
	   1	  

 
 

Práticas contemporâneas de gestão de marketing: o uso da inteligência 
competitiva. Um relato sobre o case Target Corporation1 

 
Marina Roriz Rizzo Lousa da Cunha2 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás 
 
Resumo 

 
 

Considerando o grau de competitividade instalado, está mais difícil para as empresas 
sobreviverem. Diferenciais de competitividade precisam ser cada vez mais explorados 
pelos diversos setores de uma organização. Especificamente no marketing, pressiona-
se pela identificação das necessidades humanas e transformação dessas em produtos e 
serviços que atendam aos desejos particulares, ao mesmo tempo em que se gerem 
oportunidades de negócio lucrativas. Nesta direção, o departamento de marketing tem 
se aproximado cada vez mais de instrumentos capazes de monitorar o mercado e seus 
anseios, tal qual a Inteligência Competitiva. A par dessa dinâmica de mercado, este 
trabalho relata como a empresa Target Corporation tem utilizado a Inteligência 
Competitiva como ferramenta para tornar suas práticas de marketing mais assertivas.  
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O contexto atual em que vivemos é ímpar. Transformações tecnológicas, 

globalização, atomização e desregulamentação de mercados e a explosão 

informacional alavancada pelas novas tecnologias de comunicação e informação estão 

a exigir das empresas que se mantenham altamente competitivas. Para tanto, um dos 

mecanismos que vêm sendo cada vez mais utilizados é o monitoramento em tempo 

real de variáveis que possam interferir nos negócios da empresa, tais como aspectos 

ambientais, econômicos, políticos, culturais, sociais e hábitos de consumo dos 

clientes, só para citar alguns.  

Um dos processos que pode oferecer a uma organização a infraestrutura para 

que seja possível este monitoramento é a Inteligência Competitiva. Segundo a Society 
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of Competitive Intelligence Professionals (SCIP, 2013), inteligência é “...o processo 

de coleta, análise e disseminação éticas de inteligência acurada, relevante, específica, 

atualizada, visionária e viável com relação às implicações do ambiente dos negócios, 

dos concorrentes e da organização em si”. Inteligência é a “informação filtrada, 

depurada” (MILLER, 2002, p. 35).  

Por Inteligência Competitiva, entende-se a coleta, tratamento, análise e 

disseminação de informações sobre atividades dos concorrentes, fornecedores, 

clientes, tecnologias e tendências gerais do negócio e seu monitoramento constante, 

visando fortalecer um direcionamento estratégico e a tomada de decisões em tempo 

real (ROEDEL, 2006). Segundo Lodi (2006, p. 125), a Inteligência Competitiva 

“configura-se e consolida-se como um processo sistemático de coleta, análise e 

disseminação de informações relevantes, precisas e oportunas para a tomada de 

decisão”. 
O Sistema de Inteligência Competitiva é o processo organizacional 
de coleta e análise sistemática da informação, disseminada como 
inteligência aos usuários, em apoio à decisão, nos níveis estratégico 
e tático. Inteligência é o resultado que começa com a coleta de 
dados. Esses dados são organizados e transformados em 
informação, que, depois de analisada e contextualizada, transforma-
se em inteligência. Esta, por sua vez, aplicada aos processos 
decisórios gera vantagem competitiva para a organização. Trata-se, 
portanto, de um processo contínuo em que a informação é 
transformada em conhecimento no processo decisório da empresa 
(BATTAGLIA, 1999, p. 205).  

Mais do que um simples monitoramento dos movimentos da concorrência, da 

avaliação de recursos e capacidades relativas a própria organização, a inteligência 

competitiva preocupa-se com o mapeamento do ambiente como um todo, focando na 

antecipação de mudanças em nível macro (econômico, político, social, cultural, 

tecnológico, legal e ambiental) e em termos de comportamento de consumidores, 

concorrentes, fusões, aquisições e dinâmicas de inovação. É um processo sistemático 

composto de diversos tipos de informação, que procura transformar pedaços de dados 

em conhecimento estratégico. Envolve ainda, a habilidade de desenvolver o 

entendimento das estratégias e da forma de agir de competidores-chave 

(TARAPANOFF, 2001) para que a organização se torne mais competitiva e melhor 

posicionada no mercado. 

