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RESUMO 

 
Diante de um mercado progressivamente mais competitivo devido à globalização, evolução 
das TICs – Tecnologias da Informação e da Comunicação, mudanças na cultura e nos hábitos 

da sociedade moderna, entre outros aspectos relacionados às demandas e necessidades do 
mercado, é de elevada importância que os gestores monitorem tal dinâmica social e 

mercadológico, mediante estratégias competitivas, baseadas no ambiente interno e externo da 
empresa. Nesse ínterim, o nexo da gestão da qualidade com a inteligência competitiva passa a 
ser uma poderosa ferramenta competitiva às corporações diante do mercado. A inteligência 

competitiva pode ser traduzida como a série de metodologias implantadas mediante 
dispositivos de softwares, que trabalham para possibilitar os processos decisórios serem 

eficientes, apesar das circunstâncias atribuladas. Averiguando-se essa conjuntura, ressalta-se o 
seguinte problema de pesquisa: quais são as principais influências da gestão da qualidade e da 
inteligência competitiva para o aumento de eficiência no processo de tomada de decisão das 

organizações? Referente ao objetivo geral, aferiram-se as principais características sobre a 
gestão da qualidade e inteligência competitiva. Os objetivos específicos desse estudo são: 

descrição de aspectos conceituais e mercadológicos sobre inteligência competitiva; 
caracterização de questões relevantes sobre gestão da qualidade; análise sobre as vantagens da 
combinação entre gestão da qualidade e inteligência competitiva para o aumento de eficiência 

organizacional. Esse estudo foi realizado por meio da metodologia de revisão bibliográfica 
narrativa (revisão de literatura), baseando-se em obras literárias, em artigos publicados em 

periódicos offline e também em artigos online reconhecidos no meio científico, onde buscou-
se a verificação das principais influências da gestão da qualidade e da inteligência competitiva 
para o aumento de eficiência no processo de tomada de decisão das organizações. 

 
Palavras-chave: Estratégia Competitiva. Gestão da Qualidade. Inteligência Competitiva. 

 

 

QUALITY MANAGEMENT AND COMPETITIVE INTELLIGENCE: A 

STRATEGIC COMBINATION TO RAISE THE LEVEL OF QUALITY IN ALL 
SECTORS OF THE ORGANIZATION 

 

ABSTRACT 

 
Faced with a progressively more competitive market due to globalization, the evolution of 
ICTs - Information and Communication Technologies, changes in the culture and habits of 

modern society, among other aspects related to the demands and needs of the market, it is of 
great importance that managers monitor such social and market dynamics, through 

competitive strategies, based on the company's internal and external environment. 
Meanwhile, the connection between quality management and competitive intelligence 
becomes a powerful competitive tool for corporations in the market. Competitive intelligence 

can be translated as the series of methodologies implemented through software devices, 
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which work to enable decision-making processes to be efficient, despite the difficult 

circumstances. When investigating this situation, the following research problem is 
highlighted: what are the main influences of quality management and competitive intelligence 

for increasing efficiency in the decision-making process of organizations? Regarding the 
general objective, the main characteristics of quality management and competitive 
intelligence were assessed. The specific objectives of this study are: description of conceptual 

and market aspects about competitive intelligence; characterization of relevant quality 
management issues; analysis of the advantages of combining quality management and 

competitive intelligence to increase organizational efficiency. This study was carried out 
using the narrative bibliographic review methodology (literature review), based on literary 
works, on articles published in offline journals and also on online articles recognized in the 

scientific community, where the main influences were sought to verify from quality 
management and competitive intelligence to increasing efficiency in the decision-making 

process of organizations. 
 
Keywords: Competitive Intelligence. Competitive Strategy. Organizational Efficiency. Quality 

Management. 
 

 

1 Introdução 

 

A gestão da qualidade mantém o propósito de auxiliar aos envolvidos com a 

corporação, não apenas o consumidor, criando uma cultura organizacional acertada e coesa 

aos valores da organização, do mesmo modo que possibilita a qualidade em todas as áreas. 

Assim, é fundamental que toda a empresa inclua a gestão de qualidade no seu planejamento e 

a aplique, de forma a aumentar o coeficiente de qualidade e a competitividade diante do 

mercado. 

O imperativo de se adequarem a tais transformações não é exclusivo dos gestores, e sim 

de toda a equipe que participa de forma ativa do processo corporativo. É possível afirmar que 

um dos mais importantes desafios do ambiente exterior se relaciona à economia nacional. No 

que se refere ao ambiente interior, as empresas ainda se defrontam com inúmeros desafios no 

que tange à gestão administrativa. 

Para tal, se faz necessário que os gestores entendam a relevância do planejamento e 

adoção de estratégias relacionadas à gestão de qualidade, com vistas a majorar o grau de 

efetividade com relação aos âmbitos da corporação (MOYSES FILHO, 2017). A presente 

pesquisa trata das questões associadas ao clima organizacional, com o propósito de enriquecer 

o estudo nessa área e seu efeito sobre a gestão de qualidade, na qualidade de estratégia de 

endomarketing, entendida pelos gestores, com o foco nos colaboradores, e com o intuito de 

aumentar a qualidade em todas as áreas e processos da empresa e, por conseguinte, aumentar 

o nível da prestação de serviços e/ou desenvolvimento de produtos. 
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Inúmeros fatores estão envolvidos nas relações de trabalho, intervindo no 

contentamento dos empregados. Dentre eles, existe uma subjetividade humana, incluindo 

empenhos, valorações, motivações, convívio, história de vida, entre tantos outros. E, a 

depender do caso, a individualidade do colaborador poderá ser capaz de influenciar a equipe 

de trabalho onde se insere, de forma positiva, ou também, negativa (CHIAVENATO, 2010). 

Os trabalhos conduzidos acerca do tópico clima organizacional em empresas são de crucial 

importância, uma vez que um dos maiores diferenciais corporativos é o recurso humano. 

Assim, a presente pesquisa salienta a importância de integrar estratégias da gestão de 

qualidade às táticas da inteligência competitiva. 

Os sistemas de inteligência competitiva, dentre outras funções, têm como objetivo 

possibilitar o acesso interativo a dados e informações, o que permite que estes sejam 

manipulados, propiciando que os administradores possam efetuar análises adequadas 

(TURBAN; SHARDA; DELEN, 2010). No ambiente corporativo a ferramenta de inteligência 

competitiva está diretamente ligada a assuntos de planejamento estratégico, armazenamento 

de informações, e publicações de dados relevantes ao usuário final, dando suporte à tomada 

de decisão (PIEDADE, 2011). 

