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RESUMO 

 

 
 
O modelo de inteligência competitiva criado e aplicado a Rede Metropolitana de 
Transporte Coletivo (RMTC), visa promover a atratividade do setor e a 
sustentabilidade do negócio, pois nos últimos anos o segmento vem perdendo 
demanda, produtividade e competitividade. O modelo proposto, utilizou metodologia 
sistêmica baseada em pesquisas, análises de variadas fontes de informações. O uso 
de novas tecnologias como Business Intelligence (BI), Big Data e DashBoard também 
auxiliarão o processo de construção e conversão das informações coletadas num 
produto de inteligência competitiva.  Para atingir o objetivo já descrito foi elaborado 
um framework para direcionar o Comitê de Inteligência Competitiva (CIC) responsável 
pela implementação e acompanhamento do modelo. Este framework apresenta passo 
a passo as etapas do processo de construção, quais são os agentes participantes até 
a entrega do produto de IC afim de obter vantagem competitiva. Assim, o modelo de 
inteligência competitiva construído neste projeto aplicativo oferece recursos de forma 
inteligente e sustentável, para suprir a falta de compreensão do ambiente que o 
segmento de transporte público coletivo está inserido.   

  

Palavras–chave: Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, Inteligência 

Competitiva, Transporte Público Coletivo, Modelo de Inteligência Competitiva, 

Vantagem Competitiva, Mobilidade Urbana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 
 
The changes that occoured at a global context promoted big changes in Brazillian 
society, and mostly, at the competitivity in business organisms. The pursuit for 
competitive advantages makes urban mobility related companies understand that 
information and knowledge have to be transformed in competitive intelligence. This 
movement is gaining force at the corporative enviroment because of the growing 
necessity of the managers to take correct decisions between a major quantity of data 
and avaible informations. Looking close to this scenario, the process that the 
companies transform information in intelligence is being treated as Competitive 
Intelligence (CI). The Competitive Intelligence model adopted by Rede Metropolitana 
de Transporte Coletivo (RMTC) created at this project will supply this necessity of an 
integrated model of Competitive Intelligence so it can promote the attractivity of the 
area and sustentability of the business. This work offers through the bibliografic 
research compreension related to the conceptual aspects and aplication of 
Competitive Intelligence. In another way, the constructed model gives another vision 
and a product of Competitive Intelligence with continuous creation of Value, build with 
cientific methods. 
 

Key words: Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), Competitive 

Intelligence, Competitive Intelligence Model, Competitive Advantage, Urban Mobility. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Serviço de Transporte Público Coletivo (TPC) no Brasil, vem perdendo de 

forma acentuada, competitividade no setor de mobilidade urbana. Segundo dados da 

NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), nos últimos 4 

anos o setor perdeu 22% do total de clientes transportados, por ser um serviço 

regulamentado e inflexível não tem conseguido competir diante desta realidade, 

permanecendo durante anos focados na gestão dos processos internos. 

O mercado de mobilidade urbana está cada vez mais diversificado com o 

surgimento de novas tecnologias e serviços geralmente com base tecnológica e sem 

regulamentação, que tem contribuído para perda de mercado, produtividade e 

competitividade no setor de transporte público coletivo urbano.  

Logo, é importante monitorar o mercado no qual o serviço de TPC está inserido 

de modo a conhecer ameaças e oportunidades externas para trabalhar frente ao 

mercado, uma vez que apenas a eficiência operacional interna não é suficiente nem 

para garantir a sobrevivência, quanto mais para enfrentar competitividade 

mercadológica. 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) é atendida pela Rede Metropolitana 

de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC), composta por aproximadamente 280 

linhas com um modelo de ampla e quase plena integração entre elas, mediante uma 

rede de terminais de integração, mas este modelo não garante por si só vantagem 

competitiva quando comparado aos entrantes concorrentes que oferecem às pessoas 

experiências de viagem com menor tempo e maior conforto. 

A perda de mercado do setor de transporte público coletivo que acontece em 

todo território nacional, é refletida também na Região Metropolitana de Goiânia. Nos 

últimos dez anos, o setor vem sofrendo uma perda constante de demanda para outras 

soluções de mobilidade urbana. Inversamente, os custos de produção do serviço vêm 

se elevando à medida em que aumentam os congestionamentos nas vias de 

circulação, disputadas por ônibus, automóveis, caminhões e motociclista. Esses 

elementos impactam negativamente na qualidade da mobilidade das pessoas, na 

produtividade e desempenho do serviço de transporte público coletivo. Ao comparar 

o número de viagens realizadas pelas pessoas utilizando o serviço de transporte 
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público coletivo na RMTC em 2011 em relação ao mesmo período em 2015, 

constatamos uma redução de 17% do total de pessoas transportadas. 

Para competir neste ambiente construiu-se um modelo de inteligência 

competitiva para aplicação no serviço prestado pela Rede Metropolitana de 

Transporte Coletivo de Goiânia. O modelo proposto enfatiza o conhecimento 

inteligente do mercado, de modo a fornecer insumos para monitorar em tempo real e 

redesenhar um serviço capaz de gerar valor, que seja reconhecido pelos usuários e 

demais partes interessadas. 

O estudo realizado analisa o mercado de transporte público coletivo urbano na 

Região Metropolitana de Goiânia e a viabilidade para se implementar o processo 

Inteligência Competitiva na RMTC.  

O trabalho aqui apresentado está estruturado em 8 capítulos, sendo: o primeiro 

capitulo refere-se à introdução, onde também é apresentado o tema, a relevância, o 

problema e os objetivos que o modelo construído visa entregar. O capitulo 2 refere-se 

a metodologia, ou seja, os tipos de pesquisas, os métodos e os instrumentos de 

coletas que auxiliaram o embasamento teórico do modelo construído. 

No terceiro capitulo é apresentada a realidade do atual do segmento de 

transporte público coletivo, caracterizando de forma objetiva os principais pontos que 

impactam diretamente o serviço e as novas tendências de mercado. Em seguida, no 

capitulo 4 são apresentadas as bases conceituais, elas foram divididas em três partes: 

transporte coletivo urbano de passageiros e seus impactos na mobilidade, a 

inteligência competitiva e seu papel na construção da vantagem competitiva e etapas 

e ferramentas para implementação da inteligência competitiva. 

O quinto capitulo refere-se às realidades organizacionais e benchmarking onde 

discorrem casos de aplicação de inteligência competitiva e análises de bases que 

fundamentam a implementação da inteligência competitiva. O capitulo 6 analisa o 

setor de transporte público coletivo urbano na RMG, descrevendo sua história, 

características e evoluções desse serviço. 

No sétimo capitulo é apresentado o modelo de inteligência competitiva 

desenvolvido com o propósito de ser aplicado à RMTC, o framework elaborado pelo 

grupo resume todas as etapas necessárias para aplicação dessa ferramenta, com o 
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propósito de favorecer a geração continua de valor para as partes interessadas. 

Demonstra-se também, a viabilidade de implementação do modelo através de 

análises no âmbito técnico, operacional, estratégico e financeiro. O cronograma de 

implementação é o elemento que fecha o capítulo 7 deste trabalho 

Por fim, no capitulo 8, apresenta-se as conclusões e recomendações para 

futuras pesquisas e aplicações, destacam-se as principais contribuições do projeto 

aplicativo para as empresas, RMTC e o segmento de transporte de forma geral. 
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para elaboração do presente trabalho utilizou-se pesquisas descritivas, 

qualitativas, quantitativas e pesquisas bibliográficas sobre o tema do trabalho. Estudos 

de caso e levantamentos documentais, foram utilizados como instrumentos de coleta 

de dados. 

Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

Nessa linha de raciocínio, são inúmeros os estudos que podem ser 

classificados sob este título, sendo que uma de suas características mais significativas 

aparece na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Esse tipo de pesquisa, segundo Selltiz et al. (1965), busca descrever um 

fenômeno ou situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo 

abranger, com exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, ou um 

grupo, bem como desvendar a relação entre os eventos.  

 
Contribuindo para a discussão em relação a essa técnica de pesquisa, os 

autores Beuren e Raupp (2006, p.81) afirmam em seu estudo que “descrever significa 

identificar, relatar, comparar, entre outros aspectos”. 

 
Para Triviños (1987, p. 110), “o estudo descritivo pretende descrever “com 

exatidão” os fatos e fenômenos de determinada realidade”, de modo que o estudo 

descritivo é utilizado quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada 

comunidade, suas características, valores e problemas relacionados à cultura. 

 

3. REALIDADE ATUAL DO SEGMENTO 

 

A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC) é formada por 

279 linhas com um modelo de ampla e quase plena integração entre elas, mediante 

uma rede de terminais de integração e de equipamentos de menor porte denominados 

estações ou pontos de conexão, que formam o chamado Sistema Integrado de 

Transporte – SIT-RMTC. Comparada com a extensão territorial atendida e a 
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população, esta quantidade de linhas indica um sistema bastante racionalizado, 

resultado do modelo operacional integrado que marca a RMTC. 

A Rede ainda tem em sua composição o Consórcio da Rede Metropolitana de 

Transportes Coletivos, o qual representa a atuação conjunta e consorciada das 

Concessionárias privadas. 

O Segmento vem constantemente perdendo competitividade. Segundo dados da 

NTU – Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, nos últimos 4 

anos esta perda chegou a 22% do total de clientes transportados, em paralelo à esta 

perda de demanda do segmento acompanhamos um crescimento do número de 

veículos particulares, conforme apresentado na figura 1. 

Figura 1 - Evolução da Frota de Veículos no Brasil (2000-2016) 

 

Fonte: Pesquisa Mobilidade Urbana – NTU (2017). 

 

Com o aumento do número de veículos nas cidades aumentam também os 

congestionamentos que impactam diretamente nos custos de operação do transporte 

público coletivo que não opera de forma segregada do tráfego de veículos, tornando 

os deslocamentos por ônibus ainda mais lentos, sendo necessário mais veículos para 

manter a frequência de viagens, aumentando os custos operacionais do serviço 

(manutenção da frota, combustível e mão de obra) implicando um acréscimo de até 

25% na tarifa do serviço, segundo pesquisa realizada pela NTU. 
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Na região metropolitana de Goiânia apresenta uma queda no número de 

clientes transportes de 17% entre os anos de 2011 e 2015, apresentado na figura 2. 

Fonte: RedeMob Consórcio (2015) 

 

Ainda sobre a região metropolitana de Goiânia observamos uma queda 

acentuada no número de viagens realizadas utilizando o serviço de transporte público 

coletivo por habitante, apresentado na figura 3. 

Fonte: RedeMob Consórcio (2015) 

 

107,51
108,94

110,25

113,16

111,03

106,83

100,03

93,69

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ilh

õe
s

Evolução DemandaFigura 2 – Evolução do Número de Clientes Transportados 

 

Figura 3 – Viagens por Habitante 



18 
 

O Cenário atual vivido pelo seguimento é de perda de mercado, de 

competitividade e de satisfação dos clientes, que ao não terem um serviço aderente 

as suas necessidades, buscam soluções alternativas para realizarem seus 

deslocamentos. 

 

4. BASES CONCEITUAIS 

4.1. Transporte coletivo urbano de passageiros e seus impactos na mobilidade 

urbana 

À medida que as cidades crescem, demandadas pelos fluxos migratórios dentro 

ou fora do território brasileiro, é preciso desenvolver políticas que contemplem os 

direitos das pessoas em todas as suas especificidades. Nesse sentido, os 

aglomerados urbanos tendem a agregar cada vez mais cidadãos: os habitantes da 

cidade.  

A divisão do País em unidades territoriais menores contribuiu para 

descentralizar os seus processos de gestão e assim, poder desenvolver políticas 

públicas para facilitar o atendimento das necessidades ou particularidades dos seus 

habitantes. O Brasil, por exemplo, desde a sua constituição oficial, datada de 1988, 

adotou a divisão em União, Estados e Municípios, segundo o seu Art. 18 (BRASIL, 

1988).  

Seja em um País como o Brasil, com dimensões continentais e, ou em 

aglomerados urbanos de pequenas dimensões, o transporte entra em pauta na 

discussão de como garantir a mobilidade de pessoas e bens, dentro de uma 

determinada área, considerando infraestrutura e os diversos modais adequados a 

cada necessidade para garantir a expansão urbana e o desenvolvimento da 

economia. Cita CASTELLS (1976) 

  

“Os transportes coletivos asseguraram a integração de áreas distintas, zonas 
e funções da metrópole, distribuindo fluxos internos mediante uma relação 
tempo/espaço aceitáveis. A difusão do automóvel permitiu a dispersão urbana 
nas grandes zonas de residência individual, estendidas em toda a área e 
ligadas por vias rápidas de circulação e as diferentes atividades como trabalho, 

comércio, etc..” tradução nossa. 1 

                                                
1 No original: Los transportes colectivos aseguraron la integración de las distintas zonas y funciones de 
la metrópoli, distribuyendo los flujos internos mediante una relación tiempo/espacio aceptable. La 
difusión del automóvil permitió la Ji'pei'-ión urbana en las grandes zonas de residencia individual, 
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Com a expansão urbana e o crescimento do número de habitantes e da 

densidade demográfica, é comum que os cidadãos demandem atendimento a seus 

direitos básicos, impulsionando garantias legais. O transporte de pessoas, segundo o 

Art. 6º da Constituição Federal, é um direito social básico de qualquer habitante do 

Brasil e, como tal, necessita de políticas públicas, leis regulamentares e códigos para 

organizar a vida coletiva no espaço urbano, de maneira que todos tenham acesso 

equânime ao direito de ir e vir (presente na constituição). 

