
      ENQUADRAMENTO

       A Competitive Intelligence (CI) é um processo que gere, estrategicamente, a informação de modo a apoiar as 

estratégias das organizações, contribuindo para Gerir a Mudança, promover a Competitividade e a Inovação a 

vários níveis. É uma ferramenta inovadora que começou por ser utilizada em sectores muito especí�cos, como o 

militar, e que agora, pela sua actualidade e importância está a ser aplicada também na actividade empresarial.

     Qualquer organização, de qualquer sector industrial ou de serviços, de grande, média ou pequena dimensão, 

de cariz público ou privado, lucrativa ou sem �ns lucrativos pode, através do processo de Competitive Intelligen-

ce promover e assegurar a sua competitividade no contexto concorrencial do mercado e adicionar Valor à sua 

actividade e aos seus negócios.

       A Competitive Intelligence funciona como um “Radar Organizacional” que requer apenas a utilização da 

internet. Esta ferramenta permite:

      - Monitorizar mudanças no ambiente competitivo; 

      - Identi�car ameaças e oportunidades de mercado; 

      - Vigiar a Concorrência;

      - Identi�car novos parceiros,

      - Antecipar Novos produtos ou Serviços; 

      - Identi�car Vantagens Competitivas; 

      - Promover a Inovação em todas as áreas de Negócio;

      - Gerir a Mudança e o Risco, antecipando Cenários futuros.

    

     OBJECTIVOS

    - Compreender como é que podem gerir 

estrategicamente a informação de acordo com os 

interesses e objectivos estratégicos das suas 

organizações;

       - Aplicar no concreto rotinas e procedimentos de 

Competitive Intelligence. 

    VIGIAR UM CONCORRENTE

FORMADOR

Isabel Santos – Formação em Guerra de 

Informação e Competitive Intelligence; Mestre 

em Estatística e Gestão Estratégica da 

Informação, com especialização em 

Competitive Intelligence. Investigadora em 

Competitive Intelligence. 

DESTINATÁRIOS

Profissionais ou Gestores intermédios em 

áreas como a Inovação, Gestão da 

Informação, Produto, Marketing ou 

Comunicação.

Empreendedores em todas as áreas de 

negócio e outros interessados nas vantagens 

desta metodologia para todo o tipo de 

organizações.

OBJECTIVOS

Compreender como gerir, estrategicamente, a 

informação de acordo com os interesses e 

objectivos das suas organizações; Aplicar no 

concreto, rotinas e procedimentos de 

Competitive Intelligence.

COMO PARTICIPAR

Inscrições através do mail

marketing@qualitividade.pt ou do número 

800 10 24 20

Consulte as condições de participação em 

www.qualitividade.pt 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Competitive Intelligence / Mudança

2. A urgência da CI nas organizações  

    A informação como recurso estratégico

3. A CI não é espionagem  

4. Vantagens da CI nas organizações

    Prevenir, antecipar e gerir com visão de 

futuro

5- Competitive Intelligence: 

    O Processo

6. CI na Prática: 

    Como vigiar a Concorrência e obter 

vantagens competitivas

 

HORÁRIO

das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Porto _ 22 de Março - Hub Porto (antiga 

Escola 53)

Lisboa _ 31 de Março - Hotel Alif (Campo 

Pequeno)

PREÇO

110 euros por participante

Organização