A inteligência competitiva pode ser considerada um instrumento essencial, na 

contemporaneidade, pois permite a simulação de ambientes, nos quais uma determinada 

decisão foi adotada com suas possíveis consequências; uma vez que a simulação é realizada 

fazendo uso das informações históricas da corporação. Todavia, toda esta simulação não 

servirá, caso os recursos humanos não se apropriem do entendimento necessário ao manuseio 

do instrumento, uma vez que se faz necessário que o gestor saiba avaliar as informações 

contextualizadas no que diz respeito à totalização e ao agrupamento, ser capaz de reconhecer 

e estabelecer associações de causa e efeito. Assim, parece nítido que o BI (Business 

Intelligence) é um instrumento capaz de suportar os gestores nos processos de tomada de 

decisões (LEME FILHO, 2006). 

Averiguando-se essa conjuntura, ressalta-se o seguinte problema de pesquisa: quais são 

as principais influências da gestão da qualidade e da inteligência competitiva para o aumento 

de eficiência no processo de tomada de decisão das organizações? Referente ao objetivo geral, 

aferiram-se as principais características sobre a gestão da qualidade e inteligência 

competitiva. Os objetivos específicos desse estudo são: descrição de aspectos conceituais e 

mercadológicos sobre inteligência competitiva; caracterização de questões relevantes sobre 
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gestão da qualidade; análise sobre as vantagens da combinação entre gestão da qualidade e 

inteligência competitiva para o aumento de eficiência organizacional. 

Dentre os autores citados, estão: Araújo (2013); Burmester e Aidar (2015); Chiavenato 

(2010); Gógova (2015); Hoffmann (2012); Kotler e Keller (2011); Lobato et al. (2017); 

Maróstica (2014); Miceli e Salvador (2017); Roth (2011); Sierra (2015); Stair e Reynolds 

(2015); Vidigal (2015); entre outros. Esse estudo foi realizado por meio da metodologia de 

revisão bibliográfica narrativa (revisão de literatura), baseando-se em obras literárias, em 

artigos publicados em periódicos offline e também em artigos online reconhecidos no meio 

científico, onde buscou-se a verificação das principais influências da gestão da qualidade e da 

inteligência competitiva para o aumento de eficiência no processo de tomada de decisão das 

organizações. 

O presente estudo foi estruturado da seguinte forma: em um primeiro capítulo, realizou-

se a introdução, com a exposição dos objetivos gerais e específicos, da justificativa, do 

problema, do método e outras questões introdutórias ao presente trabalho; no segundo 

capítulo, foram descritos aspectos conceituais e mercadológicos sobre inteligência 

competitiva; no terceiro capítulo, foram caracterizadas questões relevantes sobre gestão da 

qualidade; no quarto capítulo, foram analisados atributos importantes sobre as vantagens da 

combinação entre gestão da qualidade e inteligência competitiva para o aumento de eficiência 

organizacional; no quinto capítulo descreveu-se a metodologia adotada ao desenvolvimento 

do presente trabalho; e por fim, em uma última etapa, descreveram-se as considerações finais, 

com a abordagem das conclusões sobre o presente estudo. 

 

 

2 Inteligência Competitiva 

 

A inteligência competitiva é uma maneira valorosa de selecionar e coordenar as 

informações importantes acerca do comportamento de mercado, concorrência, público-alvo, 

ambiente interno e externo, questões influenciadoras de mercado, tais como a economia, o 

ensino, a saúde, e um conjunto de outros dados de elevada importância, por meio da análise 

de históricos, panoramas atuais e futuros (GOMES; BRAGA, 2017). Para compreender 

melhor as características e vantagens sobre o uso da inteligência competitiva, é necessário 

pontuar e contextualizar alguns conceitos de gestão empresarial e de mercadologia, bem 

como, relacionar ‘o tema com as áreas tecnologia, informação e comunicação, destacando a 
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sua importância para análise do mercado, a fim de oferecer informações relevantes e 

estratégicas para a tomada de decisão dos gestores. 

 

 

2.1 Gestão Estratégica 
 

Muitos líderes empresariais adquirem diversas informações, muitas vezes, sem 

oferecer o devido direcionamento para estas informações, acumulando uma série de 

informações através de dados, análises e/ou comparações de benchmarking (LIMA; LIMA, 

2011). O acúmulo de informações, além de ocupar espaço físico, também despende tempo 

precioso dos profissionais envolvidos com a coleta de dados. As empresas focadas na 

obtenção de informações não estão completamente equivocadas (GOMES; BRAGA, 2017). 

Porém, é necessário que, além de obter informações, as empresas estejam focadas e 

direcionando o máximo de esforços para uma gestão orientada estrategicamente pelo 

conhecimento, com a finalidade de apoiar a tomada de decisão organizacional. É necessário 

equilíbrio entre informação e conhecimento, onde o conhecimento deve, sempre, prevalecer. 

A gestão estratégica precisa ser uma atividade contínua na empresa, em que os executivos 

tomem decisões, estratégicas e táticas, diariamente, semanalmente, mensalmente. Isso requer 

input, processamento e output contínuo, cujo processo sistemático de inteligência competitiva 

pode fornecer (VIDIGAL, 2015). 

 

 

2.2 Planejamento Estratégico 

 

Por meio da inteligência competitiva, é possível realizar coleta, análise e repasse de 

informações que auxiliam a empresa na tomada de decisões estratégicas, além de colaborar 

com a sua capacidade e habilidade de concorrência, proporcionando maior e melhor 

conhecimento sobre o ambiente externo. Desta maneira, o planejamento estratégico da 

empresa estará bem estruturado e preparado para os desafios do mercado, pois será possível 

antecipar-se frente à concorrência, maximizando os resultados a curto, médio e longo prazo, 

traçando e executando estratégias competitivas eficientes (BURMESTER; AIDAR, 2015). 

Dentre as vantagens proporcionadas pela inteligência competitiva no processo de 

planejamento estratégico das organizações, destacam-se: identificação de oportunidades e 

ameaças; obtenção de conhecimento relevante para desenvolvimento do planejamento 
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estratégico; minimizar surpresas que surgem no ambiente externo; compreender o impacto 

que as ações da empresa estão tendo no mercado; entre outras diversas informações 

estratégicas sobre o mercado (ANDRADE, 2016). 