 Considerando que a circulação de pessoas e de bens requer infraestrutura, que 

abrigue diversos modais, torna-se necessário controlar esse tráfego. Nesse sentido, 

entende-se como trânsito, segundo a definição no Art.1 do Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), BRASIL, 1997) a utilização das vias públicas por pessoas, veículos 

e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga ou descarga. Portanto, tanto as leis quanto as 

políticas públicas precisam contemplar o atendimento do transporte para pessoas e 

bens em qualquer âmbito da federação, a fim de oferecer condições mínimas para o 

exercício da cidadania e o deslocamento por meio de um espaço a esse fim destinado. 

4.1.1. Mobilidade Urbana 

 Segundo o CTB (1997), são itens de atenção do estado, as vias públicas, o 

transporte público, a segurança na utilização do transporte, as ciclovias, as calçadas, 

as condições de acessibilidade para todos os cidadãos, dentre outras atribuições que 

resguardem os seus direitos em seus deslocamentos. E qualquer política nesse 

sentido, que envolva os direitos básicos dos cidadãos, possuem significados notórios 

e que pode afetá-los em várias esferas, como a social, a educacional, a cultural 

(KNEIB, 2014). Assim sendo, qualquer dos itens citados, ao serem transformados 

para o bem ou para mal, afetarão a vida das pessoas e impactarão o desenvolvimento 

de pequenas ou grandes regiões. 

 O crescimento desordenado das cidades demanda, por exemplo, políticas 

públicas que abranjam e organizem o bem-estar na cidade para todos os habitantes. 

Nesse sentido, em 2012, foi sancionada a LEI Nº 12.587, de 3 de Janeiro de 2012, 

                                                
extendidas en toda el área y ligadas por vías rápidas de circulación i la- diferentes actividades itrabajo, 
comercio, etc.).” CASTELLS (1976). 
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que diz respeito à Mobilidade Urbana. Assunto que se tornou urgente tanto por 

pressões internas dos brasileiros, a fim de angariar melhorias em seus deslocamentos 

diários, tanto dos entes internacionais no que diz respeito ao desenvolvimento 

sustentável e preservação do meio ambiente. 

 A Política Nacional de Mobilidade Urbana fomentou questões necessárias ao 

bom andamento das cidades, bem como levantou assuntos que precisavam de 

atenção dos entes governamentais, como a questão das ciclovias. Assim, todos os 

estados e municípios, precisaram também se adequar a essa política e propor 

soluções para as grandes questões que envolviam a mobilidade urbana em suas 

cidades e demandam também da União, os subsídios necessários para fornecer 

atendimento equânime a todos os cidadãos. 

 Ainda sobre Mobilidade Urbana, o grande desafio é sem dúvidas promover o 

acesso igualitário de meios de transportes público coletivo aos cidadãos, para que 

realizem os seus deslocamentos diários com segurança e quiçá, um mínimo de 

conforto. Além disso, diminuir cada vez mais o uso de veículos individuais, já que eles 

representam um entrave, no que tange ao tempo no trânsito e à sustentabilidade. 

Segundo pesquisa do Instituto Tomtom, que é responsável por medir o tráfego 

terrestre de cidades em todo o mundo, apenas no Rio de Janeiro, um cidadão perde 

em seus deslocamentos, cerca de 160 horas por ano em decorrência de 

engarrafamentos no grande centro urbano, segundo a Figura 4. Somente no Brasil, 

ainda segundo o Instituto Tomtom, o Rio de Janeiro figura entre as dez cidades com 

mais engarrafamento no mundo, de acordo com a Figura 5, em um total de 189 

cidades analisadas. 

 Ano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Instituto TomTom, disponível em: <https://goo.gl/XwmRdh>. 

 
 

Figura 4 – Tempo Gasto no Trânsito por um Morador do Rio De Janeiro em 
Minutos por Dia e Horas por Ano 
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Figura 5 – Ranking do Trânsito do Mundo em Tempo Real: As Cidades com o 
Tráfego Mais Intenso de Trânsito, de 189 Cidades Analisadas

 
Fonte: Reprodução de tela do site do Instituto Tomtom, disponível em: 
<https://goo.gl/SeqZ6g>. 

O uso dos veículos individuais pelas pessoas, ainda é um grande desafio, para 

a mobilidade urbana sustentável, pois os deslocamentos por carros dominam o tráfego 

nos espaços viários até mesmo porque seus usuários relatam que não se sentem 

seguros ao utilizar o transporte público e coletivo por estarem mais expostos a 

situações de risco como a violência, assaltos, roubos, sequestros, dentre outras 

mazelas passíveis de estarem presentes no cotidiano dos cidadãos, conforme cita 

BAUMAN (1993), ainda ressaltando o individualismo como um impasse à utilização 

das cidades como espaços de compartilhamento de transportes, por exemplo. 

 

“Um sinônimo de segurança que, como as comunidades cercadas em que tão 
frequentemente circula, é retratado nos anúncios como sendo imune à vida 
urbana lá de fora, arriscada e imprevisível... Esses veículos parecem aliviar o 
medo que sentem as classes médias urbanas quando se deslocam - ou ficam 
presas no trânsito – em sua cidade "natal". (BAUMAN, 1993) 
 

 Portanto, a questão da Mobilidade Urbana, por ser desafiadora e compreender 

todas as esferas das cidades, ela é, além de uma situação que concerne ao estado, 

algo que diz respeito à consciência dos moradores das cidades, organizações não 

governamentais e demais entes que estão envolvidos na melhoria dessa questão. 
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4.1.2.  A questão do transporte rodoviário coletivo 

 Diante do cenário apresentado no que diz respeito à mobilidade urbana e os 

seus desafios presentes durante a sua concepção e implementação, é preciso 

entender o contexto de utilização dos transportes que os cidadãos mais utilizam em 

seu dia a dia. A grande questão envolvida durante esses deslocamentos é, sem 

dúvidas, o tempo gasto para se locomover de um lugar a outro, especialmente em 

direção ao trabalho partindo de casa e vice-versa. Dados do CENSO demográfico de 

2010 indicam que 559 dos 5.65 municípios brasileiros possuem mais de 10% de sua 

população levando mais de uma hora durante o deslocamento de casa para o trabalho 

(KNEIB,2014). 

 A solução para problemas da mobilidade das pessoas é apontada na política 

nacional de mobilidade urbana, que ressalta o objetivo de oferecer aos cidadãos, um 

transporte público de qualidade e que possa diminuir o tempo de trajeto diário. No 

entanto, o país está longe dessa realidade pois o grande desafio continua sendo a 

priorização, por governos e cidadãos, dos transportes motorizados individuais, até no 

que diz respeito ao investimento em infraestrutura necessário para a circulação dos 

transportes coletivos motorizados. No país, de todos os recursos envolvidos para a 

mobilidade urbana, 87% deles são destinados com automóveis e motos, segundo 

dados da ANTP (2011). Apesar disso, apenas 27% das pessoas realizam 

deslocamentos por transporte individual, enquanto as outras 73% das pessoas fazem 

estes trajetos a pé, de bicicleta, de transporte rodoviário ou metroviário. Isso acaba 

por gerar um espaço de exclusão e insustentabilidade, provando que a modalidade 

de transporte menos utilizada é a que mais consome investimentos da esfera pública. 

Afinal, os gastos com as vias públicas, estacionamentos, sinalização e fiscalização 

oneram os cofres públicos, sem um benefício direto para a sociedade em um contexto 

maior. 

 Outra questão que envolve a utilização do transporte coletivo rodoviário é a sua 

“competição” pelas vias públicas com outros tipos de transporte individuais, como 

carros e motocicletas, o que inviabiliza uma circulação mais rápida dos ônibus pelas 

cidades, não agregando valor algum a este tipo de serviço, no que diz respeito à 

rapidez e mobilidade. Afinal, sem prioridade ele também fica parado em 

congestionamentos semelhantes aos automóveis particulares. Esta situação prejudica 



23 
 

a confiabilidade e a opção por este tipo de meio de transporte, acarretando direta ou 

indiretamente na falta de investimentos, também por operadores, diminuindo a 

qualidade neste sistema tão importante para a mobilidade nas cidades, de acordo com 

KNEIB (2014). 

 Um entrave no que diz respeito à adoção do transporte coletivo rodoviário é 

também o valor das tarifas. E, a partir dos incentivos da propaganda, da indústria 

automobilística ou mesmo governamentais, a utilização do transporte individual torna-

se além de mais confortável aos usuários, mais competitivo no que diz respeito ao seu 

custo-benefício. Mas as cidades precisam sofrerem adaptações constantes para 

atender a essa crescente frota de veículos individuais, que é a alternativa de 

transporte que mais atende as pessoas que tem melhores condições financeiras, mas 

não é a maioria. Paralelamente ao fato, o transporte público coletivo não tem recebido 

o investimento suficiente para inovar e atender as pessoas com a qualidade que elas 

demandam, de acordo com relatório da ANTP (2014). 

 Apesar de todas as questões que envolvem a não adoção dos ônibus por 

grande parte da população, em detrimento dos automóveis particulares, o transporte 

coletivo rodoviário é parte importante, integrante e fundamental da mobilidade urbana 

e um dos meios de transporte mais utilizados, proporcionalmente, nas cidades. Além 

disso, ele proporciona o uso mais racional e eficiente da estrutura viária e, apenas a 

título de exemplo, um carro ocupa até 25 vezes mais espaço do que um ônibus no 

que diz respeito a cada passageiro transportado. A adoção do transporte rodoviário 

coletivo pode gerar melhorias consideráveis nos índices de congestionamento e 

poluição causada pelos veículos (RADOMYSLER, 2015). 

 Observando essa tendência dos usuários preferirem o uso de seus carros 

particulares em seus deslocamentos diários, foram efetuadas (algumas já em 

andamento) algumas ações educativas e políticas públicas tanto para atender melhor 

os usuários do transporte público rodoviário, quanto para atrair quem ainda não utiliza 

esse meio de transporte em seus trajetos. Essas ações estão em consonância com a 

política nacional de mobilidade urbana, que tem por objetivo principal, atender a maior 

quantidade de pessoas possível e com qualidade, a fim de se fazer cumprir o direito 

constitucional de ir e vir e de atender a um direito social básico que também consta 

na nossa lei federativa (BRASIL,1988), o transporte. 
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4.1.2.1 Características qualificadoras do transporte rodoviário coletivo 

4.1.2.1.1. Redes Integradas 

Segundo dados da ANTP, 2007, a rede integrada de transportes garante mais 

qualidade, redução de tempo e custo de viagens e aumenta a capilarização do 

transporte para áreas mais afastadas. Também é uma forma de reorganizar os 

sistemas de transporte público para os usuários especialmente em locais com alta 

competitividade em relação ao transporte individual. Essas estruturas precisam 

oferecer também, condições para transbordo seja virtual ou físico (terminais de 

integração). 

Os sistemas centrados nos terminais de integração são realidade no Brasil e 

em outros países, tanto da América Latina, quanto de demais localidades como Ásia 

e Europa; o objetivo é além de todos os ganhos anteriormente citados, diminuir o 

tempo dos trajetos pendulares oferecendo mais segurança e conforto aos usuários 

dessa modalidade (ANTP, 2007). 

4.1.2.1.2. Informações atualizadas sobre as linhas 

 Ainda no quesito atendimento e conforto dos usuários em relação á utilização 

do transporte rodoviário coletivo as informações atualizadas sobre os horários e as 

linhas de ônibus com acesso facilitado a toda população é um importante requisito. 

Afinal, quando se depende de horário para chegar em algum lugar, como no trabalho, 

por exemplo, são necessários dados em tempo real para o planejamento das viagens. 

Essas informações atualizadas garantem a confiabilidade do sistema de transportes 

coletivos; além disso, relaciona-se com a pontualidade e regularidade do sistema e 

cumprimento total e efetivo de suas operações (RADOMYSLER, 2015).  

4.1.2.1.3. Corredores preferenciais ou faixas exclusivas para ônibus 

A implementação de uma faixa exclusiva ou preferencial para a circulação de ônibus 

tem o objetivo de melhorar o deslocamento dos ônibus nas vias, tornando-se 

prioritários, a fim de não concorrer com os veículos individuais. É um importante 

indicativo da política nacional de mobilidade urbana, para diminuir o tempo de trajeto 

nos veículos de transporte público coletivo em detrimento do tempo de gasto pelos 

veículos motorizados particulares. Um caso de sucesso que vale a pena ser 

destacado ocorreu na Cidade do México, com a implantação do Metrobus, a partir do 
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ano de 2005 na capital; o sistema tem como objetivo melhorar o deslocamento entre 

as regiões norte-sul, com a utilização de corredor em faixa exclusiva. Apenas com a 

utilização desta modalidade, houve melhoras significativas, como: diminuição do 

tempo de viagem, requalificação do espaço urbano, redução de poluentes, 

profissionalização do setor, mais conforto e segurança para os usuários e negócio 

mais competitivo (ANTP, 2015). 

4.1.2.1.4. Melhoria na infraestrutura das cidades 

 A questão da melhoria na infraestrutura das cidades também compete à Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012). Os usuários do transporte público 

coletivo, seja rodoviário seja metroviário, precisam dispor de uma estrutura que lhes 

ofereça segurança, paradas com abrigo, terminais em boas condições de utilização, 

vias públicas bem sinalizadas e manutenções frequentes desses espaços 

compartilhados. Quando se utiliza o transporte público, depende-se muito mais da 

infraestrutura das cidades, que deve ser destinada ao coletivo e não somente para a 

manutenção de vias para a utilização dos carros particulares, segundo (KNEIB, 2014). 

A infraestrutura das cidades também precisa dispor de espaços seguros para a 

circulação dos pedestres como faixas, passarelas e outras formas de utilização do 

espaço com segurança e proteção à integridade física dos usuários. 

