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REVISTA DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI

Asociația Specialiștilor în 
Informaţii pentru Afaceri este 
singura entitate non-profit din 
România constituită pentru a dezvolta 
domeniul „Informații pentru Afaceri” 
(Business & Competitive Intelligence), 
contribuind astfel la creșterea competitivității 
companiilor din țara noastră.

Echipa ASIA reunește experţi și practicieni 
din mediul de afaceri și cel academic, care au 
credibilitatea necesară definirii și garantării 
unor repere profesionale, la care să se raporteze 
toți cei care doresc să cunoască și să folosească 
sistematic informațiile pentru afaceri în scopul 
creșterii performanței.

Competența, onestitatea, modestia profesio-
nală, alături de principii etice și morale sunt 
valorile promovate de membri ASIA, care 
asigură premisele continuităţi și dezvoltării 
afacerii dumneavoastră într-un cadru securizat 
și competitiv.

www.asia.org.ro
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Between 6-8 November 2012, in Dublin, was held 
the European Summit of the business intelligence 
(BI) professionals. SCIP (Strategic and Competitive 
Intelligence Professionals) is open to all those who 
are involved in gathering and analysing competitive 
intelligence. The goal of this organization is to 
familiarise its members with concepts that are 
adjusted to the economic competitive environment 
by facilitating contacts and experience exchanges 
among the professionals of the field.

Mr. Adrian Parlog, ICSS President and ASIA 
Vicepresident, took part in the summit and was 
impressed by its organization and the quality of the 
debates.

What can you tell us about the summit you have just 
participated in?

The summit was held in Dublin, hosted by 
Burlington Hotel, and I was impressed by the way it 
was organised and by the use of volunteers coming 
from Ireland, Great Britain and France. The goal 

Ilinca Drăgănescu 
Analist ASIA
ASIA analyst

Conferința europeană a SCIP - Dublin, 2012
European SCIP Summit - Dublin, 2012

În perioada 6-8 noiembrie 2012, la Dublin, s-a 
desfășurat conferința europeană a specialiștilor 
în informaţii pentru afaceri, domeniu cunoscut 
și sub denumirea de BI (Business Intelligence). 
SCIP (Strategic and Competitive Intelligence 
Professionals), ca organizaţie, se adresează tuturor 
celor implicați în culegerea și analiza informațiilor 
competitive. Misiunea sa constă în dezvoltarea 
abilităților membrilor săi de a vehicula concepte 
adaptate mediului economic competițional prin 
mijlocirea unor contacte și schimburi de experiență 
între profesioniști ai domeniului.

Domnul Adriean Pârlog, în calitate de Președinte 
ICSS și Vice-președinte ASIA, a participat la 
conferința SCIP, fiind impresionat de organizarea și 
calitatea dezbaterilor.

Ce ne puteți spune despre conferința de la care tocmai 
v-ați întors?

Conferința a avut loc la Dublin, în incita hotelului 
Burlington, și m-a impresionat prin organizare 
și prin folosirea unui sistem bazat pe voluntariat 
oferit de unele state europene precum Irlanda, 
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of the summit was to offer a new opportunity for 
its members from North America, Europe, Asia 
and Middle East to meet and get aquainted with 
each other. The way the event was organised was a 
real challenge for the participants since there were 
so many interesting activities, taking place at the 
same time, to choose from. So, the first conclusion 
I’ve come to for the future is that a strategy has to 
be made up in order to enable us to participate in as 
many simultaneous events as possible. As a matter of 
fact, many companies present there had large teams 
in order to be able to participate in all the activities 
of the summit. 

What were your expectations from this meeting and 
were your expectations met?

Firstly, I wanted to have the possibility to express 
my points of view regarding possible differences/
similarities of Romanian approach to the BI/CI 
concept and the putting into practice of economic 
competitive strategies. Counter Competitive 
Intelligence (CCI), as part of the BI system, enjoyed 
a tremendous interest and, to my surprise, the SCIP 
approaches to this subject were almost similar to the 
Romanian ones. 

Regarding the “good practices’’ shared by the others, 
how relevant and applicable to the Romanian business 
environment are they?