 

 

2.3 Planejamento de Marketing 

 

O mercado é formado por consumidores, suspects e prospects (projeções e 

perspectivas), diante de ambiente vulnerável às condições econômicas e políticas, dentre 

outros vários aspectos comportamentais. Devido à alta complexidade de influências e 

incertezas, é necessária a criação e análise de cenários e tendências (FERNANDES; 

SCHENINI; SILVA; TENCA, 2010). 

Para o marketing, a inteligência competitiva é duplamente importante. Assim como 

ocorre na gestão estratégica e no planejamento estratégico, por exemplo, o planejamento de 

marketing também necessita da inteligência competitiva para levantamento e análise de 

informações estratégicas, realizando assim, uma espécie de briefing de marketing. Mas, além 

disso, a inteligência competitiva é, em si, uma estratégia de marketing. E, como tal, deveria 

ser um instrumento fundamental para todas as empresas, independente do seu porte, devido às 

vantagens competitivas que esta estratégia de marketing pode oferecer para as organizações 

(MICELI; SALVADOR, 2017). 

No contexto contemporâneo do mercado, as ferramentas de inteligência competitiva se 

apresentam como recursos indispensáveis para se identificarem novos mercados, tanto para a 

abertura de um negócio como para o lançamento de um novo produto ou serviço. Essas 

ferramentas permitem que se conheça, avalie e entenda previamente o mercado onde se 

pretende atuar, criando uma sinergia interna entre os setores da empresa que, a partir das 

informações coletadas, passam a agir em conjunto na busca de soluções que satisfaçam as 

necessidades ou desejos do público-alvo (AMBRÓSIO, 2011). 

 

 

2.4 TICs – Tecnologia da Informação e da Comunicação 
 

TIC é um conjunto de recursos tecnológicos que, se estiverem integrados entre si, 

podem proporcionar a automação e/ou a comunicação de vários tipos de processos existentes 

nos negócios, no ensino e na pesquisa científica, na área bancária e financeira, entre outros. 
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As TICs, portanto, são as tecnologias que intermediam os processos informacionais e 

comunicativos entre as pessoas. É um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, 

proporcionando a comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e assim por 

diante (IMBERNÓN, 2010). 

TIC é a área que utiliza ferramentas tecnológicas com o objetivo de facilitar a 

comunicação e o alcance de um alvo comum. A tecnologia da informação pode ser utilizada 

pelas empresas para diversas finalidades, desde gestão administrativa, gestão financeira, 

gestão estratégica e, principalmente, para estratégias de marketing e vendas. As TICs 

proporcionam um avanço importante no contexto estratégico e funcional, capacitando a 

empresa a melhorar o seu processo de planejamento, além de interagir com o seu mercado de 

maneira mais produtiva (MORAN; MASSETTO; BEHRENS, 2012). 

A maioria dos indivíduos já interagiram, interagem e/ou interagirão, de alguma maneira, 

com ferramentas e soluções relacionadas à TI, tais como: serviços delivery, compra de 

produtos no comércio, serviços online, serviços de banco, entre tantas outras situações 

presentes no século XXI. Partindo desta tendência global, envolvendo serviços e produtos 

cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade moderna, os gestores têm a obrigação de 

expandir as organizações para esta mesma direção, adequando suas estruturas de acordo com 

as demandas e necessidades do seu público-alvo. Nesse sentido, é necessário que as 

organizações tenham uma administração competente e atualizada para ampliar o diálogo entre 

todos os setores, bem como com todos os envolvidos (STAIR; REYNOLDS, 2015). 

 

 

2.5 Inteligência Competitiva: Questões Mercadológicas 
 

A inteligência competitiva é a dinâmica de coletar, analisar e disseminar eticamente a 

inteligência apurada, proeminente, particular, moderna, visionária e factível no que tange às 

alusões dos negócios, dos competidores e da empresa em si (HOFFMANN, 2012). Nas 

épocas de maior competitividade entre as organizações, destaca-se no mercado aquele 

empreendedor capaz de predizer disposições ou detectar ocasiões para o aprimoramento da 

experiência com os consumidores. Apresenta-se a inteligência competitiva como um 

dispositivo de extrema relevância às organizações, uma vez que possibilita a intersecção de 

dados e sua alteração para informações úteis no processo decisório (MENDES, 2010). 

É por meio do ciclo da produção de inteligência que se dá o processo de transformação 

de um fato em inteligência, para que essa esteja pronta para ser utilizada pela empresa. Esse 
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ciclo é formado por quatro etapas, descritas a seguir: Planejamento – é a primeira etapa do 

ciclo e inicia-se com o levantamento da necessidade da informação do tomador de decisão; 

Coleta – é o processo de obtenção de dados em informação que serão transformados em 

inteligência por meio do processo de análise; Análise – etapa em que a inteligência é gerada; 

Difusão – é a última etapa do ciclo de inteligência e tem como função disseminar para os 

clientes internos a inteligência formalizada (SIERRA, 2015). 

Os processos da inteligência competitiva (Figura 1) trazem diversos benefícios para a 

gestão e, também, para o planejamento estratégico das empresas, tais como: redução de 

riscos; antecipação de acontecimentos; alinhamento e monitoramento de informações; 

planejamento e atuação mais ágeis; maximização sobre o desempenho (MARÓSTICA, 2014). 

 

Figura 1 – Processos da Inteligência Competitiva. 

 
Fonte: Maróstica (2014). 

 

A partir dos resultados obtidos neste processo, os gestores empresariais podem 

verificar se a empresa, de fato, é competitiva no mercado, e se existe sustentabilidade para o 

seu modelo de negócios, baseando-se em uma série de informações e fatores apresentados 

através da inteligência competitiva. O mercado contemporâneo é marcado pela era do 

conhecimento, onde somente obter informação não é o suficiente. É necessário inovar e agir, 

constantemente. Por meio da inteligência competitiva, as organizações podem exercer, 

efetivamente, esta proatividade, ao invés de esperar para reagir aos acontecimentos, o que 

acontece com frequência no mundo dos negócios (GÓGOVA, 2015). Em suma, o que a 

inteligência competitiva – business intelligence – faz é converter dados brutos sobre 

mercados, concorrentes e comportamento de consumo, entre outros, em informação relevante 

para as empresas. 

 

 



12 
 

 
 

3 Gestão da Qualidade 

 

O departamento de recursos humanos surgiu no século XIX, com a necessidade de 

contabilizar os registros dos trabalhadores, as faltas e os atrasos. Os chefes de pessoal, 

naquela época, tinham como características a inflexibilidade, o estrito seguimento das leis e 

eram conhecidos por serem donos de uma frieza incalculável, principalmente na hora de 

demitir funcionários. Ao ser comunicado que deveria ir ao departamento de pessoal, o 

funcionário já imaginava uma provável demissão. Em algumas organizações, inclusive, essa 

antiga cultura ainda existe (ARAÚJO, 2013). 