 É preciso reconhecer, portanto, a importância do transporte público coletivo e 

rodoviário para as cidades como um acesso à cidadania e forma de realização de seus 

deslocamentos diários. É um sistema que deve contemplar todas as especificidades 

das pessoas que o utilizam, como acessibilidade para pessoas com deficiência, 

informações atualizadas aos passageiros e diminuição considerável no tempo de 

trajetos pendulares (casa-trabalho-casa). Nesse sentido, é uma forma de transporte 

que pode ajudar a reestruturar a configuração das cidades que fomenta a organização 

social e o incentivo de políticas públicas que atendam maiores parcelas da população, 

abrangendo não apenas quem tem condições para dispor de um transporte particular, 

mas todos os que precisam locomover-se pelas cidades.  

 O crescimento acelerado das cidades demanda ainda mais iniciativas que 

priorizem o uso do transporte coletivo e seu devido incentivo para diminuir o tempo de 

deslocamento para todos os usuários e garantir o acesso equânime a bens e serviços 

que devem estar dispostos a todos os cidadãos. Tudo isso deve ser pautado em um 
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amadurecimento de uma cultura que busque a qualidade de vidas para todos os 

habitantes das cidades.  

 Uma alternativa viável para melhorar o acesso e incentivar os usuários para a 

utilização do transporte público coletivo é estimular a confiança e a cooperação a fim 

de despertar o sentimento de preservação destes recursos pelos usuários. É uma 

mudança de cultura a fim de mudar o paradigma pressuposto pelo consumismo e 

individualismo tão arraigados e presentes em na sociedade do consumo (BAUMAN, 

2007). Quanto mais pessoas utilizarem os transportes públicos, mais elas 

demandarão qualidade e estarão alinhadas com esse modo de cooperação que deve 

ser norteador das relações que permeiam a vida nas cidades. 

4.2. A inteligência competitiva e seu papel na construção da vantagem 

competitiva 

As mudanças que vêm acontecendo ao longo da história em todo o mundo, 

desencadeiam profundas transformações na sociedade e sobretudo competitividade 

das organizações. A inteligência competitiva (IC) exerce papel fundamental na 

construção da vantagem competitiva através da gestão do conhecimento 

organizacional, traduzida pela conversão da informação em inteligência. 

4.2.1. Inteligência Competitiva – Origem, Conceito, Evolução e Propósitos 

A origem dos conceitos e a aplicação da Inteligência Competitiva (IC) foram 

registradas em diferentes contextos históricos. Inicialmente com a obra milenar de Sun 

Tzu, A Arte da Guerra. Na era moderna, amplamente utilizada pelos governos durante 

a Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. E a partir dos anos 80, Porter transfere 

para os negócios muitos desses conceitos e práticas de inteligência militar, com a 

finalidade de monitorar sistematicamente os movimentos dos concorrentes, a fim de 

identificar possíveis ameaças à sobrevivência das empresas, bem como fatores que 

alavancassem sua Vantagem Competitiva (VC). (PRESCOTT; MILLER, 2002 apud 

LEÃO ,2017).  

Mas o que vem a ser inteligência competitiva? A Strategic and Competitive 

Intelligence Professionals – SCIP (2010) define Inteligência Competitiva (IC) como 

uma “disciplina de negócios necessária e ética para a tomada de decisão no ambiente 

competitivo”. 
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Enquanto a Associação Brasileira dos Analista de Inteligência Competitiva – 

ABRAIC (2010) define em seu glossário Inteligência Competitiva (IC) como “atividade 

de Inteligência voltada para o mundo dos negócios, ou seja, para o ambiente 

competitivo. Busca a manutenção ou desenvolvimento de Vantagem Competitiva (VC) 

em relação aos concorrentes”. 

O conceito de IC proposto por Steven Shaker e Mark Gembicki (1999, p 4), ex 

– integrantes da CIA e do National Security Agency (NSA), estabelece que a seleção 

e análise de dados e informações subsidiadas por variadas fontes, humanas ou não, 

sobre o futuro e pode proporcionar uma imagem esclarecedora da intenção, 

capacidades ou atividades de atores importantes, bem como suas possíveis 

implicações e consequências. A inteligência competitiva é a Inteligência de estado 

especificamente modelada para o mundo comercial. É um processo sistemático, ético 

e legal de reunir (gathering) informações sobre atores alvos, como clientes, 

concorrentes, adversários, pessoal, tecnologias, e ambiente de negócios (SHAKER; 

GEMBICKI, 1999, p. 4, tradução nossa) 

Para Jerry Miller (2002), Inteligência Competitiva (IC) é uma forma das 

organizações descobrirem o que se passa no ambiente dos negócios do seu setor, 

este conhecimento permite que seus gestores possam tomar decisões que forneçam 

à organização vantagem sobre seus concorrentes. 

Tyson (2002, p 1-3), define que Inteligência Competitiva (IC) “é o processo 

sistemático que transforma pedaços e partes aleatórias de dados em conhecimento 

estratégico” para a construção da Vantagem Competitiva (VC). 

Como a Inteligência Competitiva (IC) evoluiu ao longo do tempo? Segundo 

Juhari e Stephens (2006), a inteligência competitiva IC é tratada como um tema novo, 

porém ela não é tão contemporânea assim, isto porque ela vem ao longo dos tempos 

evoluindo. Juhari e Stephens (2006) resumem no Figura 6 o uso de técnicas e 

atividades de IC ao longo da história e suas evoluções. 
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Figura 6 – Evolução da Inteligência Competitiva no Tempo

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Juhari e Stephens (2006). 
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Quais propósitos o uso Inteligência Competitiva IC sugere? Tyson (1998) 

apresenta alguns destes propósitos relacionados ao uso da Inteligência Competitiva 

(IC): 

 Informar sobre mudanças no ambiente, servindo como alerta antes que os 

obstáculos possam surgir; 

 Identificar oportunidades de mercado e ameaças, com vistas a consolidar a 

situação da empresa; 

 Perceber os movimentos competitivos da concorrência, em tempo para planejar 

sua estratégia, obtendo Vantagem Competitiva (VC); 

 Identificar oportunidades de mercado e ameaças, com vistas a consolidar a 

situação da empresa. 

Outros autores apresentam propósitos altamente relacionados ao objetivo geral 

deste trabalho: 

 Contribuir para o aumento dos lucros e redução dos custos da organização, 

tornando-a mais eficiente e produtiva. (Kahaner,1966; Taborda; Ferreira, 2002; 

Abreu, 2006; Amaral,2006; Badr; Madden,2006; Mendes; Marcial; 

Fernandes,2011); 

 Contribuir para o atingimento dos objetivos estratégicos da organização 

(Prescott,1999; Taborda; Ferreira,2002; Amaral,2006; Mendes; Marcial; 

Fernandes,2010); 

 Aumentar a capacidade de competição da organização, de ser mais 

competitiva, inclusive em ambientes turbulentos, caracterizado pela ocorrência 

de grandes mudanças (Prescott, 1989a; Prescott, 1995). 

 organizacional, traduzida pela conversão da informação em inteligência. 

4.2.2.  Inteligência Competitiva – Processos, Etapas e Ciclos 

A IC é um processo sistemático que tem em vista identificar forças que 

impulsionam os negócios, diminuir o risco, guiar a tomada de decisão atuar 

proativamente e antecipar uma situação futura. 

Larry Kahaner (1996) afirma que a IC é um programa sistemático e descreve 

suas etapas: coleta (gathering) e análise de informações sobre as atividades de seus 

concorrentes e tendências gerais dos negócios orientado para o atingimento dos 

objetivos da organização. 
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Figura 8 – Ciclo Clássico da Inteligência Competitiva 

Miller (2002) descreve a IC como um processo de quatro etapas: planejamento, 

coleta, análise e disseminação dos produtos de inteligência para o alto escalão. Figura 

7 (Miller,2002 apud Leão ,2017). 

Figura 7 – Etapas do Processo Inteligência Competitiva

 

Fonte: Miller (2002). 

 

Ao relacionar o ciclo proposto por Miller (2002), conforme apresentado na 

Figura 7 com o modelo proposto por McGonagle (2007), representado na Figura 8 

têm-se o ciclo formado de 5 etapas: planejamento e direção, determina o que deseja 

investigar; coleta, identifica as informações importantes; análise; disseminação das 

informações para a tomada de decisão e por último o feedback. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Mcgonagle (2007) 
 

Michael Porter (1980) descreve as etapas do ciclo de IC da seguinte forma:  
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 Coleta de dados primários e secundários; 

 Compilação de dados coletados; 

 Classificação dos dados; 

 Análise e processamento; 

 Comunicação aos estrategistas; 

 Analise dos competidores para a formulação da estratégia.  

Para Awazu (2004) a atividade de IC pode ser dividida em 3 tipos:  

 Atividades para agregar informação; 

 Atividades para transferir informação; 

 Atividades para sensibilizar as partes interessadas; 

 

4.2.3.  Vantagem Competitiva – Origem, Conceitos e Evolução e Propósitos 

A Vantagem Competitiva (VC) para Porter (1996) tem duas origens sendo uma 

de liderança e outra de diferenciação e baseado nessa teoria ele desenvolveu uma 

ideia de “estratégias competitivas genéricas” que consiste no posicionamento da 

empresa, de acordo com o escopo competitivo da indústria, mais amplo ou mais 

restrito, na busca da Vantagem Competitiva (VC) sustentável. 

  O autor alerta que para o alcance da vantagem competitiva e a escolha da 

estratégia mais adequada, deve-se ter em conta as atividades de maior relevância 

estratégica diante de condições objetivas, ou seja, maturidade para como a 

compreensão dos custos e o potencial de diferenciação. 

Esta prática é denominada “cadeia de valor”, pois compreende dois conjuntos 

básicos de atividades empresariais, atividades de valor primário são aquelas que 

desempenham papel relevante na vantagem competitiva (operações e marketing) e 

atividades de apoio são aquelas relacionadas as atividades primárias (compras, 

tecnologia e RH). Porter (1996) conclui afirmando que esta cadeia depende da cultura 

da empresa como também setor que está inserida. 

De forma semelhante ao exposto nos tópicos anteriores, a partida é dada com 

os conceitos de autores com maior relevância que permite construir um plano para 

alcançar a Vantagem Competitiva (VC) utilizando a Inteligência Competitiva (IC) como 

parte deste processo. 
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Segundo Porter (1936) “uma empresa ganha vantagem competitiva, 

executando atividades, estrategicamente mais importantes, de uma mais barata ou 

melhor que a concorrência”. Relacionando esta afirmação com o atual cenário de 

mobilidade urbana da RMG é o “produzir mais com menos”. 

Para Oliveira (1994) “a vantagem competitiva é sempre identificada pela 

empresa em comparação aos seus concorrentes”. “A vantagem competitiva identifica 

os produtos e os mercados para os quais a empresa está, realmente, capacitada para 

atuar”.  

4.3. Etapas e ferramentas para implementação da inteligência competitiva 

 Segundo Zuequetto e Beltrame (2012), identificar em qual nível de 

desenvolvimento a organização se encontra é imprescindível para a elaboração de 

um plano de implantação de ferramentas e técnicas de IC. 

4.3.1.  Estágio de Maturidade em IC 

  Os modelos de maturidade fornecem as características de como os processos 

são gerenciados em um determinado momento e como os mesmos evoluem, desde 

um processo inexistente até um totalmente otimizado (IT GOVERNANCE INSTITUTE, 

2007). Cardoso Júnior (2003), reforça que as organizações são diferentes entre si em 

diversos fatores, como porte, setor de atividade econômica e também quantidade e 

qualidade de recursos humanos, por isso não é possível dimensionar com precisão a 

duração de cada uma das fases como apresentadas na Figura 9:  
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Fonte: Cardoso Júnior (2003). 

 
 

Rodrigues e Riccardi (2007) realizaram uma pesquisa entre as 500 maiores 

empresas sediadas no Brasil, por meio da qual identificaram o lócus funcional da IC, 

os objetivos, os motivos, as fontes, os processos, os usos, o papel da tecnologia da 

informação e o seu disciplinamento ético nessas organizações. Foi constatado na 

pesquisa que apenas 7% das empresas pesquisadas afirmaram possuir um sistema 

formal de IC, porém todas possuem alguma ferramenta interna para buscar 

informações externas. 

Com base em sua pesquisa os autores apresentam um mapa de maturidade 

no uso de IC nas organizações. Na Figura 10 são apresentados seus níveis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Evolução do processo de implantação de IC nas organizações 
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Figura 10 - Figura 10 Figura 10 – Níveis de maturidade em uso da Inteligência 
Competitiva

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues e Riccardi (2007). 

 

Autores como Cardoso Júnior (2003), Rodrigues e Ricardi (2007) e Hedin e 

Thieme (2010) apresentam formas diferentes de avaliar o nível de maturidade em IC 

da organização, porém sempre são mantidos um número de cinco estágios que são 

considerados como ideais, os autores apresentam informações que podem ser 

utilizadas como direcionadores de ações para cada nível. Conforme demonstrado na 

Tabela 1 os estágios de maturidade em IC. 
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Fonte: Rodrigues e Ricardi (2007), Cardoso Júnior (2003), Hedin e Thieme (2010) 

 

Tabela 1 – Estágios de Maturidade em IC 
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Figura 11 – Ciclo de Inteligência Competitiva 

4.3.2.  Etapas do processo de Inteligência Competitiva 

Durante o processo de implantação de metodologias de um sistema de 

inteligência competitiva em uma organização serão enfrentadas algumas dificuldades. 