Sendo assim, vem cada vez mais sendo considerada “fator crítico de sucesso 

para a criação e sustentação de vantagens competitivas e para a obtenção de um 

desempenho superior pelas organizações em termos de geração de valor econômico” 
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(LODI, 2006, p. 125), já que previne a organização de surpresas e permite a adoção 

de ações estratégicas apropriadas a tempo hábil (TARAPANOFF, 2001).  

 

A Inteligência Competitiva aplicada ao Marketing 

No contexto da Inteligência Competitiva, a informação passa a ser percebida 

pelas empresas como um elemento dotado de significado, organizado e comunicado, 

capaz de proporcionar a possibilidade de se adquirir novos pontos de vista para a 

interpretação de eventos e situações, e apto a alavancar novas vantagens competitivas. 

Sendo assim, a informação, seja ela formal ou informal, passa a ser “relevante para a 

formulação das estratégias pelas empresas” (ROEDEL, 2006, p. 75), visto que 

“auxilia na reflexão sobre o ambiente externo, a construção e atualização de cenários 

(...) e monitoramento de fatores críticos de sucesso” (ROEDEL, 2006, p. 77).  

Neste âmbito, o marketing tem sido uma das grandes áreas afetadas. Não mais 

pensado como uma estrutura de quatro “pês”, limitados a uma atuação tática, o 

marketing adentra o século XXI buscando uma estrutura mais completa e coesa, um 

direcionamento mais estratégico, numa perspectiva mais abrangente e integrada, 

impulsionando as empresas a refletirem profundamente sobre como operam e 

competem nesse ambiente. O marketing passa a atuar num processo que “integra as 

atividades de exploração de valor, criação de valor e entrega de valor com a finalidade 

de construir relacionamentos de longo prazo mutuamente satisfatórios e prósperos 

entre os principais interessados” (KOTLER, 2006, p. 39). É tarefa central do 

marketing, nesta proposta, criar e gerenciar uma cadeia de valor superior aos públicos 

de interesse da organização, proporcionando altos níveis de qualidade, atendimento e 

agilidade, e visando a ampliação da participação do cliente nos negócios da empresa, 

construindo sua fidelidade, e conquistando valor do mesmo ao longo do tempo.   

Neste contexto, uma visão operacional do marketing já não é mais fator 

primordial de sucesso das empresas. O foco se desloca para o eixo estratégico, em que 

o marketing passa a ser compreendido não só como ação de um departamento, mas 

como modelo de responsabilidade de toda a organização. Evolui também em termos 

de suas práticas, necessitando de um direcionamento mais coeso e sinérgico, 

integrando atividades e programas num foco comum, independente do público a qual 

se destine.  

O marketing, nesse sentido, é visto como um modelo de gestão que precisa 

buscar um equilíbrio entre as demandas do mercado e a capacidade da organização 
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em produzir resultados coesos a essas necessidades. Trata, assim, da implantação de 

estratégias por uma empresa visando à colocação de determinado produto ou serviço 

no mercado, com o objetivo de atender e satisfazer às demandas e necessidades de 

seus targets. É o planejamento adequado da relação produto-mercado (YANAZE, 

2011). Envolve, portanto, a identificação e a satisfação das necessidades humanas e 

sociais, escolhendo mercados-alvo, captando, mantendo e fidelizando clientes, numa 

tentativa de suprir necessidades lucrativamente, transformando desejos particulares 

em oportunidade de negócio lucrativa. “Consiste na tomada de ações que provoquem 

a reação desejada de um público-alvo” (KOTLER, 2006, p. 5). 