De acordo com a Teoria de Maslow (ROTH, 2011) – Figura 2 –, os seres humanos 

vivem para satisfazer as suas necessidades, com o objetivo de conquistar a sonhada 

autorrealização plena. O esquema descrito na Pirâmide de Maslow trata justamente da 

hierarquização dessas necessidades ao longo da vida do ser humano. Maslow tinha uma visão 

de que cada indivíduo é dotado de propensão inata à autorrealização, sendo um estado mais 

elevado das necessidades humanas, que envolve o uso de todas as habilidades e qualidades, 

além do desenvolvimento do potencial individual e sua aplicação. 

 

Figura 2 – Pirâmide de Maslow. 

 
Fonte: Roth (2011). 

 

Para que o indivíduo se sinta autorrealizado, obrigatoriamente, deve satisfazer 

necessidades de ordem inferior. No contexto profissional e de motivação do trabalho, ressalta-
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se a Pirâmide de Maslow (ROTH, 2011), de acordo com a Figura 1, onde o autor classifica as 

necessidades do esquema de Maslow com base em necessidades e demandas do ambiente 

organizacional, descritas assim: necessidade fisiológica – horários flexíveis no trabalho, com 

o devido repouso físico e descanso mental; necessidade de segurança – segurança no ambiente 

trabalho em questões técnicas e trabalhistas, bom salário e garantias de estabilidade; 

necessidade de associação – desenvolvimento de bom relacionamento profissional no 

ambiente do trabalho com os demais funcionários, bem como com os gerentes, diretores e 

gestores em geral da organização; necessidade de estima – recebimento constante de 

feedbacks da organização, reconhecimento pelos resultados gerados por meio do trabalho, 

recebimento de promoções e aumentos salariais ao longo da carreira; necessidade de 

autorrealização – influência nos processos de tomadas de decisão da organização, participação 

em processos importantes no cotidiano do trabalho, autonomia para desenvolver as tarefas 

profissionais. 

As necessidades insatisfeitas, ou seja, que não conseguirem ser cumpridas, implicam 

reações negativas no comportamento do indivíduo, como frustrações, medos, angústias, 

inseguranças e entre outras Assim, a Pirâmide de Maslow é utilizada como ferramenta 

estratégica, sendo adotada para motivação e treinamento de colaboradores em organizações, 

fazendo parte do planejamento estratégico. Cita-se este método para evidenciar que o 

colaborador necessita ser compreendido como parte integrante da organização, onde atua 

internamente de maneira participativa, e não somente para fins de mão-de-obra operacional 

(LACOMBE, 2011). 

Os gestores de pessoas não podem considerar os colaboradores como meros recursos de 

uma organização. É necessário tratá-los como indivíduos que impulsionam a organização, 

como parceiros, investindo na organização o seu capital humano, com a legítima expectativa 

de retorno sobre o seu investimento. O comportamento humano é motivado pelo desejo de se 

alcançar algo, mas nem sempre o indivíduo conhece ou percebe o que o está motivando, pois, 

boa parte da motivação humana está localizada abaixo do nível do consciente (BARROS, 

2019). 

Por esse motivo, torna-se tão importante que os gestores conheçam as suas equipes e 

desenvolvam os estímulos adequados para atingir as metas almejadas. Ao tratar de práticas de 

gestão de pessoas, é indispensável que as organizações saibam oferecer os incentivos que 

atendam às expectativas dos seus empregados, pois isso pode determinar que eles se sintam 

motivados ou não. A questão da satisfação do colaborador na organização depende de vários 
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fatores. Um dos fatores que são importantes para o estudo do clima organizacional é a jornada 

de trabalho, considerando a extensão do período durante o qual o trabalhador permanece no 

interior da instituição, passível de interferir no estado emocional e, em decorrência, afetar o 

clima organizacional (CHIAVENATO, 2010). Esses e outros aspectos devem ser tratados, de 

forma adequada, por estratégias de clima organizacional, devidamente planejadas pelos 

gerentes, diretores e gestores das organizações, os quais devem exercer tais funções como 

líderes, e não como chefes. 

A maioria das pessoas passam grande parte do seu tempo no local de trabalho. Desta 

maneira, é importante atuar em um ambiente agradável, positivo, organizado e harmonioso.  

Infelizmente, o assédio moral ainda é uma realidade presente no clima organizacional, tanto 

em organizações públicas quanto organizações privadas, em todo o mundo, inclusive, no 

Brasil. Em muitos casos, determinados empregadores misturam o poder ligado à gestão e 

disciplina organizacional com atitudes que caracterizam abuso de poder, caracterizando o 

assédio moral. Nesse aspecto, entra uma questão importante que pode causar diversos 

problemas na relação entre empregado e empregador nas organizações: o assédio moral. 

O assédio moral deve ser considerado de maneira importante pelos gestores e 

colaboradores em todas as organizações. Os colaboradores não têm obrigação de tolerar 

atitudes relacionadas a abuso de poder e, dessa maneira, ambas as partes – empregado e 

empregador – devem cumprir regularmente os direitos e deveres jurídicos que dizem respeito 

aos aspectos da dignidade da pessoa humana (LACOMBE, 2011). Um ambiente 

organizacional negativo cria impassibilidade, rotação de empregados, frustração e 

descontentamento dos funcionários, desordens de relacionamento, o que conduz à maior parte 

dos colaboradores experimentarem o desinteresse e a reduzida autoestima. Isto posto, os 

resultados que tais funcionários oferecem são, também, negativos, criando um conjunto de 

dificuldades para a empresa. 

As empresas necessitam de colaboradores satisfeitos e determinados, que sejam capazes 

de usar seu potencial em prol da corporação, com vistas ao crescimento recíproco. Nesse 

ínterim, o clima organizacional poderia ser usado como uma extraordinária ferramenta na 

gestão da organização, com o intuito de auxiliar a todos os envolvidos, não apenas o 

consumidor, criando uma cultura corporativa acertada e coesa aos valores da empresa, assim 

como possibilitando a qualidade em todos os âmbitos (KOTLER; KELLER, 2011). 