Besson e Possin (1996) afirmam que para superar estas dificuldades duas questões 

devem ser respeitadas: 

 A existência de uma autoridade reconhecida que assuma claramente o 

que pretende em termos de tratamento de informações, projetos e 

objetivos de inteligência. 

 Somente poderá haver um único serviço de inteligência na organização, 

tendo relações simples e de confiança com a direção. 

Miller (2002) apresenta a Inteligência competitiva em um processo de quatro 

etapas, chamado ciclo de inteligência competitiva, conforme a Figura 11 abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Miller (2002) 

 
Para cada etapa do ciclo de inteligência competitiva existem atividades à 

serrem realizadas conforme apresentadas por Miller (2002). 
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Figura 12 – Etapas do Ciclo de Inteligência Competitiva

 

Fonte: Adaptado de Miller (2002) 

 

4.3.2.1. Planejamento 

Nesta etapa serão identificadas as necessidades de inteligência competitiva da 

organização. Este processo deve estar sempre alinhado e orientado ao planejamento 

estratégico do negócio, para evitar que seja investido tempo e recursos para gerar 

informações que não possui relevância para tomada de decisões do negócio. 

Segundo Gomes e Braga (2001), para ter sucesso na implantação de um 

processo de Inteligência Competitiva é necessário um planejamento eficaz, onde 

precisarão responder algumas questões essenciais: 

 O que necessitamos saber? 

 O que nós já sabemos? 

 Porque precisamos saber disso? 

 Quando precisamos saber disso? 

 O que faremos com a inteligência gerada? 

 O que nos custará obtê-las? 

 O que poderia nos custar não as obter? 
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Uma das técnicas que podem ser utilizadas para produzir conhecimento na 

organização é a de Tópicos Fundamentais de Inteligência (Key Intelligence Topics), 

também chamado de forma abreviada de KIT. É o processo de identificação dos 

requisitos de inteligência necessários para o programa de Inteligência Competitiva. 

Herring (1999) afirma que os KITs, definidos no início do ciclo de inteligência, 

“proporcionam o foco e a prioridade necessários à condução de operações de 

inteligência eficazes”. 

Segundo Herring (1999) os KITs têm como função, orientar as decisões 

estratégicas e ações, definir temas de alerta precoce, envolvendo ações dos 

competidores, inovações tecnológicas, ações governamentais e identificar a forma de 

atuação dos principais competidores do mercado, envolvendo iniciativas dos 

competidores, clientes, fornecedores, órgãos reguladores e parceiros potenciais. 

Após elaboração dos KITs serão elaborados os KIQs, Questões Fundamentais 

de Inteligência (Key Intelligence Questions), desta forma a coleta de dados será 

orientada e procurará levantar os aspectos relacionados aos KITs. 

Herring sugere um modelo para elaboração de plano de ação para produção de 

um KIT, apresentado na Tabela 2, também demonstra um exemplo de Elaboração de 

um plano de Ação para produção de um KIT, apresentado na Tabela 3. 

 
             Tabela 2  – Plano de Ação para Produção de um KIT

Fonte: Herring (2005). 
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Tabela 3 – Exemplo de Plano de Ação para Produção de um KIT

 
Fonte: Herring (2005) 

 

 Com a definição dos KITs teremos caracterizados o que a organização quer 

saber e o que precisa saber com definição dos KIQs, conforme demonstrado na 

Tabela 4. 

Tabela 4 – Exemplos de KITs e KIQs

Fonte: Herring (2005) 
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Gomes (2017), no livro “Inteligência competitiva em tempos de Big Data: 

Analisando Informações e Identificando Tendências em Tempo Real”, apresenta o 

modelo de Matriz / Árvore parcial de IC com a lista das informações necessárias para 

cada KIQ, conforme Tabela 5. 

Tabela 5 – KITs e KIQs x Informações

 
Fonte: Gomes, Elisabeth (2017) 

 

4.3.2.2.  Coleta 

 Segundo Lesca, Freitas, Cunha Júnior (1996), é nesta fase que a informação 

relacionada com as necessidades da empresa é recolhida, organizada, arquivada, 

estruturada e analisada para produzir inteligência. A informação recolhida nos 

processos de IC, provem de várias fontes. Abaixo é apresentada uma das formas 

de sistematização das fontes de informações, segundo Lesca, Freitas, Cunha 

Júnior (1996); 

1. Tipo: Sobre competidores, mercados, ambiente, produtos, tecnologia, 

fornecedores e clientes. 

2. Natureza: Antecipativas, qualitativas, incertas e fragmentadas 

3. Origem:  

KIT KIQ INFORMAÇÃO NECESSÁRIA

Quem são os principais concorrentes 

entrantes neste mercado?

Lista dos principais 

concorrentes e seus 

produtos mais importantes

Quais as propriedades intelectuais 

principais que esses concorrentes têm?

Lista das principais 

propriedades intelectuais 

que possuem

Como é que a nossa despesa interna 

sem Pesquisa e Desenvolvimento se 

compara a dos concorrentes neste 

mercado?

Levantamentos dos 

investimentos realizados 

em P&D dos concorrentes

Temos capacidade de produção 

suficiente ou será que precisamos 

construir uma nova fábrica com uma 

capacidade de produção mais rentável?

Situação operacional atual 

da empresa e situação 

financeira

Quais as alternativas possíveis de 

investimentos futuros, incluindo 

parcerias e alianças estratégicas?

Lista com nomes de 

empresas da área, passíveis 

de parcerias

Temos produtos que nos 

diferenciam de novos 

concorrentes?

Decisões de investimento 

estratégico
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 - Formal: impressas, publicadas, disponíveis em bases de dados, artigos 

científicos, jornais, patentes, documentos da empresa, etc. 

 - Informal: obtidas em exposições, feiras, congressos, visitas a clientes, 

correspondências, entrevistas, contatos telefônicos, etc. 

4. Formatos: formatados e não formatados disponíveis em textos, imagens, 

fotografias, vídeos, fitas, anotações de reuniões e viagens, etc. 

Tendo como referência o concorrente para orientar o processo de coleta e 

consolidar as informações para o sistema de inteligência competitiva, Tyson 

(1998) sugere os seguintes recursos informacionais; 

5. Internet: pesquisa e monitoramento de redes sociais, homepages de empresas, 

sites de associações de negócios, sites acadêmicos, repositórios 

governamentais, newsgroups e-mail lists. 

6. Clipping: compra de serviços regulares de informações coletadas a partir de 

publicações impressas e digitais de jornais, periódicos e mídias eletrônicas. 

7. Mídia Kit: informações prestadas por assessoria de imprensa, publicidade e 

relações públicas para agências de notícias. 

8. Fontes Governamentais: relatório sobre pesquisa de mercado, levantamentos 

socioeconômicos, revistas técnicas e publicadas pelas empresas, manuais de 

negócios, jornais e catálogos (IMETRO, INPI, IBGE, INT, IPEA). 

9. Base de dados on-line: assinaturas de bases de dados on-line, pesquisas em 

websites dos periódicos da área do negócio. 

10. Workshop: eventos diversos relacionados ao negócio 

11. Rede Interna de Relacionamentos: fornecedores, clientes e parceiros de 

negócios. 

12. Instituições e organismos setoriais: federações de indústrias, associações, 

comissões nacionais, consultorias de pesquisas e análise de mercado. 

Os dados podem ser divididos em primários e secundários. 

“Os dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda 

em posse dos pesquisadores, e que são coletados com o propósito de atender às 

necessidades específicas da pesquisa em andamento” (Mattar, 1997) 

“Os dados secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, 

ordenados e, às vezes, até analisados, com propósitos outros ao de atender às 



42 
 

necessidades da pesquisa em andamento, e que estão catalogados à disposição dos 

interessados” (Mattar, 1997). 

 

4.3.2.3.  Análise 

Segundo Gomes, Elisabeth (2017), este subprocesso estabelece o produto de 

inteligência, e demanda analistas com habilidades e competências específicas, visto 

que nesta etapa são apresentadas conclusões sobre o objetivo de pesquisa.  

Deve-se ressaltar que esse subprocesso é um ponto chave para o processo de 

inteligência competitiva, pois agrega valor às informações coletadas, possibilitando a 

identificação de inovações, tendências, ameaças, oportunidades, bem como novos 

caminhos a serem seguidos pela empresa, subsidiando a tomada de decisão. 

Para execução do subprocesso de análise são utilizados modelos e ferramentas 

para trabalhar os dados e gerar recomendações. Segundo Miller (2000), “Os modelos 

são ótimas ferramentas para se fazer boa análise. Mas eles não são substitutos para 

pessoas com mente aberta, curiosos e com habilidade em coleta de dados”. 

Bovo e Balancieri (2001), afirmam que as ferramentas de análise são tecnologias 

amplamente definidas que permitem a captura, o gerenciamento e o 

compartilhamento do conhecimento. Dentre as mais utilizadas no ambiente de 

negócios, estão Workflow, DSS, Data Mining, Text Mining, Data Warehousing, CRM 

e Benchmarking, conforme apresentado a seguir segundo Cardoso Júnior (2003): 

 Workflow: é o processo através do qual tarefas individuais convergem para 

completar uma transação um processo de negócio bem definido – dentro de uma 

organização. Ele consiste na automação de procedimentos e fluxo de serviços 

onde documentos, informações ou tarefas são passadas de uma pessoa para 

outra através de uma via controlada por regras e procedimentos. 

 DSS (Decision Support System): é um sistema desenvolvido para auxiliar os 

executivos do nível tático das corporações no acesso das informações críticas do 

negócio, de forma rápida e segura, agilizando as questões relacionadas à gestão 

e tornando a empresa cada vez mais competitiva. 

 Data Mining: processo de descobrir, de forma automática ou semiautomática, o 

conhecimento que está “escondido” nas grandes quantidades de dados 
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armazenados em bancos de dados. Há várias tarefas de Data Mining, sendo que 

cada tarefa pode ser considerada como um tipo de problema, no qual se busca 

por um determinado tipo de conhecimento. A ferramenta vai muito além de uma 

simples consulta a um banco de dados, no sentido de que permite aos usuários 

explorar e inferir sobre informações úteis a partir dos dados, descobrindo 

relacionamentos escondidos. 

 Text Mining: é o processo de extrair conhecimentos de grandes volumes de texto 

(KDT - Knowledge Discovery in Texts), não conhecidos e de máxima abrangência, 

usando-os para apoiar tomadas de decisão e/ou sumarizar textos (documentos, 

artigos de jornais, etc.). Esta ferramenta permite aos usuários explorar e inferir 

sobre grandes conjuntos de texto, descobrindo relacionamentos escondidos no 

universo textual. 

 Data Warehousing: é o processo que consiste na coleta, organização e 

armazenamento de informações oriundas de bases de dados diferenciadas, 

disponibilizando-as adequadamente para outros processos de análise. É um 

banco de dados orientado por assuntos integrados, não volátil, porém, variável 

com o tempo, que utiliza ferramentas destinadas a automatizar a extração, 

filtragem e carga dos dados, criado para apoio à decisão. 

 CRM (Customer Relationship Management): é um produto de software através do 

qual a empresa pode conhecer o perfil de seu cliente, e a partir daí fazer um 

trabalho dirigido de fidelização de clientes39. Divide-se em duas frentes, a 

operacional e a analítica. O CRM operacional é feito através do contato direto da 

empresa com o cliente (Call Center, mala direta, internet, entre outros tipos de 

canais). O CRM analítico é feito através dos dados contidos nas bases gerenciais 

da empresa (Data Warehouse). 

 Benchmarking: é um processo de gestão de melhoria contínua, que mede 

produtos, serviços e práticas tomando como referência os líderes do segmento de 

negócio da organização em análise. Visa-se, em última instância, um 

desempenho superior. Conhecendo e percebendo a organização e o que os 

“melhores” fazem e como o fazem, e adaptando esses conhecimentos à realidade 

da organização, poderá se obter a chave para atingir o sucesso. 

 

Gomes, Elisabeth (2017), no livro “Inteligência competitiva em tempos de Big 

Data: Analisando Informações e Identificando Tendências em Tempo Real”, apresenta 
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o Big Data como uma ferramenta a ser utilizado como suporte ao subprocesso de 

análise. 

McKinsey Global Institute (2011), apresenta a seguinte definição para Big Data: 

“Big Data refere-se a conjuntos de dados, cujo tamanho está além da capacidade de 

ferramentas típicas de software de banco de dados de capturar, armazenar, gerenciar 

e analisar”. 

 Segundo Gartner Group (2015):   

 

Big Data é definido como ativos de informação de alto volume, de 

alta velocidade e de alta variedade que demandam por formas 

inovadoras e rentáveis de processamento de informação para 

uma melhor percepção e tomada de decisão. 

 

 Maróstica, Eduardo (2015), apresenta a importância da utilização de Business 

Intelligence (BI) no processo de geração de inteligência competitiva. Onde apresenta 

a seguinte definição para Business Intelligence: 

 

Business Intelligence (BI) é o conjunto de ferramentas utilizadas 

para manipular uma massa de dados operacional em busca de 

informações inteligentes e estruturadas, essenciais para a 

empresa, com base em sistema de apoio à gestão e aos 

executivos para a tomada de decisões. 