Neste direcionamento, as novas tecnologias de informação e comunicação, 

conhecidas como “TICs”, têm sido de grande valia. Pela sua capacidade de 

sintetização de grandes volumes de dados, permitem a construção de análises realistas 

e rápidas dos acontecimentos do mercado, otimizando a tomada de decisão. Se ao 

marketing cabe identificar e estudar as carências, necessidades e desejos dos públicos 

consumidores, para que seja possível oferecer produtos e serviços que tragam 

saciedade e satisfação dessas necessidades, cabem as novas tecnologias de informação 

e comunicação tornar esse processo mais ágil, fácil e assertivo. 

A ligação entre o marketing e a inteligência competitiva, portanto, torna-se 

uma importante ferramenta capaz de auxiliar no conhecimento do ambiente em que a 

empresa está inserida. Permite reunir, analisar e gerenciar dados coletados através de 

fontes online e off-line e utilizá-las a favor de um negócio, provendo insights sobre os 

clientes e prospects, movimentos da concorrência, tendências de mercado, entre 

outras informações que podem se tornar vitais para a sobrevivência de uma empresa 

no cenário contemporâneo.  

 

O caso da Target: o uso das ferramentas de Inteligência Competitiva como 

instrumento para identificar e estudar os desejos dos consumidores 

A Target Corporation, ou Target é uma rede de lojas de varejo dos Estados 

Unidos. Foi fundada em 1902, por George Draper Dayton. Sua sede está localizada 

em Minneapolis, Minnesota. Hoje é considerada a segunda maior rede de lojas de 

departamentos do país, atrás apenas do Wallmart. Está presente em todo o território 

americano, além de ter conquistado papel de destaque nas vendas online. Oferece 

mercadorias diversas, desde eletrônicos, papelaria, maquiagem, vestuário, até 
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utensílios de casa e decoração. Sua proposta é oferecer aos clientes descontos 

imbatíveis.  

Anualmente, milhões de consumidores entram nas 1803 lojas que a Target 

mantém nos Estados Unidos. Diariamente estes consumidores fornecem terabytes de 

informações sobre si mesmos. Cartões fidelidade, cupons recebidos por malas diretas, 

cartões de crédito fornecem dados preciosos sobre os hábitos de consumo dessas 

pessoas. A Target percebeu que podia relacionar esse universo de dados a um perfil 

demográfico individual. Uma janela mágica, capaz de identificar as preferências dos 

consumidores, além de tornar a empresa capaz de prever o que estava acontecendo na 

casa de seus consumidores. Por exemplo, se alguém está comprando toalhas, lençóis, 

talheres, panelas e comida congelada, provavelmente estaria sujeito a duas situações: 

1) comprando uma nova casa, 2) divorciando-se. Já um carrinho cheio de repelentes, 

roupas infantis, lanterna, muitas pilhas, revista Real Simple e uma garrafa de 

Chardonnay, poderiam indicar um acampamento de verão chegando.  

Diante dessa quantidade de dados, a Target se perguntou: O que podemos 

fazer com todas essas informações? E a resposta foi: podemos usar nossos próprios 

dados para estudar o consumidor americano em seu habitat natural.  

A partir da tecnologia da informação disponível, era possível criar modelos 

matemáticos capazes de peneirar dados, decifrar os hábitos dos consumidores e assim, 

criar estratégias de marketing mais efetivas, tudo a partir de seus padrões de compra. 

A tecnologia tornaria possível descobrir quais casas continham crianças, quais eram 

os solteirões convictos, quais famílias gostavam da vida ao ar livre, quem estava mais 

interessado em romances melodramáticos ou mesmo quem estava grávida.   

Grávidas e novos pais, aliás, são considerados o “santo graal” dos varejistas. 