A origem dos problemas sociais pode ser encontrada nos problemas de identidade 

caracterizados pela impossibilidade de os indivíduos se autodefinirem por si próprios, pela sua 



15 
 

 
 

desorientação quanto aos valores e pelo aumento da insignificância dos indivíduos e das 

sociedades, que buscam sentidos e formas de reconhecimento na vida social, porém, sem 

jamais serem satisfeitos (HELOANI, 2007). Nesse contexto, destaca-se um problema social, 

jurídico e trabalhista, com características complexas, cujo problema é existente, não apenas no 

Brasil, mas na maioria das regiões do mundo: o assédio moral no trabalho. 

É importante para o Estado que o homem tenha trabalho e que realize com respeito a 

sua dignidade e cidadania. Outrossim, o resultado dessa atividade possibilita o bem-estar, a 

segurança e a sobrevivência do trabalhador e daqueles que dele diretamente dependem. 

Atende, ainda, ao progresso econômico (ARAÚJO, 2003). A Declaração da OIT – 

Organização Internacional do Trabalho1 sobre os princípios e direitos fundamentais no 

trabalho afirma que todos os envolvidos, 

 

[...] ainda que não tenham ratificado as convenções aludidas, têm um compromisso 

derivado do fato de pertencer à Organização de respeitar, promover e tornar 

realidade, de boa fé e de conformidade com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções, 

isto é: a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva; b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; c) a 

abolição efetiva do trabalho infantil; e d) a eliminação da discriminação em matéria 

de emprego e ocupação. (OIT, 2020, p. 2). 

 

A qualidade inerente e inconfundível de cada pessoa merece o mesmo respeito e a 

mesma consideração do Estado e da comunidade no fato de que um conjunto de direitos e 

obrigações fundamentais protege a pessoa de qualquer humilhação e ação desumana para 

garantir condições para condições mínimas, no sentido de manter uma vida saudável, bem 

como promover a participação ativa e a responsabilidade de sua própria existência, além de 

manter uma vida em comunhão com outras pessoas (DINIZ, 2011). Nesse sentido, destaca-se 

a importância de os gestores aplicarem estratégias associadas a gestão de pessoas, com a 

finalidade de proporcionar o melhor ambiente laboral possível na organização. Uma destas 

estratégias é o clima organizacional (SARLET, 2007). 

O clima organizacional tem, dentre as suas principais finalidades, a compreensão sobre 

as demandas, necessidades, preocupações e percepções dos colaboradores dentro das 

organizações. Assim, o clima organizacional pode ser caracterizado como um conjunto de 

percepções compartilhadas por trabalhadores sobre diferentes aspectos do ambiente 

                                                 
1 OIT. OIT no Brasil. OIT – Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: 

http://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/oit-no-brasil/lang--pt/index.htm. Acesso em: 26 out. 2020. 
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organizacional, sendo um dos construtos mais investigados no campo do comportamento 

organizacional (CHIAVENATO, 2010). 

Diante de um mercado cada vez mais competitivo, o fator humano é um diferencial 

importante na concorrência entre as organizações. Muitas organizações adotam o discurso 

sobre valorização do capital humano, mas nem sempre é analisada e avaliada a real 

importância que as pessoas possuem nas organizações. As pessoas são fonte criadora e 

fundamental no processo de construção, desenvolvimento e crescimento organizacional 

(BENZER; YOUNG; STOLZMANN; OSATUKE; METERKO; CASO; WHITE; MOHR, 

2011). 

Nos casos em que o nível motivacional é elevado, há um ambiente de satisfação, 

interesse e colaboração por parte dos envolvidos. As necessidades do ser humano ocorrem por 

meio das relações no ambiente onde vive, onde a motivação é constituída de forma dinâmica. 

Assim, mesmo sabendo-se que a motivação é um procedimento que ocorre internamente nos 

indivíduos, o ambiente colabora para o processo evolutivo desse indivíduo, apoiando-o no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, considerando que é a partir dessa evolução e 

desenvolvimento que os indivíduos estabelecem sua realidade (ARAÚJO, 2013). 

A cultura organizacional é tomada ao referir-se às configurações de práticas formais, 

níveis de remuneração, hierarquia, descrições de funções – e informais – rituais, normas, 

valores, jargões, ambiente físico (WEST, 2001). A cultura organizacional pode ser medida 

qualitativamente, enquanto o clima organizacional pode ser mensurado de forma quantitativa, 

por meio de questionários específicos (ILDA, 2005). Os colaboradores não têm condições de 

desenvolver seu trabalho com adequação e qualidade se não puderem atingir objetivos por 

meio de seu desempenho profissional, bem como por meio da obtenção de resultados no 

trabalho. Tanto o sentimento individual como o sentimento coletivo refletem as condições 

vigentes do ambiente de trabalho e são suscetíveis a manifestar as expectativas do grupo em 

relação à vida pessoal e profissional (LEÓN; TREJO; MORALES; DOMÍNGUEZ, 2011). 

Toda organização tem peculiaridades que caracterizam o seu clima, bem como toda 

organização busca atrair pessoas que se ajustem de forma positiva, com a finalidade de se 

adaptarem aos padrões organizacionais. O baixo turnover e o alto tempo de permanência na 

organização são bons indicadores desse tipo de clima. O clima de uma organização é bom 

quando os funcionários indicam seus conhecidos e parentes para trabalharem nela, quando 

sentem orgulho em participar dela. E é agradável quando há alegria, confiança, entusiasmo, 

engajamento, participação, dedicação, satisfação, motivação, comprometimento, na maior 
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parte dos colaboradores. O ambiente de interação múltipla propicia ao trabalhador uma 

simultânea relação de troca social, pela qual ambas as organizações necessitam entender a 

dinâmica entre esses dois conceitos (CHIAVENATO, 2010). 

Além dos desafios da administração, com relação às diversidades das organizações e à 

complexidade do ambiente nas quais estão inseridas, outros fatores influenciam, de maneira 

que complicam o panorama com o qual os administradores se defrontam. É um desafio 

permanente adaptar-se e administrar diante de um mercado em constante transformação e 

evolução do mercado, da sociedade e da tecnologia. 

O clima organizacional está diretamente associado com o nível de envolvimento dos 

indivíduos. Assim, nos casos em que ocorre elevada motivação entre essas pessoas 

envolvidas, o clima organizacional demonstra alto nível de qualidade, gerando interações de 

satisfação, animação, interesse e corroboração. Todavia, quando há baixa motivação entre as 

pessoas envolvidas, independente das causas associadas – frustrações, barreiras em relação à 

satisfação de suas necessidades, entre outras causas diversas –, a tendência é que o clima 

organizacional caracterize-se por estados de depressão, desinteresse, apatia, insatisfação, entre 

outros problemas diversas que, por consequência, também causas diversos obstáculos no 

cotidiano da organização (VIEIRA; BARROS; LIMA, 2007). 