 

 Para Tarapanoff (2001) a utilização de ferramentas “convergem para a 

monitoração de informações ambientais, que se pode concretizar  na estruturação de 

sistemas de informação para a tomada de decisão”. Seguindo este pensamento 

apresentamos outras ferramentas importantes para utilização neste processo: 

1. Análise SWOT: A análise SWOT é utilizada para elaboração do planejamento 

estratégico das organizações que permite realizar uma avaliação sobre o 

negócio e o ambiente onde está inserido. Na análise SWOT é avaliado o 

ambiente interno e externo da organização, SWOT é uma sigla em Inglês para 

Forças (Strengths), Fraquezas (Weakness), Oportunidades (Opportunities) e 

Ameaças (Threats). Demonstrado na Figura 13: 
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Fonte: Adaptado de Maróstica, Eduardo (2015) 
 

2. Balanced Scorecard (BSC): O BSC é uma metodologia de avaliação e gestão 

do desempenho da organização que foi desenvolvida pelos professores da 

Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton em 1992. O modelo 

auxilia a gestão estratégica na mensuração do cumprimento de suas metas, a 

partir da tradução da estratégia em objetivos, indicadores e iniciativas 

estratégicas. Desta forma a mensuração deve levar em conta 4 perspectivas 

estratégicas: Financeira, Clientes, Processos internos, Aprendizado e 

crescimento, conforme Figura 14: 

Figura 13  – Análise SWOT 
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Fonte: Norton, Kaplan (1992). 

 
 

3. Cinco Forças de Porter: O modelo desenvolvido Michael Porter, publica em 

1979 na Harvard Business Review no artigo “As cinco forças competitivas que 

modelam a estratégia” e destina-se a analisar o grau de competitividade de um 

de um setor da economia, representado na Figura 15: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14  – Balanced Scorecard (BSC) 
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Fonte: Michael Porter (1979) 

 
 

4. Business Model Canvas: O Business Model Canvas é um modelo enxuto de 

um plano de negócios com ênfase nos pontos centrais do negócio, foi 

idealizado pelo suíço Alexander Osterwalder em sua tese de doutorado. O 

modelo é dividido em nove blocos: segmento de clientes, oferta de valor, 

canais, relacionamento, fontes de renda, recursos-chave, atividade-chave, 

parcerias-chave, estrutura de custos. Como demonstrado na Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 15 – Cinco Forças de Porter 
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Fonte: Alexander Osterwalder (2008). 
 

  

 Os produtos gerados no processo de Inteligência Competitiva são as análises 

com suas respectivas recomendações, feitas a partir das análises com o objetivo de 

responder as questões levantadas nos KITs apresentados anteriormente, 

apresentamos na Figura 17 alguns exemplos de produtos que podem ser 

confeccionados. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Alexander Osterwalder (2008) 

 

5. Sumários Executivos: análises e considerações sobre as implicações para o 

negócio, gerados principalmente a partir das fontes secundárias, confrontando 

Figura 16 –  Business Model Canvas 

Figura 17 – Produtos de IC 
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as informações com os objetivos/metas estabelecidos para o setor. O produto, 

com a análise, é apresentado de forma sucinta e não como um artigo, indicando 

os diversos caminhos que podem ser seguidos pelo usuário final. 

6. Alertas Antecipados: Relatórios contendo uma análise sintética e rápida sobre 

um tópico específico do setor que possa afetar a organização no curto prazo. 

Esse produto de Intel busca antecipar possíveis ameaças e oportunidades de 

negócios que possam pegar os decisores estratégicos de surpresa. 

7. Relatórios Analíticos: Relatórios detalhados dos perfis e comportamentos 

estratégicos adotados pelos concorrentes (competitor profile) atuais e demais 

players do setor, como fornecedores, clientes, parceiros estratégicos, 

instituições financeiras e governo – SWOT. 

8. Análise de Situações: Relatórios contendo análise instantânea das forças e 

fraquezas que possam implicar na conquista ou perda de vantagem competitiva 

em decorrência da identificação de ameaças e oportunidades de negócios. 

9. Newsletter: conjunto de informações relevantes e atualizadas sobre os 

concorrentes e demais players de interesse existente no setor, publicadas ou 

veiculadas nas mídias impressas, televisivas ou outros meios (Clipping). 

10. Projeções Estratégicas: Relatórios contendo análise de tendências macro 

ambientais que possam afetar a competitividade da organização e do seu 

respectivo setor no longo prazo. 

 

4.3.2.4.  Disseminação 

 Este subprocesso consiste na entrega das informações geradas conforme os 

produtos de IC, de forma clara e coerente. 

 Segundo Choo (2006) “a entrega da informação deve ser feita por meios que 

estejam de acordo com os hábitos e preferências dos usuários de acordo com o 

seguinte princípio – ‘a informação certa para a pessoas certa, no formato, local e 

horas certos’”. 

Taylor em 1986 desenvolveu o modelo para o processo de adição de valor 

nos Sistemas Formais de Informação representado na Figura 18. 
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Fonte: Taylor (1986). 

 

Taylor também apresenta em forma de pirâmide uma proposta para 

estruturação dos níveis envolvidos no processo de comunicação, conforme 

apresentado na Figura 19 a Pirâmide Informacional Organizacional: 

Figura 19 – Pirâmide Informacional Organizacional – Quantidade x Hierarquia x 
Uso da Informação 

 
Fonte: Taylor (1986) 

Figura 18 – Processo Adição de Valor nos Sistemas Formais de Informação 
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5. BENCHMARKING/ REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

5.1. A Inteligência Competitiva aplicada, Análises de empresas referências na 

aplicação da IC. 

 Segundo Passos (2011), as 500 maiores empresas americanas têm uma área, 

ou um profissional, para monitorar a concorrência que, na maioria das vezes, tem o 

nome de Inteligência Competitiva. No Brasil, cerca de 20% das 500 maiores empresas 

tem uma área ou profissional dedicado a IC. Com isto percebe-se a crescente 

importância do tema Inteligência Competitiva na elaboração dos planos estratégicos 

das empresas. 

 Fuld & Company (2007) em estudo publicado, afirmam que os maiores 

investimentos e os processos mais sofisticados e avançados de Inteligência 

Competitiva, estão presentes, nas instituições financeiras, indústrias de 

telecomunicações, farmacêuticas e de tecnologias. 

 Gomes e Braga (2004), apresentam algumas empresas pioneiras na 

implantação de processos de Inteligência Competitiva no negócio. Seus exemplos 

mais relevantes na iniciativa privada estão em empresas de consultoria, como a 

Accenture e a Ernst & Young. Na área de Tecnologia da Informação apresentam a 

IBM, Unisys e Microsoft; a Natura ganha destaque no setor de beleza devido seu 

pioneirismo; e na área de Telecomunicações destacam-se Telemar e CTBC. Citam 

ainda as empresas de telefonia celular, que, devido à constante efervescência 

verificada no mercado em que atuam, a IC passou a ser item de sobrevivência. 

 Considerando os casos disponíveis, de aplicação de inteligência competitiva 

nas organizações, discute-se algumas referências de práticas organizacionais em 

Inteligência Competitiva, como: Shell, Xerox, CTBC, Embraer, Natura, Itaú Unibanco 

e Banco Bradesco. 

5.1.1. Casos de aplicação de Inteligência Competitiva 

Breeding (2002), apresenta o caso da Shell Services International (SSI) que 

possui 5 processos: definição dos clientes de Inteligência Competitiva, execução de 

pedidos para afins específicos, também conhecido como ad hoc, monitoramento de 



52 
 

alertas de mercados (geração de alertas sobre principais acontecimentos do 

mercado), gestão do conhecimento, simulação/ apoio ao processo e ao negócio 

(simulação antecipada de cenários e de ações e respostas dos concorrentes). 

Gomes e Braga (2004) descrevem como exemplo o sistema de Inteligência 

Competitiva da empresa de telefonia do Grupo Algar, a CTBC atua na região do 

Triângulo Mineiro e interior de São Paulo. A área de atuação do negócio apresenta 

grande competitividade, tendo como concorrentes empresas como Telefônica, 

Telemar e Embratel, para não perder competitividade e está sempre monitorando o 

mercado, seus concorrentes e as tendências, a CTBC implementou um setor de 

inteligência competitiva contendo especialistas da área de comunicação, estatística, 

marketing, matemática e outras competências, para garantir um aumento do seu 

Market Share, identificando novos mercados à serem explorados e evitar a perda dos 

atuais clientes. 

A equipe alcançou grandes resultados, como exemplo, identificaram quais as 

redes de supermercados que eram possíveis de adotar serviços da empresa, o que 

fez com que dominassem este mercado, outro feito do departamento, foi após ás 

análises geradas no monitoramento dos concorrentes, sugeriram aos executivos da 

empresa, a retirar do mercado um de seus principais planos de assinatura para 

telefonia celular, desta forma poupou a companhia de investir na manutenção de um 

serviço que estava prestes a ser ultrapassado pela concorrência. 

Outro caso de sistema eficiente de Inteligência Competitiva apresentado por 

Gomes e Braga (2004) é o da Xerox. A empresa utiliza informações extraídas da 

internet, de visitas, feiras e eventos e até mesmo de notícias relevantes sobre os 

concorrentes divulgadas na imprensa, todas as informações são organizadas, 

analisadas e utilizadas na elaboração de ações estratégicas que nortearão a 

organização. Gomes e Braga (2004) descreve que a companhia elabora perfis de 

comportamentos dos seus concorrentes que permite a empresa agir de forma proativa 

e prever a reação deles perante determinados cenários ou de lançamento de um novo 

produto da Xerox no mercado. 

A Embraer também é um exemplo citado pelas autoras Gomes e Braga (2004), 

a empresa desenvolveu uma metodologia para identificar e monitorar parceiros em 

potencial para o desenvolvimento e execução de seus projetos. No início não havia 
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uma área independente e estruturada de Inteligência Competitiva, apesar de estar 

presente nos estudos realizados para desenvolvimento de novos projetos, 

posteriormente foi estruturando o departamento de IC, que inicialmente estava ligada 

aos projetos de aviação comercial, porém hoje já possui equipes com foco em todos 

os mercados de atuação da Embraer. O departamento tem o objetivo de obter amplo 

conhecimento do mercado de atuação da organização dos concorrentes e das 

tendências. 

Também utilizada como referência na aplicação de Inteligência Competitiva 

temos a Natura, que utilizou do desenvolvimento de um Sistema Inteligência 

Competitiva para ganhar participação de mercado e se diferenciar dos seus 

concorrentes. Com a avaliação das tendências do mercado e dos seus próprios 

concorrentes, a Natura desenvolveu um modelo de negócio, onde consegue cobrar 

um valor maior, por um produto similar aos concorrentes devido ao valor agregado ao 

mesmo. O fortalecimento da imagem da empresa, a qualidade dos produtos, o 

respeito ao meio ambiente, são elementos explorados na elaboração das estratégias 

e que são subsidiadas pelo Sistema de Inteligência Competitiva da empresa.  

Outro caso sólido de aplicação de Inteligência Competitiva é o Banco Itaú, em 

seu “Relatório Anual Consolidado 2016” utilizam do processo de IC e tecnologias para 

monitorar a experiência dos clientes em três níveis: experiência (como novos canais, 

como internet e mobile banking), processamento (big data e inteligência artificial) e 

infraestrutura (uso de novas plataformas, como blockchain), com o monitoramento do 

ambiente do mercado e com as informações geradas pelo processo de Inteligência 

Competitiva, o banco consegue identificar tendências e se posicionar 

estrategicamente, como é o caso das novas tecnologias de suporte a moedas digitais 

e criptografadas, estas tecnologias podem mudar o setor financeiro e os modelos de 

negócios atuais. 

O banco trata com grandes volumes de dados, a manipulação, a gestão e a 

análise destes grandes volumes e variedades de dados (Big data) tem sido uma 

realidade para o Itaú Unibanco já faz algum tempo. O banco tem evoluído seu Data 

Lake e dedicado times das áreas de negócios e de tecnologia para capturar e 

combinar novas fontes de informação, internas e externas, aos massivos conjuntos 

de dados tradicionais.  



54 
 

Na estrutura da empresa existem profissionais capacitados para atuação no 

processo de inteligência, como Cientistas de dados, especialistas em segurança 

digital e antifraude digital, pessoas dedicadas a estudar e desenvolver a experiência 

do cliente em canais digitais têm, de maneira colaborativa, participado de nossas 

equipes de design, CRM, tecnologia e negócios e seguem transformando o banco. 

Portanto, o banco espera entender os clientes cada vez mais e melhor e oferecer o 

produto certo no momento certo. 

Em 2015 o Itaú Unibanco fundou o Cubo Coworking Itaú, centro de 

empreendedorismo tecnológico, a partir dele, é possível aproximar e aprender com as 

últimas tecnologias e modelos de trabalho. Em setembro de 2016, o Cubo completou 

um ano de operação como um importante centro tecnológico do Brasil. Neste período, 

promoveu conexões que foram fundamentais para alavancar negócios, ideias e 

iniciativas de uma nova geração de empreendedores e startups digitais. 

Os produtos de Inteligência Competitiva gerados na empresa subsidiam a 

tomada de decisão dos executivos, na gestão de novos direcionamentos e projetos, 

que apresentam números grandiosos, como o caso de aquisição do negócio de varejo 

do Citibank no Brasil em 2016. O negócio de varejo do Citibank no Brasil (que inclui 

71 agências) contava, na data da assinatura do contrato, com aproximadamente 

315.000 clientes do segmento de varejo, aproximadamente 1,1 milhão de cartões de 

crédito e uma carteira de crédito de aproximadamente R$ 6 bilhões e, na data-base 

de 31 de dezembro de 2015, aproximadamente R$ 35 bilhões em depósitos e ativos 

sob gestão. 

