97.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Descoberta automatizada de padrões e relacionamentos num data warehouse.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 471.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de sistemas capazes de rastrear informações relevantes ao 
processo que está sendo executado, com base em operações realizadas 
anteriormente com as mesmas características.

3B - FONTE RAZZOLINI FILHO & ZARPELON, 2003, p. 48.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 84

TERMO EM PORTUGUÊS MOTIVAÇÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS MOTIVATION

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) PSICOLOGIA DO COMPORTAMENTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Força interna produzida por um estado de tensão, que leva o indivíduo à ação, 
determinando o seu comportamento.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Força motriz interna dos indivíduos que os impele à ação. Esta força é 
produzida por um estado de tensão que existe em função de uma 
necessidade não satisfeita.

1B - FONTE SCHIFFMAN & KANUK, 2000, p. 60.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Fatores que causam, canalizam e sustentam o comportamento de um 
indivíduo.

2B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 515.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Forças que dão direção e organização à tensão de necessidades não 
satisfeitas.

3B - FONTE LONGENECKER, MOORE & PETTY, 1998, p.839.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 89

TERMO EM PORTUGUÊS PARADIGMA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) MODELO, PADRÃO

TERMO EM INGLÊS PARADIGM

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) QUALIDADE TOTAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Modelo  cultural, técnico  ou científico, que serve de referencial explicativo, 
interpretativo ou analítico.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Modelo ou padrão que serve como referência para explicar ou ensinar a lidar 
com algum evento.

1B - FONTE MAXIMIANO, 2000, p. 514.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estabelece as regras (escritas ou não), define limites e diz como alguém deve 
comportar-se dentro desses limites para ter sucesso.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 319.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 92

TERMO EM PORTUGUÊS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS STRATEGIC PLANNING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) PLANEJAMENTO; ADMINISTRAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Determinação de objetivos de longo prazo a partir da análise dos recursos 
disponíveis e dos pontos fortes e fracos da organização, além das tendências 
de comportamento futuro do mercado.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Planejamento que envolve a determinação dos objetivos de longo prazo, 
analisando os pontos fortes e fracos da organização, prevendo as futuras 
tendências e projetando o desenvolvimento de novas linhas de produto.

1B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 476.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo gerencial de desenvolvimento e manutenção de uma adequação 
viável entre objetivos, habilidades e recursos da organização e suas 
oportunidades em um mercado em constante mudança. Ocorre em quatro 
níveis: corporativo, de divisão, de unidade de negócio e de produto.

2B - FONTE KOTLER, 2000, p. 117.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo gerencial utilizado para desenvolver e manter uma adequação 
razoável entre nos objetivos e recursos da empresa e as mudanças de 
oportunidades de mercado.

3B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 318.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 91

TERMO EM PORTUGUÊS PROCESSAMENTO (ELETRÔNICO) DE DADOS

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS PED

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS ELECTRONIC DATA PROCESSING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) PROGRAMA DE COMPUTADOR

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processamento de dados e gerenciamento de informações, por meio de 
computadores, com padronização de relatórios pré-definidos, visando atender 
a demandas específicas.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processamento de dados e gerência de informações através de 
computadores, incluindo a padronização dos relatórios para os gerentes 
operativos.

1B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 516.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

2B - FONTE

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 86

TERMO EM PORTUGUÊS PROCESSAMENTO ANALÍTICO ON-LINE (empréstimo parcial)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS OLAP

TERMO(S) RELACIONADO(S) DATA WAREHOUSE

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Processamento computacional de dados,  destinado a fornecer em linha as 
informações do data warehouse aos tomadores de decisão.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Programas para armazenar e distribuir as informações do data warehouse.

1B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 470.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Modalidade de processamento destinada ao fornecimento de informações 
para apoiar o processo decisório das organizações.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 318.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 87

TERMO EM PORTUGUÊS PROCESSAMENTO ON-LINE POR TRANSAÇÃO (empréstimo parcial)

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS ON-LINE TRANSACTION PROCESSING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS OLT

TERMO(S) RELACIONADO(S) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SISTEMAS DE INFORMAÇÃO; 
PROCESSAMENTO DE DADOS

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Sistema no qual as transações são processadas imediatamente, sem  
necessidade de seu agrupamento prévio  em lotes ou grupos de transações.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema pelo qual cada transação é processada imediatamente, sem o atraso 
resultante do acumulo de transações num lote.

1B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 477.

1C - OBSERVAÇÕES Enfoque tecnológico.

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Modalidade de processamento vinculada ao dia-a-dia do negócio, que atua no 
nível operacional das organizações.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 318.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 112

TERMO EM PORTUGUÊS REENGENHARIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL

TERMO EM INGLÊS REENGINEERING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) PRODUÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Alteração da estrutura organizacional com o propósito de criar melhorias  de 
desempenho, especialmente nas áreas de custo, qualidade e atendimento aos 
clientes.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Repensar e redesenhar as práticas empresariais com o objetivo de obter 
melhorias consideráveis nas avaliações de desempenho fundamentais e 
contemporâneos, como o custo, a qualidade, o serviço e a rapidez.