Um grupo de consumidores extremamente rentáveis. Famintos por produtos e 

indiferentes aos preços, não apenas para fraldas e lenços umedecidos. Pessoas com 

crianças pequenas geralmente ficam tão cansadas, que compram tudo o que precisam, 

desde papel higiênico, meias, até sucos e revistas, onde for possível encontrar 

mamadeiras e papinhas. Além disso, se um novo pai ou mãe começa a fazer compras 

na Target, dados demonstram que comprará ali durante anos. Traduzindo em termos 

de marketing: descobrir quais clientes estão grávidas poderia render milhões de 

dólares para a empresa. 
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Novos pais compram muitas coisas, desde berços e macacões, até lencinhos 

umedecidos, fraldas e mamadeiras, que lojas como a Target vendem por um lucro 

significativo. Mas essa é apenas uma parte das compras.  

Esses gastos iniciais são insignificantes em comparação com os 
lucros que uma loja pode obter tirando proveito dos hábitos de 
compra cambiantes de um novo pai ou mãe. Se mães exaustas e pais 
insones começam a comprar papinha e fraldas na Target, vão 
começar a comprar seus mantimentos, produtos de limpeza, toalhas, 
roupas de baixo e – bem, o céu é o limite – na Target também. 
Porque é fácil. Para um novo pai, facilidade é o mais importante de 
tudo (DUHIGG, 2012, p. 205). 

Mas como entrar neste universo? Muitas empresas, como a Disney, Fischer 

Price e a Procter e Gamble abordam as mães ainda na maternidade, a partir, por 

exemplo, da distribuição de bolsas contendo amostras de gel para o cabelo, loção 

facial, espuma de barbear, barra de cereais, xampu, etc. Também há amostras de 

fraldas e loções para o bebê, entre outros brindes. A Target considera esse momento 

tarde demais. Para ela, o importante era conseguir identificar futuras mães ainda em 

seu segundo trimestre de gravidez, para conseguir conquistá-las antes de qualquer 

outra empresa. A solução encontrada: ser capaz de criar um algoritmo de previsão de 

gravidez.  

Como fazer isso? Entrar na intimidade dos clientes poderia ser arriscado. A 

Target possui um registro de chás de bebês, e isso ajudava a identificar algumas 

mulheres grávidas. O problema era que apenas uma pequena parcela das clientes 

grávidas usa esse registro. Os executivos também poderiam suspeitar de algumas 

clientes porque compravam roupas para grávidas, móveis para o quarto de bebê e 

pacotes de fraldas. Suspeitar e saber, no entanto, são coisas bem diferentes. Como 

descobrir se a compra está sendo realizada para si própria ou para uma amiga ou para 

um familiar? Além do mais, o timing neste caso é extremamente importante. Um 

cupom de desconto que é útil um mês antes do parto, não o será mais depois que o 

bebê chega.  

Considerando todas essas variáveis, a Target começou a analisar como os 

hábitos de compra de uma grávida típica mudavam conforme a data do parto se 

aproximava. E montou uma espécie de laboratório, em que cada futura mãe fornecia 

seu nome, o do cônjuge e a data prevista para o nascimento. O banco de dados ligava 

essas informações ao número de cliente daquela família. Dessa forma, sempre que 

uma dessas mulheres comprava alguma coisa numa das lojas da Target, ou mesmo 
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pela internet, era possível cruzar esse dado com a data prevista para o parto e 

identificar o trimestre em que a compra ocorrera. Em pouco tempo, a Target começou 

a identificar padrões de comportamento.  

Com o andamento do projeto, foi possível descobrir que as futuras mães fazem 

compras de maneira um tanto previsível. Nas primeiras vinte semanas, as grávidas 

compram estoques de vitaminas, bem como cálcio, magnésio e zinco. Loções sem 

perfume crescem em quantidade de vendas no início do segundo trimestre da 

gravidez. Sabão sem perfume, bolas de algodão, desinfetantes de mãos e um número 

impressionante de toalhas de mão, tudo de uma vez, poucos meses após comprar 

loções, magnésio e zinco, parecem indicar que a data do parto está se aproximando.  