No Banco Bradesco anualmente são realizadas pesquisas em todos os 

segmentos buscando entender a percepção dos clientes do banco e dos clientes da 

concorrência em relação às diversas áreas de relacionamento do mercado bancário, 

além de monitorar possíveis lacunas dos indicadores de desempenho. Destacam-se 

as pesquisas apresentadas na Figura 20: 
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Figura 20 – Pesquisas com Clientes Banco Bradesco 

 

Fonte: Relatório Integrado Banco Bradesco 2016  
 
 

 A identificação das novas tendências do consumidor, possibilitou ao banco 

reestruturar o conceito da plataforma digital com o lançamento de “Plataforma 

Digitais”, trazendo a conveniência do mundo digital sem abrir mão do atendimento 

personalizado, com horário de atendimento ampliado. Atualmente são contemplados 

por esse modelo clientes dos segmentos Exclusive, Prime e Private. 

 Outra forma de monitorar as tendências do mercado é avaliar o desempenho 

dos seus canais de atendimento que permite identificar mudanças de comportamento 

dos clientes, conforme apresentado na Figura 21. 
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Figura 21 –  Canais de Relacionamento

 

Fonte: Relatório Integrado Banco Bradesco 2016  

 
O banco também desenvolveu processos para monitoramento da concorrência, 

e apresenta em seu relatório anual alguns produtos gerados pelo Sistema de 

Inteligência Competitiva relacionados a concorrência, apresentados na Figura 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fonte: Relatório Integrado Banco Bradesco 2016  

 

Figura 22 – Presença Bradesco x Concorrência 
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5.2. Análise das bases para a implementação da Inteligência Competitiva na 

RMTC 

5.2.1. Estrutura de processo e pessoas 

Considerando a Tabela 1 apresentada anteriormente com os Estágios de 

Maturidade em IC, que consolida as formas de avaliar o nível de maturidade em IC da 

organização, descritas por Cardoso Júnior (2003), Rodrigues e Ricardi (2007) e Hedin 

e Thieme (2010), podemos classificar o nível de maturidade na Rede Metropolitana 

de Transporte Coletivo de Goiânia como informal, devido a inexistência de um 

processo explicito de inteligência competitiva, a tomada de decisão é sustentada por 

informações que ainda não são suficientes para compreender o mercado e a 

concorrência, questões relacionadas ao mercado são avaliadas normalmente por 

demanda (ad-hoc) como exemplo do estudo realizado no Parque Industrial de 

Aparecida de Goiânia apresentado na Figura 23: 

 
Figura 23 – Análise Espacial dos deslocamentos dos trabalhadores do Parque 

Industrial

 

Fonte: HP Transportes Coletivos 

 

 A RMTC possui processo de Marketing estruturado da seguinte forma: gestão 

da informação, gestão do relacionamento, gestão da marca. Este processo é o 

responsável pelo planejamento, execução, análise e disponibilização de pesquisa de 

satisfação e avaliação da imagem da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo.  



58 
 

 Existe em operação o processo de Gestão do Desempenho Operacional, 

responsável por disponibilizar análises do desempenho da operação, realizar 

pesquisas de satisfação do cliente externo, pesquisas de nível de serviço, subsidiar o 

processo de planejamento operacional. 

 A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia possui processo de 

planejamento estratégico já estabelecido, utilizando a Matriz SWOT apresentada 

anteriormente é realizada avaliação do Ambiente Externo e Interno, com a geração de 

produtos de inteligência para subsidiar os executivos na definição das estratégias. 

 Atualmente os processos de planejamento e execução da operação também 

contam com estrutura de pessoal para gerar informações que são entrada para o 

sistema de inteligência e subsidiam a tomada de decisão. 

5.2.2. Infraestrutura de TI 

A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia conta com sistema de 

bilhetagem eletrônica, monitoramento em tempo real da operação (ITS - Sistema 

Inteligente de Transporte), software de business Intelligence com suporte a utilização de 

Big Data, software para dimensionamento e planejamento operacional, aplicativos 

para relacionamento com cliente, descritos abaixo: 

1. Bilhetagem Eletrônica - SIT PASS: sistema de pagamento unificado em toda a rede 

com utilização de cartões e validação automática da viagem pelo usuário sem 

necessidade de utilização de cobrador. O sistema fornece as seguintes 

informações para o sistema de inteligência: dados do cliente, linha utilizada, 

horário de utilização, frequência de utilização, tipo de produto (passe livre, passe 

escolar, vale transporte...) 

2. ITS4Mobility: o sistema possui tecnologia que conecta tanto os operadores quanto 

os passageiros com os sistemas de transporte urbano por ônibus em tempo real. 

O sistema conta com módulos de planejamento, controle e execução da operação 

e informação ao usuário e fornece informações para subsidiar a tomada de 

decisão, como: velocidade média da operação, atrasados, adiantamentos, 

cumprimento de viagens programadas, desvios de trajetos e gerenciamento dos 

dados arquivados. 

3. Business Intelligence: utilização do software Qlik View para organização, análise, 

compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a 
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Figura 24 – Mapeamento Acidentes de Trânsito 

gestão e a toma da de decisão, como exemplos apresentados nas Figuras 24 e 

25: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: HP Transportes Coletivos 

 
Figura 25 – Análise espacial (cruzamento das informações de bilhetagem 

eletrônica e ITS)

 

Fonte: HP Transportes Coletivos 
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6. ANÁLISE DO SETOR  

6.1. O segmento de transporte público coletivo urbano na Região Metropolitana 

de Goiânia 

6.1.1. História e contexto 

O segmento de transporte público coletivo em Goiânia inicia-se no século XX 

com os aluguéis de carruagens e evolui até os dias de hoje com os modernos ônibus. 

Neste período, prevaleciam os meios de transporte individuais não motorizados: a pé, 

bicicleta e veículos movidos por tração animal, além de outros meios de transporte 

voltados para o transporte de cargas. A participação dos veículos motorizados ocorria 

em menor intensidade, enquanto a bicicleta era o meio de transporte mais utilizado da 

época. 

Segundo Cordeiro (1989, p.47), as primeiras lotações pertenciam a 

proprietários diversos, os quais não possuíam “compromisso com a inspetoria de 

trânsito”, na Figura 26 é representado o primeiro serviço de transporte coletivo de 

Goiânia. 

Figura 26 – Primeiro Transporte Coletivo de Goiânia 

Fonte: Skyscrapercity (2008). 
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A primeira iniciativa do poder público para a melhoria da mobilidade urbana em 

Goiânia surgiu somente no final da década de 1960. Em 1969, foi realizada a primeira 

licitação de linhas do transporte coletivo em Goiânia. Na ocasião, entrou em operação 

a empresa HP Transporte Coletivo. Posteriormente, nos primeiros anos de 1970, as 

empresas Araguarina (hoje, Rápido Araguaia), Viação Reunidas e Viação Jussara, 

distribuídas em 55 linhas de ônibus, entraram em operação e passaram a compor o 

transporte coletivo da capital (REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE COLETIVO, 

2012a). 

Nessa época foi elaborado também o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado de Goiânia, de autoria de Jorge Wilheim e Arquitetos Associados, o qual, 

contemplava a moradia e a mobilidade como algumas de suas questões centrais. O 

novo plano proposto apresentou uma metodologia de implantação de um eixo 

estruturante, no sentido “leste oeste” da capital, como vetor de desenvolvimento, que 

pode ser considerado o embrião do Eixo Anhanguera. Consequentemente, o plano 

deu origem a uma Lei de Uso do Solo em 1975, de autoria de Jaime Lerner, que 

enfatizou o sistema viário e o transporte coletivo, bem como a valorização dos 

conjuntos habitacionais (RIBEIRO, 2004, p. 87). 

A Região Metropolitana de Goiânia (RMG) foi criada pela Lei Complementar nº 

27 de 30 de dezembro de 1999, e alterada posteriormente pela Lei Complementar 

Estadual nº 78, aprovada em 25 de março de 2010, composta por vinte municípios:  

Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, 

Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, 

Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador 

Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade. O objetivo da RMG é integrar a organização 

territorial, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum dos 

municípios que a integram. 

Para Batista (2002), o transporte público coletivo, apresentam possibilidades, 

formas e facilidades de deslocamento de pessoas, e por isso devem obrigatoriamente 

fazer parte das políticas públicas, das decisões e ações governamentais relacionadas 

aos investimentos enquanto qualidade de vida nas cidades da RMG. 

Segundo Kneib (2013, p.152), “o sistema de transporte surge para dar 

mobilidade aos indivíduos em função da necessidade de integração dos mesmos com 
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as diferentes atividades que são definidas pelo uso e ocupação do solo”. Neste 

sentido, a estrutura espacial das cidades interfere e é interferida pelo sistema de 

transporte local, sendo, ao mesmo tempo, determinada e determinante em seu 

desenvolvimento. 

6.1.2. Evolução e características 

A estruturação atualmente do transporte coletivo na RMG, como dito 

anteriormente, tem sua origem na implantação do Eixo Anhanguera, como parte de 

um conjunto de medidas voltadas para a melhoria do transporte coletivo no 

Aglomerado Urbano de Goiânia, cujo projeto original foi concebido pelo arquiteto 

Jaime Lerner. O sistema tronco-alimentado em operação advém da década de 1970. 

A Avenida Anhanguera tornou-se, então, sede do eixo de integração, de 

desenvolvimento urbano e de transporte coletivo da capital e dos municípios vizinhos. 

Com a instituição da Região Metropolitana de Goiânia pela Lei Complementar nº 

27, de 30 de dezembro de 1999, e por suas posteriores alterações, o transporte 

coletivo passou por profundas transformações de ordem organizacional e estrutural. 

A Figura 27 mostra o modelo institucional de gestão da rede, representado em 

forma radio concêntrica, semelhante ao projeto urbanístico de Atílio Correa Lima para 

a capital. Gravitam em torno do centro as funções sobre as quais se apoia a rede, com 

os respectivos órgãos e entidades responsáveis pelas mesmas. 

Figura 27 –  Modelo Institucional da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo 
da Região Metropolitana de Goiânia

 

Fonte: Xavier (2013). 
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A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC) é formada 

por 279 linhas com um modelo de ampla e quase plena integração entre elas, 

mediante uma rede de terminais de integração e de equipamentos de menor porte 

denominados estações ou pontos de conexão, que formam o chamado Sistema 

Integrado de Transporte – SIT-RMTC. Comparada com a extensão territorial atendida 

e a população, esta quantidade de linhas indica um sistema bastante racionalizado, 

resultado do modelo operacional integrado que marca a RMTC. A Figura 28 a seguir 

apresenta dados da RMTC. 

Figura 28 – Modelo Institucional da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo 
da Região Metropolitana de Goiânia 

 

Fonte: SETRANSP (2013) 

A Rede ainda tem em sua composição o Consórcio da Rede Metropolitana de 

Transportes Coletivos, o qual representa a atuação conjunta e consorciada das 

concessionárias privadas na operação da Central de Controle Operacional (CCO), na 

prestação do Serviço de Informação Metropolitano (SIM) e nas atividades de gestão, 

operação e manutenção dos Terminais de Integração da Rede Metropolitana de 

Transportes Coletivos. 
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A Central de Controle Operacional tem como funções controlar o andamento 

das viagens das linhas da Região Metropolitana de Goiânia, orientar os motoristas 

quanto a procedimentos a serem seguidos e receber informações em tempo real sobre 

fatores que afetam a operação. De acordo com Rodrigues (2012, p. 79), com o uso 

de geotecnologias, a Central de Controle Operacional tem como objetivos principais a 

melhoria da qualidade do serviço, por meio da regularidade e confiabilidade da 

operação, e o aumento da produtividade através do melhor controle do serviço, a fim 

de satisfazer as necessidades da população. Para tanto, são utilizados o Controle da 

Operação, o qual monitora o cumprimento da programação operacional, e o Controle 

de Terminais, que monitora os terminais por meio de câmeras, com foco na segurança 

e na demanda. 

O Serviço de Informação Metropolitano (SIM) permite que sejam acessadas as 

informações operacionais, tais como frequências e horários de viagens, 

itinerários/trajetos de linhas, localização dos ônibus, pontos de parada, notícias e 

outras. As informações podem ser acessadas pela internet, tanto pelo computador 

quanto pelo celular, e, ainda, por quiosques multimídia instalados em terminais de 

integração, além do atendimento via telefone (call center). Assim, as informações são 

disponibilizadas em tempo real ou não, por meio do Site Rmtc, Rmtc no Google Maps, 

WAP, SMS, Display Ponto de Parada, I-Center e Call Center (RMTC, 2014). 

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 

Goiânia (Setransp) fecha a estrutura organizacional da rede. Além de entidade sindical 

representativa das 106 concessionárias, o SETRANSP configura como agente 

responsável pela arrecadação tarifária da RMTC, a qual se dá por meio da bilhetagem 

eletrônica integrada do Sistema Inteligente de Tarifação de Passagens (Sitpass), 

implantado em 1996. A utilização do sistema de bilhetagem eletrônica promoveu uma 

maior agilidade no embarque, pois os bilhetes (passagens) são adquiridos fora do 

veículo. O SITPass, além do bilhete avulso, possui atualmente o cartão fácil, o cartão 

de integração, o cartão passe escolar e o cartão criança. Cada tipo de cartão possui 

atributos diferenciados, voltados para atender as necessidades de cada segmento. 

Os produtos podem ser adquiridos e recarregados nos postos de venda, distribuídos 

em diversos pontos da área de cobertura da Rede Metropolitana de Transporte 

Coletivo. (RMTC, 2014). 
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O modelo operacional é, para a maior parte da rede, do tipo tronco-alimentado, 

isto é, há um conjunto de linhas que fazem a ligação dos bairros com os locais de 

integração, denominadas linhas alimentadoras e outro conjunto de linhas, troncais, ou 

como também são conhecidas, de Eixo, que realizam a distribuição das viagens nas 

áreas mais centrais, corredores e nos polos de atração. 