1B - FONTE FINANCIAL TIMES, 1999, p. 304.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Análise e reformulação de processos empresariais para criar melhorias 
drásticas de desempenho em áreas como custo, qualidade, velocidade e 
experiências dos clientes com o serviço.

2B - FONTE LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 338.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Mudança ou melhoria que envolve um repensar radical da forma como a 
organização gere a suas mudanças radicais como as pequenas alterações 
incrementais.

3B - FONTE BASUALDO, 2004.
http://www.portalqualidade.com/repositorio/BibArq000278.pd
Acesso em 03/11/04

3C - OBSERVAÇÕES Para acessar o site Portalqualidade.com, deverá entrar com o endereço 
completo.
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Código 105

TERMO EM PORTUGUÊS SINERGIA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS SYNERGY

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) CULTURA EMPRESARIAL

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Na organização, significa que os resultados obtidos pelas suas unidades são 
maiores quando atuam cooperativamente.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Situação em que o todo é maior do que a soma de suas partes. Em termos 
organizacionais, sinergia significa que os departamentos que interagem 
cooperativamente são mais produtivos se operassem isoladamente.

1B - FONTE STONER & FREEMAN, 1985, p. 516-517.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Existe sinergia quando o valor criado pelas unidades de negócios que 
trabalham juntas ultrapassa o valor que essas mesmas unidades criam 
quando trabalham independentemente.

2B - FONTE HITT, IRELAND & HOSKISSON, 2002, p. 259.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Impacto qualitativo sobre a empresa que adquire causado por fatores 
complementares inerentes à empresa que está sendo adquirida

3B - FONTE HISRICH & PETERS, 2004, p.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 122

TERMO EM PORTUGUÊS SISTEMA ABERTO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) ACESSO LIVRE

TERMO EM INGLÊS OPEN SYSTEM

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) SISTEMA FECHADO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Sistema influenciado no meio em que se insere por entradas contínuas, ao 
mesmo tempo que disponibiliza saídas contínuas de dados e informações.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema que tende a um relacionamento dinâmico com seu ambiente, 
recebendo vários "inputs", transformando-os de alguma forma, para chegar ao 
produto final "outputs".

1B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 56.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema que é influenciado pelo meio em que se insere e interage 
continuamente com ele.

2B - FONTE CERTO, 2003, p. 555.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 127

TERMO EM PORTUGUÊS SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS SIG

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS SIG

TERMO(S) RELACIONADO(S) GESTÃO DA INFORMAÇÃO; TOMADA DE DECISÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Sistema no qual  os dados são recebidos, computados, armazenados e 
convertidos em informações para uso gerencial na tomada de decisão..

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É um processo planejado pelo qual os dados são recebidos, computados, 
armazenados e convertidos em informações para o objetivo gerencial.

1B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 483.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Rede de trabalho estabelecida dentro da empresa para fornecer aos gerentes 
informações que os auxiliarão na tomada de decisão.

2B - FONTE CERTO, 2003, p. 555.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 132

TERMO EM PORTUGUÊS SISTEMA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS COMPETITIVE INTELLIGENCE SYSTEM

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) TOMADA DE DECISÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto de elementos que interagem para integrar ações de planejamento, 
execução de atividades e disseminação dos resultados de Inteligência 
Competitiva da organização fornecendo subsídios aos tomadores de decisão.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto de elementos utilizados para integrar as ações de planejamento e 
execução das atividades e disseminação dos resultados de Inteligência 
Competitiva da organização para fornecer subsídios aos tomadores de 
decisão.

1B - FONTE www.abraic.org.br

1C - OBSERVAÇÕES Site da Associação Brasileira de Inteligência Competitiva - ABRAIC.

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Processo organizacional de coleta e análise sistemática da informação sobre 
o ambiente organizacional, que, por sua vez, é disseminada como inteligência 
aos usuários em apoio à tomada de decisão, tendo em vista a geração ou 
sustentação de vantagens competiitvas.

2B - FONTE TARAPANOFF, 2001, p. 321.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 41

TERMO EM PORTUGUÊS SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) SISTEMA DE APOIO À DECISÃO

TERMO EM INGLÊS DECISION SUPPORT SYSTEMS

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS DSS

TERMO(S) RELACIONADO(S) TOMADA DE DECISÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Conjunto dos recursos organizacionais colocados à disposiçao dos 
tomadores de decisão, constituido principalmente de sistemas e  bancos de 
dados informatizados, além de  equipes especializadas.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistemas baseados em computador, que recolhem informações provenientes 
de uma variedade de fontes, apóiam a organização e a análise da informação 
e facilitam a avaliação e as hipóteses relacionadas a modelos de tomada de 
decisão.