Assim, o sucesso das organizações depende da capacidade de compreender e interpretar 

a realidade externa, rastreando as mudanças, identificando oportunidades ao seu redor, para 

responder pronta e adequadamente às mesmas, identificando também ameaças e 

oportunidades para neutralizar ou amortecer tais situações (LACOMBE, 2011). À medida que 

a conjuntura econômica se expande ou se retrai, em que se alteram as necessidades dos 

clientes ou consumidores ou, ainda, mudam os hábitos ou tendências do público, as 

organizações precisarão modificar sua linha de ação, renovar-se, ajustar-se, transformar-se e 

adaptar-se rapidamente (ARAÚJO, 2013). 

O clima organizacional é representado pelos sentimentos que as pessoas partilham a 

respeito da organização, afetando de maneira positiva ou negativa sua satisfação e motivação 

para o trabalho. As constantes mudanças das circunstâncias econômicas, os avanços 

tecnológicos acelerados e as alterações drásticas na política representam alguns dos 

obstáculos para realizar negócios globais. Assim, os gestores devem planejar as estratégias da 

organização de forma mais aberta, por meio da qual possam avaliar suas operações e quais os 

profissionais ideais para realizar tais atividades, visando o menor custo da mão de obra 

possível (CHIAVENATO, 2010). 
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As principais distinções entre as organizações são estabelecidas por meio da gestão, 

bem como sua relação com a cultura organizacional e seu impacto com o desempenho. Assim, 

apesar das dificuldades de gerenciamento da cultura, todo gestor deve possuir capacidade de 

identificar as particularidades de uma das variáveis mais relevantes no contexto 

organizaçãorial, a cultura da organização (MENGUC; AUH; FISHER; HADDAD, 2012). A 

presença de uma cultura organizacional pode ser percebida a partir dos primeiros contatos que 

se tem com a organização, pois esta pode manifestar-se de várias maneiras. Cultura é todo 

aquele complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costumes e outras 

capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade (DESSLER, 

2003). 

Em síntese, um clima harmonioso e saudável traz diversos benefícios para o ambiente 

de trabalho. Além de reduzir conflitos e melhorar o relacionamento entre as pessoas na 

organização, também contribui com a comunicação e o desenvolvimento da organização, 

gerando vantagens para todos os envolvidos. 

 

 

4 Análise sobre as Vantagens da Combinação entre Gestão da Qualidade e Inteligência 

Competitiva para o Aumento de Eficiência Organizacional 

 

É vital que os administradores criem estratégias fundamentadas no clima organizacional 

para que seja possível manter e, na medida do possível, aumentar o grau de contentamento e 

estímulo em todos os departamentos de uma empresa, com vistas a alcançar o 

comprometimento de toda a equipe e, especialmente, retirar a máxima qualidade e potencial 

de cada sujeito, passando ao posto de uma estratégia de endomarketing, onde o cerne 

encontra-se nos funcionários, possibilitando um espaço mais agradável e dispositivos de 

qualidade para que os coparticipantes, com efeito, possam dispor de condições a ofertar à 

empresa o mesmo grau de qualidade a todos os departamentos da corporação (LACOMBE, 

2011). 

É fato que a TI tem sido um dos principais causadores sobre as transformações no 

comportamento do mercado e da sociedade. O modo de trabalhar e se relacionar mudou, 

principalmente, a partir do século XXI. Esta mudança, constante nas últimas décadas, tem 

sido conhecida como a era do conhecimento, onde a informação e a tecnologia caminham 

juntas em evolução constante. Para Porter (1999), informação é vantagem competitiva, se 
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utilizada pelas empresas de maneira adequada e estratégica no mercado. Para Cavalari e 

Cunha (2008), 

 

 [...] a informação exerce papel fundamental na tomada de decisões pelos executivos 

das organizações. As empresas que possuem maior quantidade possível e acesso 

mais rápido à informação, de boa qualidade, podem defi nir mudanças em seu 

direcionamento à frente de seus concorrentes ao encontro de novas oportunidades. 

(CAVALARI; CUNHA, 2008, p. 36). 

 

Porter (2001) afirma também que existem três aspectos essenciais afetados no 

processo de revolução, causado pela tecnologia da informação: a alteração das regras de 

competição, como consequência da mudança da estrutura setorial; a criação de formas de 

superar o desempenho da concorrência, gerando vantagem competitiva; e a difusão de novos 

negócios a partir do mercado de negócios já existente. As TICs são ferramentas importantes 

para gerar negócios, criando novas formas de relacionamento entre as empresas e o 

consumidor, com capacidade de viabilizar também a integração em escala internacional, 

estendendo a competição de mercado a uma nova dimensão (CARVALHO; LAURINDO, 

2003). 

Para que uma empresa consiga obter resultados realmente competitivos através das 

TICs, é importante atentar-se a determinados aspectos, tais como: os serviços relacionados às 

TICs precisam ser coordenados de maneira centralizada e compartilhada, em alto nível, 

indicando como serão utilizadas na empresa para a geração de negócios; transformação de 

informação em serviços comuns úteis, por meio de profissionais especializados; criatividade e 

disciplina na aplicação das TICs para os negócios da empresa; a tomada de decisão sobre o 

investimento em TICs deve ser ágil, devido a rapidez com que as mudanças ocorrem no 

mundo da tecnologia, da informação e da comunicação (WEILL; ROSS, 2006). 

A convergência digital impulsionada pela revolução tecnológica oferece a 

oportunidade para melhorar a competitividade da economia brasileira, aumentando a 

produtividade das pessoas e das empresas (KNIGHT; FERNANDES, 2006). É mister destacar 

que os sistemas de inteligência competitiva aliados aos dados e informações acessíveis pela 

organização permitem o uso de informações essenciais, capazes de suportar a construção do 

entendimento da própria organização, acerca de seu negócio e de entidades complementares 

ao negócio, como no caso de seus parceiros, uma vez que tal conhecimento adquirido é 

condição sine qua non para um suporte adequado e eficaz durante o processo de tomada de 

decisão (SANTOS; RAMOS, 2009). 