Além da classificação em linhas alimentadoras e troncais, a RMTC possui 

linhas classificadas em diretas, circulares, expressas e semiurbanas. As linhas diretas 

atendem as ligações diretas entre terminais sem paradas nas vias. As linhas 

expressas são linhas que tem origem em regiões atendidas por linhas alimentadoras 

de terminais, em bairros populosos, e que executam uma ligação direta para o Centro 

Expandido. Parte do seu percurso é realizada de forma expressa, sem paradas 

intermediárias. As linhas semiurbanas são linhas que tem o papel de atender a sede 

dos municípios da Região Metropolitana de Transporte Coletivo aos terminais de 

integração da rede.  

A RMTC apresenta um elevado grau de cobertura da área urbana. 

Considerando o quociente entre a área atendida pelos trajetos das linhas, 

estabelecida a partir de até 400 m de cada lado do eixo viário servido ao menos por 

uma linha, e a área urbanizada, o indicador de cobertura da rede atinge 85%. Vale 

destacar que parte da área não atendida corresponde a vazios urbanos e 

parcelamentos de terra ainda não ocupados, mas que constam das bases 

cartográficas. Na figura 29 é apresentada a área de cobertura do atendimento da 

RMTC. 
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Fonte: RMTC, 2013 

Na forma de lotes de serviços, as concessões dos serviços de transporte 

coletivo foram vinculadas a áreas geográficas de atendimento ou áreas operacionais. 

A Figura 29 mostra a divisão da RMG em áreas operacionais da Rede Metropolitana 

de Transporte Coletivo, representadas na Figura 30: 

 

Figura 29  – Área de cobertura do atendimento da RMTC 
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Figura 30 – Áreas operacionais do transporte coletivo na RMG (Região 
Metropolitana de Goiânia) 

 

Fonte: CMTC, 2012 

Assim, as empresas concessionárias prestam os serviços de transporte coletivo 

de acordo com a área operacional determinada pela concessão. 

6.1.3. Situação Atual do Setor 

Nos últimos dez anos, o setor vem assistindo a uma perda constante de 

demanda para outras soluções de mobilidade urbana. Inversamente, os custos de 

produção do serviço vêm se elevando à medida em que aumentam os 

congestionamentos nas vias de circulação disputadas por ônibus, automóveis, 

caminhões e motociclista. Esses elementos diminuem a mobilidade da população, a 

produtividade do serviço, das pessoas e a competitividade do serviço de transporte 

público coletivo. A busca pela mobilidade vem cada vez mais de soluções de 

priorização dos meios coletivos, como o caso dos modelos Bus Rapid Transit (BRT), 

que demanda altos investimentos. O poder público, responsável pelos investimentos 

em infraestrutura, tem cada vez menos capacidade de fazê-lo. Não é difícil concluir 

que, somados, esses fatores estão conduzindo o atual modelo de negócio de 

transporte coletivo à insustentabilidade.  
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Desta forma ao comparar o número de viagens realizadas pelas pessoas 

utilizando o serviço de transporte público coletivo na RMTC em 2011 em relação ao 

mesmo período em 2015, constatamos uma redução de 17% do total de clientes 

transportados. 

O mercado de mobilidade urbana no qual está inserido o serviço de transporte 

público coletivo está cada vez mais competitivo, novas soluções surgem a cada dia 

no mercado, como a onda recente dos aplicativos de transporte, UBER, 99 e Cabify: 

1. Uber: é uma empresa de tecnologia que usa de aplicativo para smartphones para 

encontrar motoristas parceiros para usuários que precisam de transporte. 

2. 99: a empresa iniciou operação oferecendo serviço de táxi, utilizando aplicativo 

para que as pessoas que precisam se deslocar de um local para outro pudessem 

contratar o serviço de um taxista parceiro do aplicativo. Recentemente a empresa, 

além do serviço de táxi já oferecido passou a fornecer também serviço de 

transporte de motoristas particulares. 

3. Cabify: a empresa também seguindo a linha dos aplicativos de solicitação de 

transporte particular oferece o serviço com veículos de alto padrão. 

O serviço de transporte público coletivo é altamente regulamentado, possui 

rotas e horários inflexíveis, diferente das novas soluções que possuem pouca ou 

nenhuma regulamentação. 

Outras soluções que são consideradas novas tendências, impactam 

indiretamente o serviço de transporte público coletivo, uma vez que, reduzem a 

necessidade de deslocamentos das pessoas, como e-commerce, internet banking e 

home office: 

1. E-commerce: o comércio eletrônico é uma modalidade de comércio que realiza 

suas transações por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas, como 

computadores e smartphones, sem a necessidade de se deslocar até uma loja 

física. 

2. Internet Banking: é o banco online, que permite fazer operações bancárias sem ter 

a necessidade de até uma agência física. 

3. Home office: trabalhando de casa como freelancer, home based (empresa com 

sede em casa), ou atém mesmo, contratado por uma empresa. 
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7. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

7.1. Modelo de Inteligência Competitiva aplicado à Rede Metropolitana de 

Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC) 

Atualmente os operadores do serviço de transporte público coletivo da região 

metropolitana de Goiânia estão organizados em um consórcio composto por 5 

empresas concessionárias do serviço denominado RedeMob Consórcio. O framework 

apresentado na figura 31, representa os relacionamentos dos agentes do serviço de 

transporte público coletivo na RMG – Região Metropolitana de Goiânia. 

Figura 31 – Framework de Relacionamento dos agentes do Serviço de 
Transporte Público Coletivo na RMTC Goiânia 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Tendo como referência o material apresentado anteriormente neste estudo e a 

estrutura atual do serviço, foi estabelecido o Framework de Inteligência Competitiva 

proposto para implantação na Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia, 

conforme apresentado na Figura 32. 
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Figura 32 – Framework de Inteligência Competitiva – RMTC Goiânia 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

O framework proposto resume todas as etapas da trajetória necessária a ser 

percorrida, para que o entregável seja um produto de relevância com geração continua 

de valor para as partes interessadas. 

O modelo desenvolvido para aplicação busca alinhamento com as etapas 

propostas por Miller (2002): planejamento, coleta, análise e disseminação dos 

produtos de inteligência, sendo o mesmo adaptado para a realidade do setor e 

especificidades do mercado de atuação na Rede Metropolitana de Transporte Coletivo 

de Goiânia. 

O framework do processo inicia com as atividades de Diagnóstico e 

monitoramento, onde são definidos os macrotemas que direcionarão o planejamento 

das próximas etapas do processo, após definidos, inicia-se a etapa de identificação 

das necessidades de IC na fase de necessidade de informação, onde serão definidos 

os KITs e KIQs que serão norteadores da fase de coletas e análise de dados, após 

concluídas as etapas anteriores, os produtos de inteligência gerados são 

disponibilizados aos tomadores de decisões, para definição de estratégias que 
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busquem a geração contínua de valor para as partes interessadas. Todo este 

processo acontece de forma cíclica que possibilita gerar inteligência para o próprio 

processo, que a cada novo ciclo refina seu conhecimento possibilitando melhores 

diagnósticos, este ciclo é denominado no processo por Machine learning. 

Todo o sistema estará suportado por um processo de transformação digital que 

deverá ser estruturado, sendo este um fator crítico para o sucesso do projeto. 

Para melhor compreensão do processo proposto, são detalhadas cada uma de 

suas etapas: 

 

CIC – Comitê de Inteligência Competitiva – RMTC 

 Devido ao serviço de Transporte Público Coletivo na RMG ser operado de 

forma compartilhada e já possuir um consórcio estabelecido dos operadores, o 

processo de inteligência competitiva deverá contemplar todas as empresas 

operadoras do serviço como parte interessada. Desta forma sugere a criação de um 

CIC – Comitê de Inteligência Competitiva, composto por todas as empresas 

consorciadas e também representante da instituição Redemob consórcio. O comitê 

ficará responsável por definir as diretrizes e objetivos do processo de IC, também será 

cliente das informações e produtos de IC produzidos pelo processo. 

Seguindo orientações de Besson e Possin (1996), é necessário existir uma 

autoridade reconhecida que assuma claramente o que pretende em termos de 

tratamento de informações, projetos e objetivos de inteligência para superar as 

dificuldades na implantação de um sistema de IC. 

 

Diagnóstico e Monitoramento 

A proposta apresentada define três ambientes que deverão ser monitorados 

continuamente; ambiente interno, ambiente externo e tendências. 

1. Ambiente Interno: Neste ambiente será monitorado os indicadores de desempenho 

dos processos internos, avaliando a produtividade e eficiência dos mesmos 

também os atributos relacionados à experiência dos clientes ao utilizarem o 

serviço. 
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2. Ambiente Externo: Neste ambiente será monitorado o mercado de mobilidade 

urbana e seus concorrentes, diretos e indiretos, o cenário macro e 

microeconômico também os fornecedores atuais e potenciais do setor. 

3. Tendências: O processo deve monitorar continuamente as novas tendências 

tecnológicas, do comportamento de consumo de mobilidade urbana e os 

modelos de negócios. 

 

Necessidade de Informação 

Nesta etapa serão identificadas as necessidades de inteligência competitiva da 

organização. Este processo deve estar sempre alinhado e orientado ao planejamento 

estratégico do negócio, para evitar que seja investido tempo e recursos para gerar 

informações que não possuem relevância para tomada de decisões. Devem ser 

definidos quais serão os clientes das informações geradas, os KITs (Key Intelligence 

Topics) e os KIQs (Key Intelligence Questions) que irão orientar a coleta de 

informações. 

Dada as características do sistema de transporte público coletivo de Goiânia, é 

definido como cliente do processo de IC o CIC – RMTC (Comitê de Inteligência 

Competitiva da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo), sendo o mesmo comitê 

responsável pelas deliberações estratégicas do uso destas informações. 

Para estabelecimento do sistema de IC na RMTC foram definidos os KITs e 

KIQs apresentados na tabela 6. 
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Tabela 6 – Mapeamento da necessidade de Informações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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Coleta e análise 

Nesta etapa do processo as informações relacionadas com as necessidades 

da empresa serão recolhidas, onde deverão passar por um processo de organização, 

estruturação, arquivadas e analisadas para gerar inteligência para o negócio. Lesca, 

Freitas, Cunha Júnior (1996) sugerem que as informações que as fontes de 

informações sejam organizadas da seguinte forma; 

1. Tipo: Sobre competidores, mercados, ambiente, produtos, tecnologia, 

fornecedores e clientes. 

2. Natureza: Antecipativas, qualitativas, incertas e fragmentadas 

3. Origem:  

 Formal: impressas, publicadas, disponíveis em bases de dados, artigos 

científicos, jornais, patentes, documentos da empresa, etc. 

 Informal: obtidas em exposições, feiras, congressos, visitas a clientes, 

correspondências, entrevistas, contatos telefônicos, etc. 

4. Formatos: formatados e não formatados disponíveis em textos, imagens, 

fotografias, vídeos, fitas, anotações de reuniões e viagens, etc. 

Após pesquisas para elaboração deste trabalho e avaliação das 

especificidades dos Serviço de Transporte Público Coletivo de Goiânia, foram 

mapeadas as seguintes fontes de informações; 

1. Sistema de Bilhetagem Eletrônica: sistema de pagamento unificado em toda a rede 

com utilização de cartões e validação automática da viagem pelo usuário sem 

necessidade de utilização de cobrador. O sistema fornece as seguintes 

informações para o sistema de inteligência: dados do cliente, linha utilizada, 

horário de utilização, frequência de utilização, tipo de produto (passe livre, passe 

escolar, vale transporte...) 

2. Sistema de ITS (Geolocalização dos ônibus): O sistema conta com módulos de 

planejamento, controle e execução da operação e informação ao usuário e fornece 

informações para subsidiar a tomada de decisão, como: velocidade média da 

operação, atrasados, adiantamentos, cumprimento de viagens programadas, 

desvios de trajetos e gerenciamento dos dados arquivados. 

3. Pesquisas de Nível de Serviço: Pesquisas realizadas em campo operacional para 

avaliar o nível de conforto das viagens e identificar os trechos críticos das linhas 
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4. Pesquisas de Origem e Destino: Pesquisa realizada por amostragem para 

identificar os polos atratores e geradores de viagens. 

5. Pesquisas de Satisfação do Cliente: Pesquisa realizada para avaliar a percepção 

do cliente em relação serviço. 

6. SAC: Relatórios dos atendimentos realizados no canal, reclamações, sugestões, 

elogios e informações 

7. Base de Dados dos processos internos: Banco de dados dos sistemas internos 

com informações do desempenho dos processos, sistemas e ERP, Gestão de 

Demandas, Controle de Abastecimentos.  

8. Internet: pesquisa e monitoramento de redes sociais, homepages de empresas, 

sites de associações de negócios, sites acadêmicos, repositórios governamentais, 

newsgroups e-mail lists. 

9. Clipping: compra de serviços regulares de informações coletadas a partir de 

publicações impressas e digitais de jornais, periódicos e mídias eletrônicas. 

10. Mídia Kit: informações prestadas por assessoria de imprensa, publicidade e 

relações públicas para agências de notícias. 

11. Fontes Governamentais: relatório sobre pesquisa de mercado, levantamentos 

socioeconômicos, revistas técnicas e publicadas pelas empresas, manuais de 

negócios, jornais e catálogos (IMETRO, INPI, IBGE, INT, IPEA). 

12. Base de dados on-line: assinaturas de bases de dados on-line, pesquisas em 

websites dos periódicos da área do negócio. 

13. Workshop: eventos diversos relacionados ao negócio 

14. Rede Interna de Relacionamentos: fornecedores, clientes e parceiros de negócios. 

15. Instituições e organismos setoriais: federações de indústrias, associações, 

comissões nacionais, consultorias de pesquisas e análise de mercado. 