From the point of view of the good practices 
required to those involved in BI/CI activities, I’ve 
also discovered, referring to the participants from 
different states present there, similar preoccupations. 
The legal aspect of the BI/CI specific activities keeps 

Marea Britanie și Franţa. Conferința, cunoscută și 
sub denumirea de „Conferința europeană a SCIP”, 
și-a propus să reprezinte o oportunitate în plus în 
spațiul cunoașterii reciproce a participanților din 
America de Nord, Europa, Asia și Orientul Mijlociu. 
Dinamica evenimentului a fost o adevărată provocare 
pentru participanţi, deoarece aceștia erau obligați să 
dintre workshop-urile care se desfășurau simultan. 
Deci, o primă concluzie care se impune pentru viitor 
este că trebuie gândită o strategie care să ne permită 
participarea la multiple evenimente. De altfel, foarte 
multe companii prezente la eveniment au venit 
cu echipe numeroase tocmai pentru acoperirea 
uniformă a întregului eveniment.

Ce așteptări ați avut de la această conferință și în ce 
măsură așteptările dumneavoastră au fost satisfăcute?

Principala așteptare a fost legată de posibilitatea de a 
formula unele puncte de vedere legate de eventuale 
diferenţe și/sau asemănări legate de conceptul de 
BI/CI, în viziune românească și în viziunea SCIP, 
precum și maniera de operaționalizare a abordărilor 
strategice în spațiile de afaceri competitive. De 
asemenea, Counter Competitive Intelligence (CCI), 
ca parte a sistemului de BI, a reprezentat un punct 
de maxim interes profesional și, spre surprinderea 
mea, am constat o similitudine aproape totală între 
abordările SCIP și cele românești.

În ceea ce privește „bunele practici” împărtășite de 
ceilalți participanți, în ce măsură sunt ele relevante și 
aplicabile în spațiul românesc?

Din perspectiva bunelor practici cerute celor angajaţi 
în sistemul BI/CI, am realizat că, în statele ce au avut 
participanţi la reuniunea SCIP, există preocupări 
similare. Dimensiunea legală a activităților specifice 
BI/CI reprezintă un element fundamental al 
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being the fundamental element of this field. Special 
emphasis was laid on the idea that the professionals 
of the CCI field are required to be able to combat the 
so called “intrusion elements’’ that do not observe 
the ethical, moral and legal standards in economic 
and technical, scientific activities. Although the 
great majority of the participants belonged to the 
private and academic sectors, there were also some 
government representatives who were interested 
in developing ways of communications with BI/CI 
professionals in order to combat possible attempts of 
economic espionage. 

I haven’t noticed major differences, regarding the 
logic of the BI cycle, between the way we act in 
Romania and the way more experienced structures 
(old SCIP members) carry on specific activities 
in this field. I have also discovered, at most 
attendees, a great openness and readiness to get 
involved, simultaneously, in training/education and 
consulting/outsourcing efforts.

One of the workshops was focused on future oriented 
analysis and decision making. Can you be more 
specific?

As regards the way the specialised structures, such as 
the BI structures, carry on research on the competitive 
systems, it is clear that it is necessary to use methods 
and tools specific to business war games and , at the 
same time, to resort to simulation methods based on 
complex statistical and probabilistic models, which 
combine positivist approaches with psychological, 
sociological and political ones. 

domeniului. O remarcă aparte, ca „element deosebit” 
pe zona de CCI, a reprezentat-o ideea că specialiștii 
în domeniu trebuie să fie pregătiți să contracareze 
și eventuale elemente „alogene” ce nu respectă 
dimensiunea etico-morală și legală a activităților 
economice și tehnico-științifice. Deși majoritatea 
participanților la eveniment au aparținut zonei 
private și celei academice, au existat și invitați din 
partea structurilor guvernamentale interesați de 
crearea și dezvoltarea unor punți de comunicare cu 
domeniul BI/CI pentru contracararea eventualelor 
acţiuni de tip spionaj economic.

Nu am observat diferenţe majore, în ceea ce privește 
logica de derulare a fazelor ciclului BI, între maniera 
în care acționăm noi în România și modul în care 
structuri cu mai multă experiență (vechi membri 
SCIP) derulează procesele specifice spațiului de 
interes. Am mai sesizat disponibilitatea majorității 
participanților la eveniment în a se implica, simultan,  
atât în activități de training cât și în activități 
consultanță/outsourcing.

Unul dintre workshop-urile conferinței s-a axat 
pe predicția și analiza viitorului, ca elemente ale 
procesului de luare a deciziei. Ce înseamnă, mai 
concret, acest lucru?

În ceea ce privește comportamentul structurilor 
specializate în studiul dinamicii sistemelor 
competitive, așa cum sunt structurile de BI, se 
conturează cu suficientă claritate nevoia de a recurge 
la metode și tehnici specifice jocurilor strategice 
concomitent cu recursul la metodele de simulare 
bazate pe modele complexe, statistico-probabilistice, 
care îmbină abordările de tip pozitivist cu cele din 
domeniul preocupărilor psiho-sociologice și politice. 
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What are the new trends in BI/CI? 