Com o andamento do projeto, foi possível identificar cerca de 30 produtos 

diferentes que, analisados em conjunto, permitiam em certo sentido, espiar dentro do 

útero das clientes da Target e adivinhar em que trimestre da gravidez a cliente se 

encontrava. Dessa maneira, em pouco tempo, os algoritmos de previsão de gravidez 

da empresa permitiam personalizar o envio de cupons, de malas diretas e newsletters 

com ofertas específicas. Se ao menos uma fração dessas mulheres ou seus maridos 

começassem a fazer suas compras na Target, isso representaria milhões de dólares ao 

seu faturamento.  

Usar dados para fazer este tipo de análise é uma realidade recente. Há cerca de 

vinte anos, supermercados, shoppings, vendedores de cartões comemorativos, lojas de 

roupa, etc, tentavam espiar a mente dos consumidores contratando psicólogos, 

visando explorar o subconsciente dos consumidores. Como fruto desses estudos, 

alguns métodos foram desenvolvidos e são usados até hoje. Comprar comida, por 

exemplo. Quando entramos em mercados, as primeiras coisas geralmente expostas 

são pilhas fartas e atraentes de frutas e legumes. Racionalmente isso não faz sentido, 

pois esses alimentos se danificam facilmente no fundo do carrinho. Deveriam estar 

localizados perto dos caixas, para serem pegos por último. No entanto, marqueteiros e 

psicólogos descobriram há algum tempo que compras iniciadas pelos alimentos 

saudáveis, tornam os clientes mais suscetíveis a comprar, biscoitos recheados, pizza 

congelada, chocolates... “A sensação subconsciente de virtude que vem de comprar 

abóbora primeiro torna mais fácil colocar um pote de sorvete no carrinho depois” 

(DUHIGG, 2012, p. 198). Outra questão descoberta há tempos é que a maioria das 

pessoas viram à direita após entrar numa loja. São milhares de horas de gravações 

comprovando. Desta forma, a tendência dos revendedores é encher o lado direito das 
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lojas com produtos mais lucrativos, que se espera que vão para o carrinho logo de 

cara. Os produtos nas prateleiras também nunca estão dispostos em ordem alfabética. 

Uma ordem aleatória nos faz demorar um pouco mais e olhar uma seleção maior.  

Essas táticas, no entanto, apresentam um problema: tratam cada comprador 

exatamente do mesmo modo; soluções em formato único, para deflagrar hábitos de 

consumo.  

Com o mercado se tornando cada vez mais competitivo, nos últimos vinte 

anos, cadeias de revenda como a Target perceberam que não podiam confiar apenas 

nos velhos truques de sempre. Era preciso descobrir os hábitos de cada comprador 

individual e fazer o marketing atuar no nível one-to-one, a partir de abordagens 

personalizadas, projetadas para atender as preferências de compras específicas de 

cada consumidor. No caso da Target, como era possível fazer isso acontecer? Como 

conhecer os hábitos de consumo de milhões de pessoas que passam por suas portas 

diariamente? A solução poderia vir do imenso banco de dados que a empresa possui. 

A Target coleta dados em quantidades enormes, dia após dia.  

Há pouco mais de uma década, a Target começou a construir um 
vasto armazém de dados que atribuía a cada comprador um código 
de identificação – conhecido internamente como número do 
visitante – que mantém um registro de como cada pessoa comprava. 
Quando um cliente usava um cartão de crédito emitido pela Target, 
entregava uma etiqueta de fidelidade no caixa, trocava um cupom 
recebido em casa pelo correio, preenchia uma pesquisa, devolvia 
um produto para reembolso, telefonava para o atendimento, abria 
um e-mail da Target, visitava a Target.com ou comprava qualquer 
coisa on-line, os computadores da empresa registravam. Um 
registro de cada compra era ligado ao número do visitante desse 
comprador, junto com informações sobre todas as outras coisas que 
ele já tinha comprado até hoje. Também ligadas a esse número do 
visitante havia informações demográficas que a Target coletava ou 
comprava de outras empresas, incluindo a idade do comprador, se 
ele era casado e tinha filhos, em que região da cidade morava, 
quanto demorava para chegar de carro à loja, uma estimativa de 
quanto ganhava, se tinha mudado recentemente, quais sites visitava, 
os cartões de crédito que carregava na carteira, e seus números de 
telefone fixo e celular. A Target pode comprar dados que indicam a 
etnia de um comprador, seu histórico profissional, que revistas lê, se 
já declarou falência, o ano em que comprou (ou perdeu) a casa, em 
qual faculdade ou colégio estudou, e se prefere certas marcas de 
café, papel higiênico, cereal matinal ou molho de maçã (DUHIGG, 
2012, p. 200-201). 