Para obter respostas às necessidades de informações mapeadas será gerando 

um ativo de informação de alto volume, velocidade e variedade, que necessita de 

formas inovadoras para processamento e armazenamento destas informações, 

devendo ser estabelecida uma estrutura tecnológica de Big Data. 

Concluindo esta fase do processo, será necessário estabelecer uma estrutura 

de Business Intelligence. Maróstica, Eduardo (2015), apresenta a importância da 

utilização de Business Intelligence (BI) no processo de geração de inteligência 

competitiva: 
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Business Intelligence (BI) é o conjunto de ferramentas utilizadas para 

manipular uma massa de dados operacional em busca de 

informações inteligentes e estruturadas, essenciais para a empresa, 

com base em sistema de apoio à gestão e aos executivos para a 

tomada de decisões. 

 

Segundo Gomes, Elisabeth (2017), esta atividade define o produto de 

inteligência. É importante que estas ferramentas estejam relacionadas com as etapas 

propostas no modelo apresentado. Atualmente é o utilizado o Qlik View como 

ferramenta de BI no processo de Analytics e disponibilização das informações, 

apresentado na figura 33. 

Figura 33 – BI – Qlik View

 

Fonte: HP Transportes Coletivos 

 

Disponibilização da Informação 

 Segundo Choo (2006) “a entrega da informação deve ser feita por meios que 

estejam de acordo com os hábitos e preferências dos usuários de acordo com o 

seguinte princípio – ‘a informação certa para a pessoas certa, no formato, local e horas 

certos’”.  

 Após o estudo realizado foram definidos os seguintes produtos de 

Inteligência competitiva à serem disponibilizados neste processo; 
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1. Sumários Executivos: análises e considerações sobre as implicações para o 

negócio, gerados principalmente a partir das fontes secundárias, confrontando 

as informações com os objetivos/metas estabelecidos para o setor. O produto, 

com a análise, é apresentado de forma sucinta e não como um artigo, indicando 

os diversos caminhos que podem ser seguidos pelo usuário final. 

2. Alertas Antecipados: Relatórios contendo uma análise sintética e rápida sobre 

um tópico específico do setor que possa afetar a organização no curto prazo. 

Esse produto de Intel busca antecipar possíveis ameaças e oportunidades de 

negócios que possam pegar os decisores estratégicos de surpresa. 

3. Relatórios Analíticos: Relatórios detalhados dos perfis e comportamentos 

estratégicos adotados pelos concorrentes (competitor profile) atuais e demais 

players do setor, como fornecedores, clientes, parceiros estratégicos, 

instituições financeiras e governo – SWOT. 

4. Análise de Situações: Relatórios contendo análise instantânea das forças e 

fraquezas que possam implicar na conquista ou perda de vantagem competitiva 

em decorrência da identificação de ameaças e oportunidades de negócios. 

5. Newsletter: conjunto de informações relevantes e atualizadas sobre os 

concorrentes e demais players de interesse existente no setor, publicadas ou 

veiculadas nas mídias impressas, televisivas ou outros meios (Clipping). 

6. Projeções Estratégicas: Relatórios contendo análise de tendências macro 

ambientais que possam afetar a competitividade da organização e do seu 

respectivo setor no longo prazo. 

7. Dash Board: Painel de controle com informações do desempenho do serviço 

observando as perspectivas do BSC. 

 Taylor em 1986 desenvolveu o modelo para o processo de adição de valor 

nos Sistemas Formais de Informação representado na Figura 34, que será utilizado 

como direcionador neste processo. 
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Figura 34 – Processo Adição de Valor nos Sistemas Formais de Informação 

 

Fonte: Taylor (1986) 

 

Gestão Estratégica 

Para Tarapanoff (2001) a utilização de ferramentas “convergem para a 

monitoração de informações ambientais, que se pode concretizar  na estruturação de 

sistemas de informação para a tomada de decisão”. Seguindo este pensamento 

apresentamos outras ferramentas importantes apresentadas neste estudo, que 

deverão subsidiar o processo de tomada de decisão e elaboração das estratégias no 

processo de IC da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia; Análise 

SWOT, Balanced Scorecard (BSC), Cinco Forças de Porter, Business Model Canvas. 

Entregável 

Esta parte é o resultado esperado após a realização de todas as etapas do 

processo, que é a geração contínua de valor para as partes interessadas do negócio. 

Buscando com a aplicação do sistema, antecipar às tendências, compreender as 

expectativas e experiência dos clientes e desenvolver ações que possam tornar o 

serviço mais produtivo e competitivo. 

Machine Learning 

Aprendizado de máquina (em inglês, machine learning) é um método de análise 

de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. É uma vertente 



79 
 

da inteligência artificial que se baseia na ideia de que sistemas podem aprender com 

dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. 

Em 1959, Arthur Samuel definiu aprendizado de máquina como o "campo de 

estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente 

programados. O aprendizado automático explora o estudo e construção 

de algoritmos que podem aprender de seus erros e fazer previsões sobre dados. 

O processo de IC acontecerá de forma cíclica se retroalimentando e 

aprendendo com as informações históricas e as decisões tomadas, este processo 

deverá ser suportado por um processo tecnológico de aprendizagem contínua, 

podendo projetar cenários cada vez mais reais, e antecipar tendências e planejamento 

de ações. 

Transformação Digital 

Todo o processo de IC estará suportado por um processo de transformação 

digital que deverá ser estruturado, sendo este um fator crítico para o sucesso do 

projeto. Nos sistemas de IC a era digital direciona às empresas a se concentrarem na 

estratégia de transformação digital, incluindo a aceleração de atividades, processos e 

competências para aproveitar da melhor forma as tecnologias. Segundo a MIT, as 

empresas “Mestres em Transformação Digital” são em média 26% mais lucrativas do 

que as demais empresas de seus segmentos. 

Na estruturação do processo deverão ser definidas estratégias de 

gerenciamento de mudanças, revisão dos processos de negócios, mapeamento e 

desenvolvimento de competências, também gestão de tecnologia da informação e 

inovação de forma estratégica. 

 Para planejamento e implantação do modelo de Inteligência Competitiva 

Proposto para RMTC, foi proposto o plano de ação apresentado na tabela 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arthur_Samuel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
https://inteligencia.rockcontent.com/transformacao-digital/
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Tabela 7 – Plano de ação para definição do projeto de implementação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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Figura 35 – Business Intelligence 

 

Figura 36 – Business Intelligence 

7.2. Análise de Viabilidade do modelo 

A formulação da solução proposta implica a necessidade de avaliação de sua 

viabilidade bem como o planejamento de sua operacionalização. A análise de 

viabilidade da solução, pode ser feita de forma qualitativa ou quantitativa e envolver a 

avaliação de viabilidade sob as perspectivas técnica, operacional, estratégica e 

financeira. 

7.2.1. Viabilidade Técnica 

O projeto se apresenta tecnicamente e tecnologicamente viável para 

implementação na RTMC, atualmente o serviço conta com estrutura de Tecnologia da 

informação com profissionais capacitados e experientes no mercado, com robusta 

estrutura tecnológica de armazenado e de Business Intelligence apresentado na 

Figura 35. O uso de tecnologia de banco de dados e análise é prática com no sistema, 

devido ao grande volume de dados processados diariamente na execução da 

operação, para controle dos veículos e também dos sistemas de bilhetagem. Na figura 

36 é apresentada a Central de Controle Operacional do Sistema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: HP Transporte Coletivos (2016) 
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Figura 37 – Central de Controle Operacional - CCO 

 
Fonte: RedeMob Consórcio (2015) 
 

A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia conta com sistema de 

bilhetagem eletrônica, monitoramento em tempo real da operação (ITS - Sistema 

Inteligente de Transporte), software de business Intelligence com suporte a utilização 

de Big Data, software para dimensionamento e planejamento operacional e aplicativos 

para relacionamento com cliente. 

7.2.2. Viabilidade Operacional 

O Projeto se apresentou operacionalmente viável utilizando a estrutura 

atualmente existe para operacionalização, e posteriormente avaliando a necessidade 

de incremento de estrutura. A RMTC possui processo de Marketing estruturado da 

seguinte forma: gestão da informação, gestão do relacionamento, gestão da marca. 

Este processo é o responsável pelo planejamento, execução, análise e 

disponibilização de pesquisa de satisfação e avaliação da imagem da Rede 

Metropolitana de Transporte Coletivo.  

Existe em operação o processo de Gestão do Desempenho Operacional, 

responsável por disponibilizar análises do desempenho da operação, realizar 
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pesquisas de satisfação do cliente externo, pesquisas de nível de serviço, subsidiar o 

processo de planejamento operacional. 

O processo de execução da operação também possui estrutura de pessoal para 

gerar informações que são entrada para sistema de IC. 

7.2.3. Viabilidade Estratégica 

O projeto é considerado estrategicamente viável, está ligado diretamente aos 

objetivos estratégicos do sistema de Transporte Público Coletivo de Goiânia, na busca 

pela geração de valor às partes interessadas e reestabelecer a competitividade do 

serviço. Conforme apresentado neste estudo o sistema está perdendo 

competitividade, e reestabelecer um cenário competitivo para a rede metropolitana de 

transportes coletivos, faz parte dos objetivos estratégicos declarados para o sistema. 

Desta forma, o modelo proposto se apresenta como ferramenta no auxílio à definição 

de estratégias para alcançar tais objetivos. 

7.2.4. Viabilidade Financeira 

Dado objetivo de reestabelecer a competitividade do serviço que somente no 

ano de 2017 comparado com 2016, deixou de faturar aproximadamente mais de R$ 

40 milhões, com a redução de clientes transportados. O investimento extra, para 

estruturação do processo é estimado em aproximadamente R$ 200.000,00 (Duzentos 

mil reais) com consultoria especializada. Reestabelecer parte desta produtividade, ou 

até mesmo, reduzir o índice de clientes que deixam de utilizar o serviço e 

considerando a estrutura já existente no sistema que poderá ser utilizada para 

operacionalizar o modelo, o mesmo é avaliado financeira viável. 

 

7.3. Cronograma de implantação 

Considerando os pontos anteriormente apresentados no estudo, foi elaborada 

uma proposta de cronograma implementação do modelo apresentado, conforme 

figura 37. 
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Figura 38  – Cronograma de Implementação

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Conforme evidenciado ao longo deste estudo, o serviço de Transporte Público 

Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia vem perdendo competitividade, o 

objetivo deste trabalho foi construir um modelo de inteligência competitiva aplicado a 

Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia, de forma a promover a 

atratividade do setor e a sustentabilidade do negócio. 

Devido a garantia de mercado dos contratos de concessão dos serviços, por 

muito tempo os operadores olharam somente para a eficiência dos processos 

internos, não estruturando e desenvolvendo as competências de avaliação do 

mercado de mobilidade e suas tendências, somada a inflexibilidade do serviço devido 

sua alta regulamentação e a falta de priorização do transporte coletivo nos projetos 

das cidades, gerou um alto índice de perda de clientes no setor. 
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Aproveitando as oportunidades que não foram identificadas pelos operadores e 

ficaram sem serem atendidas no mercado, novas opções de transporte com base 

tecnológica sugiram e foram ganhando cada vez mais espaço neste cenário. 

Nos últimos anos, o setor vem assistindo uma perda constante de clientes para 

outros meios de transporte. Inversamente, os custos de produção do serviço vêm se 

elevando à medida que aumentam os congestionamentos nas vias de circulação 

disputadas por ônibus, automóveis, caminhões e motocicletas. Estes elementos 

diminuem a mobilidade da população e reduzem a produtividade e competitividade 

dos serviços de transporte público. 

As organizações enfrentam o desafio de buscar o entendimento e atendimento 

das necessidades dos clientes, cada vez mais buscando agregação de valor ao 

serviço consumido, em equilíbrio com as necessidades e expectativas das demais 

partes interessadas, considerando que os recursos para financiamento do serviço são 

exclusivamente da tarifa. A falta de recursos e disposição do poder público, frente aos 

problemas aumentam o desafio de uma concessionária do serviço de transporte 

público coletivo 

Desta forma, buscar compreender a jornada dos clientes, sua experiência ao 

utilizar os serviços de transporte público coletivo, compreender o mercado de 

mobilidade urbana, monitorar os concorrentes e antecipar tendências é fator crítico de 

sucesso para os operadores do Serviço de Transporte Público Coletivo da região 

metropolitana de Goiânia. 

Cumprindo com o objetivo do trabalho foi desenvolvido um modelo de sistema 

de inteligência competitiva para aplicação na RMTC de Goiânia, com o propósito de 

orientar o trabalho de produção de inteligência competitiva, buscando reestabelecer a 

competitividade do serviço e gerando valor para todas as partes interessadas. 

O sistema de Goiânia possui características específicas, uma delas é a operação 

de forma compartilhada pelas empresas concessionárias do serviço que se 

organizaram em um modelo de consórcio, todo o planejamento e execução da 

operação é realizada de forma conjunta sem concorrência entre as empresas, 

inclusive a receita produzida na operação do serviço é dividida de forma proporcional 

às empresas, respeitando os limites de área de atuação, independente de qual 

empresa atendeu o cliente. 
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Neste sentido, a implantação do sistema de inteligência competitiva não poderá 

ocorrer isoladamente por uma única empresa concessionária do serviço, este sistema 

deverá ser estabelecido de forma conjunta entre todas as empresas operadoras, para 

fortalecimento e geração contínua de valor para todas as partes interessadas. Assim, 

todas ações de inteligência competitiva devem levar em conta a aplicação conjunta e 

o engajamento de todas as empresas como fator crítico de sucesso do projeto. 
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