Besides my answer to the previous question, I may 
add the need of a “full spectrum’’ approach for 
the BI activities, namely the CI and CCI should 
act simultaneously. The concept “full spectrum’’ 
emphasises once again the need to corroborate 
and coordinate the efforts of gathering business 
intelligence with those of combating the activity of 
the rival CI structures. Another element of novelty is 
the fact that it has been started the specific BI attempt 
of making a comparative analysis of the rival and 
partner strategies against the strategies of their own 
company. 

What does “impact communication” mean, as it was 
another key concept debated at the conference?

At the moment when the BI product is to be 
disseminated, there are more and more voices that 
support the idea that the decision maker should be 
involved, as it is in the first part of the BI cycle when 
the need for information is established, in the process 
of the drawing up the recommendations that are to 
substantiate the economic decisions. 

Among the example of “great trials’’ to which different 
organizations have been subject to which caught your 
attention? 

I was really impressed by the speech delivered by one 
of Nokia’s business leaders who pointed out the need 
to have a dynamic leadership/management supplied 
with useful information by the BI structures, able to 
assume new obligations regarding high performance 
management responsibilities, meaning to be easier 

Care ar fi noile tendințe în domeniul BI/CI?

Pe lângă răspunsul la întrebarea anterioară, aș adăuga 
nevoia desfășurării activităților specifice domeniului 
BI într-o abordare de tip „full spectrum” în sensul că 
se conturează CI și CCI ca acționând simultan, cu o 
puternică tușă dată de nevoia sincronizării eforturilor. 
Conceptul de BI „full spectrum” reliefează o dată în 
plus nevoia coroborării și coordonării eforturilor 
de culegere a informațiilor pentru afaceri cu cele 
de contracarare ale structurilor de CI concurente. 
În sfârșit, un alt element de noutate l-a reprezentat 
pornirea efortului specific BI de la analiza în 
oglindă a strategiilor de dezvoltare a competitorilor 
și partenerilor cu strategia de dezvoltare a propriei 
organizaţii. 

Ce presupune „comunicarea cu impact”, un alt 
concept-cheie abordat în cadrul conferinței?

În cadrul fazei de diseminare a produselor de BI, se 
evidențiază, tot mai pregnant, abordările ce iau în 
calcul nevoia includerii decidentului în mecanismele 
interne de formulare a recomandărilor necesare 
fundamentării deciziilor economice într-o măsură 
comparabilă cu efortul de înţelegere a nevoilor 
de informaţii din prima fază a ciclului BI, fază de 
direcţionare și de înţelegere a nevoii de informaţii.

Dintre exemplele de „mari încercări” la care au fost 
supuse diferite organizaţii, care v-a atras atenția?

Pe parcursul conferinței, mi-a captat în mod deosebit 
atenția prezentarea făcută de unul dintre liderii Nokia, 
care a subliniat nevoia asigurării unui leadership/
management dinamic, care să beneficieze de 
informații utile din zona BI concomitent cu asumarea 
de către zona executivă de vârf a organizației a unor 
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brought to administrative and material account in 
case of faulty management. It is possible for other 
companies to follow suit especially when there are 
situations whose economic impact may lead to social 
and even government discomfort. 

Social media has become more and more used. To 
what extent is it useful to the BI/CI process?

In the field of gathering and verifying the business 
information, the concept of “social media” has 
been highly debated, from the point of view of 
psychological and behavioural information that can 
be gathered about those present in the virtual space, 
the concept of “beyond Google” emerging. While 
emphasising the above aspects another idea was put 
forward: the research focused on the reliability and 
veracity of the virtual information. In this context, a 
new research theme has been launched: the concept 
Gen Y, the generation of the 80’s, that lives half in the 
real world and half in the virtual one.

Are there any other aspects regarding this conference 
you would also like to emphasize?

Yes, there are. I was pleasantly impressed by the 
openness and readiness of the SCIP members, well 
known professionals in the field, to share their 
experience. Moreover, learning that in Romania a 
BI/CI magazine is being published, they had the 
kindness to offer us several articles on their ideas 
and experience. I take advantage of this opportunity 
to thank them again and express my hope that our 
co-operation will continue. I’ll also keep my promise 
and send them our BI/CI magazine.

noi angajamente ce țin de performanța managerială, 
în sensul unei responsabilități sporite administrativ-
materiale considerabile, în condiţii de management 
defectuos. Este posibil ca și alte companii să urmeze 
exemplul Nokia, mai ales în situații în care impactul 
acestora generează disconfort social, inclusiv 
guvernamental. 