A partir da análise desse banco de dados, os estatísticos da Target foram 

capazes de identificar os hábitos de consumo. Por exemplo, se um americano tem o 

hábito de comprar uma caixa de picolés uma vez por semana, geralmente por volta 
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das 6h30 da noite, e sacos de lixos gigantes nos meses de julho e outubro, os 

programas da empresa são capazes de determinar que ele tem crianças em casa, tende 

a comprar comida no caminho de volta do trabalho e tem um gramado a ser aparado 

no verão, além de recolher folhas das árvores que se soltam no outono. Também são 

capazes de examinar os padrões de compra desses consumidores e descobrir que, às 

vezes, ele compra cereal matinal, mas nunca leite, o que significa que pode estar 

comprando em outro lugar. Dessa forma, a Target sabe que deve lhe mandar cupons 

de desconto para leite desnatado, e também chocolate granulado, cupons para o 

material escolar, móveis para jardim, rastelos e também cerveja, para que possa 

relaxar após um longo dia de trabalho.  
A empresa vai adivinhar o que você costuma comprar, e então 
convencê-lo a comprar isso na Target. Ela tem a capacidade de 
personalizar os anúncios e cupons que envia para cada cliente, 
embora você talvez nunca perceba que recebeu pelo correio um 
folheto diferente do que seus vizinhos (DUHIGG, 2012, p. 202).  

Figura 1 – O processo de Análise Previsiva da Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de DUHIGG, 2012, p. 202.  
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suco depois de correr. Enquanto a primeira gostaria de receber cupons para DVD 

infantil, o segundo está mais interessado em cupons para um novo tênis. 

Na Target, o retrato dos clientes é decifrado pelos membros do Departamento 

de Dados de Cliente e Serviços Analíticos. Seu programa de computador é capaz de 

identificar lares com crianças, e a cada mês de novembro mandar aos pais ofertas de 

bicicletas e patinetes perfeitos para serem colocados embaixo das árvores de natal, 

assim como material escolar para o início do ano letivo e brinquedos para a piscina no 

verão. “Se a Target quisesse, poderia enviar a cada cliente um livro de cupons cheios 

de descontos em produtos que eles têm quase certeza de que os consumidores 

comprariam, pois já compraram os mesmos itens antes” (DUHIGG, 2012, p. 203).  

A Target não é a única empresa a prever os hábitos de seus consumidores. 

Quase todos os grandes varejistas americanos os fazem. Amazon, Best Buy, 1-800-

Flowers, Olive Garden, Anheuser-Busch, HP, Bank of America, Capital One, e 

centenas de outros possuem departamentos de “análise previsiva”, focados na 

descoberta das preferências de seus clientes.  

 

Considerações Finais 

Como visto, num contexto que exige das organizações buscarem elementos 

que as diferenciem no mercado, o marketing tem se apoderado cotidianamente das 

ferramentas de informação e comunicação para tornar suas atividades mais assertivas. 

A Inteligência Competitiva, especificamente, com sua proposta de monitoramento de 

variáveis capazes de interferir na dinâmica empresarial tem sido cada vez mais 

utilizada. Seja para monitorar forças externas ou para conhecer melhor os hábitos de 

consumo de clientes, a Inteligência Competitiva desponta como um instrumento que 

permite ao marketing conhecer melhor seu ambiente de atuação e assim, tomar 

decisões mais embasadas. 

Neste artigo, procurou-se demonstrar como essa relação tem acontecido, a 

partir da apresentação das atividades desenvolvidas pela Target Corporation.  
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