20 
 

 
 

Ao analisar os dados históricos e atuais, o BI pode maximizar as probabilidades de a 

decisão escolhida ter sido efetuada da maneira mais adequada e acertada, quando comparada 

ao estado atual do negócio. A metodologia que envolve o BI poderia ser entendida como um 

sistema que transforma dados em informações, informações em decisões, e, por conseguinte, 

decisões em ações (TURBAN; SHARDA; DELEN, 2010). A partir da utilização da BI é 

possível criar estratégias que não seriam factíveis na ausência de uma avaliação mais 

esquadrinhada em um modelo de ambiente bastante próximo do real. O BI oferece a 

possibilidade de ser explorado com mais acuidade, e de dar soluções a questões que permitam 

a definição da análise e da gestão da estratégia corporativa (PENNA; REIS JUNIOR, 2003). 

As metodologias que embasam os sistemas de inteligência competitiva estão 

associadas à administração da organização, auxiliando o administrador ao acompanhamento e 

manejo do desempenho do negócio no que concerne às metas estabelecidas, o que permite a 

oferta de informações acerca de vários indicadores do desempenho verificado e do ideal. A 

nível estratégico, os instrumentos da inteligência competitiva demonstram de que forma a 

organização se comporta a partir de uma tomada de decisão, e, consequentemente, obter 

informações acerca das tendências mais recentes sobre o negócio em questão. A nível 

operacional, as informações fornecidas pelos sistemas de inteligência competitiva 

possibilitam conquistar resoluções a várias situações associadas à atividade rotineira do 

negócio, da organização e/ou dos clientes (PIEDADE, 2011). 

 

 

5 Metodologia 

 

A Revisão de literatura é um procedimento de investigação, apreciação e exposição de 

um corpo de informação que procura responder uma questão específica, ponderando sobre 

todo o material relevante, incluindo livros, artigos, registros, relatórios, teses, dissertações e 

demais categorias de obras publicadas (MARCONI; LAKATOS, 2018). Especificamente, 

quanto à revisão narrativa, essa não faz uso de parâmetros sistêmicos para buscar e analisar a 

literatura, e por vezes, a seleção das obras pode ser por conveniência, o que é uma forma de 

amostragem consolidada, e sujeita à subjetividade do autor. Como as demais revisões, a 

narrativa tem certas particularidades associadas aos objetivos pré-estabelecidos, recursos, 

dentre outros. Por se tratar do atual conhecimento científico, não é raro serem observados 

hiatos em alguns assuntos, e a revisão narrativa é exploratória, manifesta um caráter amplo, 
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propondo-se à descrição e desenvolvimento de um tema, sob uma perspectiva teórica ou 

contextual, consoante a compreensão da produção científica. Tal sumarização a contar de 

tópicos abrangentes identifica as lacunas e subsidia a condução de novos estudos. Destarte, 

sua instrumentalização segue o rigorismo metodológico (LACERDA; COSTENARO, 2016). 

A base metodológica da revisão bibliográfica narrativa foi apresentada por Elias, 

Silva, Martins, Ramos, Souza e Hipólito (2012) como uma metodologia que possibilita 

desenvolver artigos onde os autores analisam e ponderam de modo abrangente e crítico 

situações, fenômenos ou conceitos, sob uma perspectiva teórica. É fato que a escolha das 

fontes assegura uma análise mais aprofundada e legítima, na busca de informações acerca das 

especificidades do tema pesquisado. O estudo concebido com materiais já elaborados, 

especialmente livros e artigos científicos, tem grande poder exploratório, sendo desenvolvido 

de modo a trabalhar com conceitos teóricos, embora permita a ampliação do foco da pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica é entendida como a fonte de toda a pesquisa, fundamentada em 

referenciais bibliográficos, isto é, dados obtidos de fontes escritas. 

A revisão narrativa da literatura permite aprofundar a análise de forma a construir um 

estudo do tipo estado da arte, uma vez que permite constituir associações com obras 

publicadas anteriormente, assinalando tópicos recorrentes e apontando perspectivas inéditas, 

de forma a consolidar uma área de conhecimento. Com efeito, para que se possa executar um 

estudo qualitativo de revisão narrativa se faz imperioso analisar amplamente a literatura 

disponível, pelo estabelecimento de critérios, sem obedecer a uma metodologia extremamente 

rigorosa (VOSGERAU; ROMANOWSK, 2014). Porém, se faz essencial, para buscar e 

atualizar o conhecimento sobre o tema, evidenciar novas perspectivas, metodologias e 

subtemas encontrados na literatura mencionada (ELIAS et al., 2012). 

A pesquisa exploratória pode envolver várias abordagens, como a qualitativa, 

usualmente baseada em hipóteses mais amplas, para CAUCHICK-MIGUEL (2018), os 

estudos exploratórios, comumente, são relevantes no diagnóstico de situações, na exploração 

de alternativas ou no desenho de novas ideias. Esses estudos são realizados mais amplamente, 

procurando estabelecer a natureza de uma questão e produzir mais dados que podem ser úteis 

à condução de novas pesquisas sobre o tema. Assim, mesmo nos casos onde o pesquisador já 

domina o assunto, o estudo exploratório ainda é relevante, uma vez que para um mesmo 

evento, haverá diversas explicações alternativas, e sua consideração irá permitir ao 

pesquisador a escolha da mais adequada. A disputa entre abordagens quantitativa e qualitativa 

é muito antiga, e baseia-se na forma pela qual os especialistas representam o real, se por meio 
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de números ou por aspectos subjetivos, e em certas áreas a análise quantitativa não é capaz de 

compreender a magnitude do problema (FERREIRA, 2015). 

A pesquisa qualitativa conforme Knechtel (2014) salienta a essência socialmente 

elaborada de uma realidade, relaciona o pesquisador e o objeto de estudo, enfatiza o modo 

pelo qual a experiência é adquire significado, faz uso de métodos interpretativos, aborda casos 

específicos, valora descrições pormenorizadas, e utiliza narrativas históricas. Na modalidade 

descritiva, a pesquisa abrange diversas informações com variáveis, as quais serão reduzidas e 

comporão a representação de uma dinâmica.  

Assim, quanto à abordagem, o presente estudo é qualitativo; quanto à natureza á 

básico; quanto aos objetivos é exploratório-descritivo e quanto aos procedimentos é de 

pesquisa bibliográfica. A fim de responder à questão de pesquisa, foram acessados os 

websites de bibliotecas virtuais em bases de dados e realizada uma busca avançada, 

contemplando-se os termos delimitadores, especialmente nos últimos dez anos. As obras 

buscadas foram selecionadas e identificadas, os resumos lidos, e as obras completas 

selecionadas atenderam aos critérios estabelecidos para a inclusão: artigo de revisão ou 

original, ter sua versão completa disponível na base de dados, em idioma de língua 

portuguesa, espanhola ou inglesa, e, preferencialmente, publicada nos últimos dez anos, 

exceto para as obras consideradas clássicas. 