Social media a devenit o platformă tot mai utilizată. În 
ce măsură este ea utilă procesului de BI/CI?

Pe spațiul culegerii și verificării informațiilor pentru 
afaceri, conceptul de „social media” a fost unul 
extrem de dezbătut și abordat pe zona informațiilor 
de natură psiho-comportamentală a subiecților 
prezenți în spațiul virtual, conturându-se tot mai 
evident, conceptul de „beyond Google”. Concomitent 
cu sublinierea dimensiunii psiho-comportamentale 
a fost lansată și ideea continuării cercetării 
fundamentale focusată pe credibilitatea surselor 
și veridicitatea informațiilor din spațiul virtual. 
În această idee, a fost lansată o direcţie viitoare de 
studiu: conceptul Gen Y, generația născută în anii 
’80, caracterizată ca trăind cu un picior în lumea 
reală și un picior în lumea virtuală.

Mai sunt și alte aspecte legate de această conferință pe 
care ați dori să le evidențiați?

Da, am fost plăcut impresionat de deschiderea 
și disponibilitatea membrilor SCIP, profesioniști 
cunoscuți ai domeniului, de a împărtăși din 
experiența lor. Mai mult, aflând că în România există 
o revistă de BI/CI au avut amabilitatea de a ne oferi 
mai multe articole referitoare la ideile și experiența 
lor. Folosesc acest prilej pentru a le mulțumi din nou 
și sper că nu se va opri aici colaborarea noastră. De 
asemenea, ne vom ține promisiunea și le vom trimite 
revista noastră de BI/CI.
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Mark Chussil is Founder and CEO of Advanced 
Competitive Strategies Inc. A 35-year veteran in 
competitive strategy, a pioneer in business war-
gaming, and a patent-winning designer of simulation 
technology, he has helped Fortune 500 companies 
make or save billions of dollars.

Mark Chussil has written three books, chapters for five 
others, and numerous articles. He has appeared in Fast 
Company, Harvard Management Update, The New 
York Times, The Wall Street Journal, and elsewhere. 
He earned his MBA at Harvard and his BA at Yale.

With his heartfelt goodbye-cruel-world article “Peak
intel: how so-called strategic intelligence actually 
makes us dumber” in The Atlantic, Eric Garland 
sparked an electronic blaze that fired up many 
people over a few days in April 2012. We shovelled 83 
comments to feed the flames.

Mark Chussil este membru fondator și director 
executiv al Advanced Competitive Strategies Inc. 
Un veteran cu o vechime de 35 de ani în domeniul 
strategiei competitive, cu o activitate de pionierat în 
domeniul jocurilor strategice în afaceri și brevetarea 
unor tehnologii de simulare, a ajutat companii din 
Fortune 500 să câștige sau să economisească miliarde 
de dolari. 

A scris trei cărți, capitole pentru alte cinci și numeroase 
articole. A publicat în Fast Company, Harvard 
Management Update, The New York Times, The Wall 
Street Journal etc. A obținut o diplomă de master în 
administrarea afacerilor (MBA) la Harvard și diploma 
de licență în domeniul științelor umaniste la Yale.

Cu articolul său din The Atlantic, „Inteligence de 
vârf: cum așa numitul intelligence strategic ne face 
mai proști’’, un adio spus din toată inima acestei lumi 
nemiloase, Eric Garland a stârnit o adevărată frenezie 
electronică care, în aprilie 2012, a cuprins, în numai 
câteva zile, o mulțime de cititori. Numai noi am găsit 
83 de comentarii ce turnau gaz peste foc. 

Mark Chussil
Fondator și director executiv, Advanced Competitive Strategies, Inc.
Founder and Chief Executive Officer, Advanced Competitive Strategies, Inc.

De ce plătim pentru vești proaste
Paying for bag news



93/2012

The LinkedIn e-conversation dizzied in content 
as well as velocity. We heard wisdom from James 
Andrus, Babette Bensoussan, Ben Gilad, August 
Jackson, Alan Michaels, Seena Sharp, and many 
others. (I participated too. Words, definitely; wisdom, 
debatable.) People cited Benjamin Franklin, Daniel 
Kahneman, Friedrich Nietzsche, and Michael Porter. 