1B - FONTE SAUTER, 1997
apud TARAPANOFF, 2001, p. 309.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conjunto organizado de pessoas, procedimentos, software, banco de dados e 
dispositivos usados para dar suporte efetivo à tomada de decisão de 
problemas específicos.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 480.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Conhecimento técnico complexo incorporado a ferramenta de fácil utilização, 
porém sofistica-das, que possibilita a coleta, integração e aplicação de dados 
fornecidos pela ferramenta analítica e pelo próprio campo. O objetivo é dar 
apoio a atividades empre

3B - FONTE HSM MANAGEMENTE, 2003, N.o 41, p. 137.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 43

TERMO EM PORTUGUÊS SISTEMA DE SUPORTE EXECUTIVO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) SISTEMA DE INFORMAÇÃO EXECUTIVO

TERMO EM INGLÊS EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS SIE

TERMO(S) RELACIONADO(S) SISTEMA ESTRATÉGICO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Sistema especializado de suporte que auxilia os executivos  a tomar decisões 
a partir  de informações apresentadas de forma compreensível, clara e 
simples.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistemas especializados de suporte à decisão, por auxiliar os executivos a 
analisar informações críticas e usar ferramentas apropriadas para lidar com o 
processo decisório estratégico da empresa.

1B - FONTE  SAUTLER, 1997
apud TARAPANOFF, 2001, p. 310.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema especializado que engloba todo hardware, software, dados, 
procedimentos e pessoas necessárias para dar suporte aos executivos de 
nível sênior da organização.

2B - FONTE STAIR & REYNOLDS, 2002, p. 480.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É um tipo recente de sistemas de informações gerenciais, que vai de encontro 
das necessidades dos executivos dos altos escalões de acesso fácil a 
informações importantes, apresentadas de forma compreensível, clara e 
simples.

3B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 485.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 124

TERMO EM PORTUGUÊS SISTEMA FECHADO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS CLOSED SYSTEM

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) SISTEMA ABERTO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Sistema estático impossibilitando qualquer tipo de influência externa, inclusive 
com o ambiente em que está inserido.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema que tende a um equilíbrio estático, não interage com o ambiente 
externo e, portanto, não é influenciado pelo que está acontecendo nesse 
ambiente.

1B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p. 56.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Sistema que não é influenciado por aquilo que o cerca nem interage com o 
meio  em que está.

2B - FONTE CERTO, 2003, p.155.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO

3B - FONTE

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 131

TERMO EM PORTUGUÊS TÉCNICA DELFOS

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S) MÉTODO DELFOS (DELPHI)

TERMO EM INGLÊS DELPHI TECHNIQUE

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) COMUNICAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Método para estruturar um processo de comunicação em um grupo de 
especialistas em determinada área, com a finalidade de obter-se consenso 
sobre determinado assunto complexo.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Consiste em enviar vários questionários a um grupo de voluntários que os 
responde, não se encontrando os participantes uns com outros, nem sabendo 
quem são.

1B - FONTE MEGGINSON, MOSLEY & PIETRI JR, 1998, p.204.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Consiste em obter opiniões individuais, por meio de questionários sucesivos, 
de um grupo de peritos selecionados com a finalidade de obter-se o concenso 
sobre determinado assunto.

2B - FONTE www.abraic.org.br

2C - OBSERVAÇÕES site da Associação Brasileira de Inteligência Competitiva - ABRAIC.

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Método para estruturar um processo de comunicação em grupo de tal forma 
que o processo é efetivado permitindo a um grupo de indivíduos, como um 
todo, tratar um problema complexo.

3B - FONTE FANAGAN, 1999
apud TAKAHASHI, 2000, p. 172.

3C - OBSERVAÇÕES
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Código 104

TERMO EM PORTUGUÊS TERCEIRIZAÇÃO

ABREVIATURA(S) EM  PORTUGUÊS

SINÔNIMO(S)

TERMO EM INGLÊS OUTSOURCING

ABREVIATURA(S) EM INGLÊS

TERMO(S) RELACIONADO(S) ECONOMIA; ADMINISTRAÇÃO

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO (PROPOSTA) Estratégia adotada pela organização que consiste em delegar atividades 
operacionais para outras organizações ou empresas especializadas.

1A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO É uma abordagem de gestão que permite delegar a um agente externo a 
responsabilidade operacional por processos ou serviços até então realizados 
na empresa.

1B - FONTE HSM MANGEMENT,  N° 42, Ano 8,  p. 75.

1C - OBSERVAÇÕES

2A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Estratégia de transferir atividades internas a outras empresas e de demitir 
empregados e recontratá-los como autônomos.

2B - FONTE MAXIMIANO, 2000, p. 515.

2C - OBSERVAÇÕES

3A - CONTEXTO/DESCRIÇÃO/DEFINIÇÃO Compra de uma atividade capaz de gerar valor de um fornecedor externo.

3B - FONTE MURRAY, 1999
apud HITT, IRELAND & HOSKISSON, 2002, p. 127.

3C - OBSERVAÇÕES
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