  

 

Considerações Finais 

 

Observou-se que uma das mais importantes qualidades da gestão da qualidade é a 

potencialidade de aprimorar o contato entre os indivíduos e os campos de uma corporação. 

Mediante a melhoria do ambiente de trabalho, as empresas produzem condições de preparar, 

classificar e expandir a produtividade e a oferta de produtos e serviços ao mercado. 

Foi possível aferir que, mais que aparelhamentos e insumos, as companhias necessitam 

da força de trabalho humana, isto é, explorar os pontos positivos de cada colaborador, a fim 

de atingir os objetivos e apor seus recursos. As companhias necessitam de funcionários 

satisfeitos, determinados, capazes de usar seu potencial em prol da organização, com vistas ao 

desenvolvimento recíproco. 

Assinalou-se que um clima organizacional contraproducente cria impassibilidade, 

rotação de empregados, frustração e desagrado dos funcionários, discórdias nas relações de 

trabalho, conduzindo a maior parte dos servidores à situação de negligência e reduzida 
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autoestima. Assim, os resultados auferidos por tais colaboradores também serão 

contraproducentes, criando uma sequência de dificuldades à corporação. 

Foi possível perceber que a falta de atenção acerca da gestão da qualidade é capaz de, 

inclusive, bloquear a ocorrência de progressos significativos em questões relacionadas à 

gestão estratégica, planejamento estratégico, planos de marketing, dentre tantos outros. Uma 

organização é construída por pessoas, sobretudo. E, nessa medida, é de vital importância que 

as organizações cuidem desses indivíduos, impedindo que se coloque em risco as metas 

mercadológicas e o próprio futuro da empresa. 

Foram examinados vários conflitos comuns nas empresas, cuja dificuldade aflige de 

maneira direta o clima organizacional das corporações. Uma comunicação ineficaz entre 

funcionários, chefes e administradores, do mesmo modo que ações negativas, falta de 

estabilidade psicológica e desarmonia no ambiente profissional figuram entre os envolvidos, 

como fatores que afetam os resultados de uma empresa, especialmente, na questão do 

rendimento de produtos e/ou serviços, assim como da produtividade de dinâmicas e sistemas 

da organização de forma geral. 

Nesse ínterim, a presente pesquisa assinalou alternativas e alusões por intermédio da 

gestão de qualidade e do clima organizacional, fundamentados em valorosos especialistas da 

área. Isto posto, os gestores podem procurar e estimular a produtividade mediante técnicas 

inovadoras, criatividade e criação de estratégicas conforme a demanda e/ou a necessidade nos 

mais diversos âmbitos da empresa, com o intuito de reduzir o estresse dos funcionários e de 

seus concernentes líderes, do mesmo modo que expandir a qualidade da comunicação, dos 

processos, dos produtos e/ou dos serviços, assim como do padrão geral da corporação, 

mediante funcionários continuamente mais comprometidos com o enfrentamento das 

dificuldades impostas pelo mercado às organizações. 

É mister destacar, assim, que a gestão da qualidade é, com efeito, um diferencial tático 

na gestão da qualidade nas corporações, haja vista ser uma das formas mais eficientes de 

reduzir a rotatividade de funcionários dentro de uma empresa (turnover), criando um 

ambiente harmonioso entre a cultura corporativa e as ações da empresa, integrando diversos 

processos e departamentos funcionais, melhorando a comunicação entre os engajados no 

processo, selecionado demandas e obrigatoriedades de habilitação dos funcionários, 

otimizando as atividades administrativas com vistas a torná-las mais robustas, oferecendo um 

espaço profissional gradualmente mais assente e harmonioso aos envolvidos, de forma que 

possam desenvolver suas funções com maior concentração e eficácia, entre outras várias 
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vantagens que permitem resultados positivos à empresa, incluindo o crescimento e a 

estabilidade dos funcionários no ambiente interno e, ainda, no ambiente externo da empresa, 

maior competitividade mediante produtos e serviços efetivados com qualidade superior, além 

de outros. 

Foi investigado que uma corporação que disponha de um espaço de trabalho favorável, 

no qual exista uma predisposição dos colaboradores à manutenção de um clima colaborativo, 

comprometido e entremeado por relacionamentos salutares, cria contentamento acerca das 

necessidades e demandas dos indivíduos, promovendo grandemente a motivação com relação 

ao trabalho. Isto posto, as ações dos funcionários ainda se tornam positivas às empresas, 

mediante a elevação da produtividade, capacidade criadora e condições de adequação a 

eventuais alterações, criando um ambiente motivador onde as atividades que sejam exercidas 

gerem, por conseguinte, bons resultados a todos. 

Definiu-se que, às organizações, cabem a adequação, de forma ágil e eficaz, conforme 

as mudanças trazidas pelo mercado e pela sociedade, de forma a poder exercer suas funções, 

sem elevar seus custos e evitando-se prejuízos. A utilização das possibilidades tecnológicas 

disponíveis na busca de informações e, a partir destas ser capaz de tomar uma decisão 

tomando por base a realidade da empresa são razões que corroboram para a elevação dos 

lucros na ausência de uma elevação nos custos. 

Compreendeu-se que a escolha pela implantação da inteligência competitiva em uma 

organização é uma ação desempenhada por aquele sujeito que demonstra ter uma visão de 

futuro sobre os possíveis rumos que o negócio está tomando. Tal conduta faz a inferência de 

que a corporação se encontra em um estado de constante mudança, não podendo ser 

considerada como estagnada. Para a implementação da inteligência competitiva se faz 

necessário que os recursos humanos estejam capacitados e comprometidos com o trabalho. 

Concluiu-se que a integração entre a gestão da qualidade e a inteligência competitiva, 

incorporada com as metodologias de administração, torna-se uma ferramenta de sucesso para 

aumentar as receitas da organização devido ao aumento de eficiência nas tomadas de decisão 

dos gestores, bem como elevando o nível de competitividade das organizações no mercado. 

Assim, em síntese, o presente estudo analisou as principais influências da gestão da 

qualidade e da inteligência competitiva para o aumento de eficiência no processo de tomada 

de decisão das organizações. Recomenda-se, também, que mais estudos sejam conduzidos a 

fim de discutir e consolidar o tópico do presente estudo, considerando-se a evolução da 
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sociedade e do mercado, assim como os mais renomados autores na área da Gestão 

Empresarial. 
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