We covered blind spots, business war games, the 
curse of success, honing the craft, industry databases, 
news radars, oligopolies, political influence, and 
strategy simulations. We enjoyed the ride but ran out 
of gas before we arrived at a conclusion.

The conclusion we didn’t reach was whether the 
world of competitive intelligence and related fields is 
cruel enough to leave. We enjoyed the ride but ran 
out of gas before we arrived at a conclusion

Eric said yes and goodbye. Others, who haven’t left, 
saw different degrees of cruelty. Our ratings seem 
driven by how much we accepted three themes, 
which I’ll call Closed Minds, Distorted Markets, 
and Stormy World (see Sidebar 1). Those themes 
are perennially old and current-events fresh. I’m not 
saying the themes are wrong. 

I am saying I don’t think the evidence establishes that 
they’re right beyond reasonable doubt. They might 
be right, but they aren’t right yet. Until they are right 
I believe it’s worth considering other perspectives.

Schimburile electronice pe LinkedIn erau, ca viteză 
și conţinut, amețitoare. Erau comentarii savante de 
la James Andrus, Babette Bensoussan, Ben Gilad, 
August Jackson, Alan Michaels, Derna Sharp și mulți 
alţii. (Eram și eu acolo. Cuvinte, bineînțeles. Păreri, 
dezbateri). Erau citați Benjamin Franklin, Daniel 
Kahneman, Friedrich Nietzche și Michael Porter. 

Se dezbăteau punctele slabe și erorile, strategiile 
de afaceri, blestemul succesului, perfecționarea 
meseriei, bazele de date industriale, „radarele de 
știri”, oligopolurile, influența politică și simulările de 
strategii. 

În concluzia finală, care nu s-a formulat însă, ar 
fi trebuit să se arate dacă domeniul competitive 
intelligence și domeniile conexe acestuia sunt atât de 
dure încât ar trebui abandonate. Cu alte cuvinte, ne-au 
plăcut dezbaterile dar nu am mai avut „combustibil” 
pentru concluzie. 

Eric nu a făcut decât să spună da și la revedere. Alţii, 
care încă activează în domeniu, au distins diverse 
grade de duritate ale acestuia. Etichetările noastre par 
a fi determinate de modul în care acceptăm trei teme, 
pe care le voi numi Minți Închise, Piețe Perturbate, 
Lume Furtunoasă. (vezi fig. 1). Aceste teme sunt 
recurente fiind permanent actualizate de evenimente. 

Nu susțin că aceste teme sunt greșite, dar nici nu 
cred că există dovezi care să stabilească în mod 
incontestabil că acestea sunt corecte. S-ar putea să 
fie corecte, dar totuși nu sunt încă. Până când se 
vor dovedi corecte, cred că este necesar să luăm în 
considerare și alte perspective. 
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Grafic nr. 1 / Sidebar no. 1

TREI TEME DE DISCUȚIE / THREE DISCUSSION THEMES

1. MINȚI ÎNCHISE

Situație: I-am dat clientului meu vești proaste
Observație: Clientului meu nu îi plac veștile 
proaste
Rezultate: Clientul meu nu acționează pe baza 
știrilor proaste și nici nu mai dorește alte știri 
proaste.
Concluzie: Clienții nu doresc să plătească pentru 
știri proaste. Clienții sunt minți închise.

2. PIEȚE PERTURBATE

Situație: Oligopolurile devin din ce în ce mai 
puternice. Guvernul joacă un rol din ce în ce mai 
activ pe piețe.
Observații: Oligopolurile și guvernul perturbează 
forțele piețelor. Ei umbresc viitorul supunându-l 
capriciilor coloșilor industriali și lobiștilor politici. 
Rezultat: Prevederea viitorului devine din ce în ce 
mai dificilă.
Concluzie: Analiza tradițională de competitivitate 
și piață este din ce în ce mai nerelevantă.

3. LUME FURTUNOASĂ

Situație: Lumea se schimbă rapid și impredictibil, 
iar schimbarea se accelerează.
Observație: Predicțiile sunt din ce în ce mai rele.
Rezultat: Deciziile din afaceri se dovedesc din ce 
în ce mai des un eșec.
Concluzii: Deoarece viitorul devine nepredictibil, 
deciziile din afaceri sunt din ce în ce mai des 
falimentare. Nu se întrevede nicio speranță.

1. CLOSED MINDS

Situation: I gave my client bad news.
Observation: My client didn’t like the bad news.
Outcomes: My client didn’t act on the bad news 
and didn’t ask for more bad news.
Conclusions: Clients don’t want to pay for bad 
news. Clients are closed-minded.

2. DISTORTED MARkETS

Situation: Oligopolies are getting bigger and more 
powerful. Government is playing an ever-more 
active role in markets.
Observations: Oligopolies and government 
distort market forces. They cloud the future by 
subjecting it to the caprices of industry dominators 
and political lobbyists.
Outcome: It gets ever-harder to predict the future.
Conclusion: Traditional competitive and market 
analysis is increasingly irrelevant.

3. STORMy WORLD

Situation: The world is changing rapidly and 
unpredictably, and change is accelerating.
Observation: Predictions are getting worse.
Outcome: Business decisions go awry more often.
Conclusions: As the future grows unpredictable, 
business decisions are increasingly problematic. 
No hope in sight.
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THE CLOSED MINDS THEME

The Closed Minds theme does not tally successful 
and unsuccessful consulting engagements. It is not a 
formal analysis. It is an anecdote, or maybe a collage 
of several.

It is an anecdote to which pretty much all consultants 
(internal and external) can relate. Who among us has 
not experienced rejection or pushback? “They” just 
don’t get it. We all know the words to the lamentation 
and we all join the chorus on cue, and because we all 
sing along we think the song is good and true.

My own anecdotal experience contradicts the Closed 
Minds anecdotes. The executives who hire me to 
conduct business war games rarely (about 2%) have a 
particular outcome in mind. Often, they explicitly say 
that they want to prevent or dislodge complacency; 
they want to be more open to news, good and bad.

It is possible I am interpreting my anecdotal evidence 
correctly and the Closed Minds proponents are 
interpreting their anecdotal evidence correctly. Both 
can be true if our anecdotes are drawn from different 
groups of people. It’s like getting different results 
from election- year focus groups because I talk to 
Democrats and you talk to Republicans. 

Perhaps people who buy news are more prone to 
Closed Minds resistance than are people who buy 
strategies. Not to mention that there’s simply more 
bad news during times of recession, burst bubbles, 
unemployment, and gridlock.

TEMA MINȚI ÎNCHISE

Aceasta nu se referă la cât de reușite sau nereușite 
sunt angajamentele de consultanță. Nu este o analiză 
formală. Este vorba de o experiență sau mai degrabă 
un colaj de astfel de experiențe. 

Este o situație în care se pot afla mai toți consultanții 
(fie interni sau externi). Care dintre noi nu a fost 
niciodată respins sau obligat să dea înapoi? Dar „ei” 
nu înțeleg asta. Folosim aceleași cuvinte ca să ne 
lamentăm și toți ne alăturăm acestui cor și, pentru că 
toți cântăm aceeași melodie, suntem convinși că este 
bună și corectă.

Propria mea experiență contrazice experiențele 
Minților Închise. Cei care mă angajează să realizez 
jocuri strategice pentru afaceri numai arareori (2%) 
au un anumit rezultat în vedere. Adesea, ei recunosc 
explicit că doresc să prevină, să pună capăt unei stări 
de suficiență; vor să fie mai deschiși la vești, fie ele 
bune sau rele. 

Este posibil însă ca atât eu cât și criticii Minților 
Închise să interpretăm corect experiențele noastre. 
Experiențele noastre pot fi valabile dacă ne referim la 
grupuri diferite. Este ca la alegeri atunci când, având 
grupuri țintă diferite, obținem rezultate diferite dacă 
eu discut cu Democrații, iar alții cu Republicanii. 

Probabil că cei care cumpără vești sunt mai înclinați 
să manifeste rezistența Minților Închise decât cei care 
cumpără strategii. Nu mai este necesar să menționăm 
că în timp de criză sunt numai vești proaste, baloane 
de săpun, șomaj și stagnare.
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NU AM O MINTE ÎNCHISĂ, AM PRINCIPII ȘI 
SUNT ACTIV

Tema Minți Închise se bazează pe experiențe 
dar aceasta nu înseamnă neapărat că susținătorii 
interpretează greșit aceste experiențe. Evident că 
indivizi cu minți închise există în lume, iar unii dintre 
aceștia devin clienți. Este însă dificil să generalizăm 
din experiențe anecdotice. Nu toate veștile proaste 
furnizate duc la rezultate de tip Minți Închise, există 
pe lume și indivizi cu minți deschise și unii dintre 
aceștia devin și ei clienți. 

Oare clienții cu mințile închise sunt mai numeroși 
decât cei cu mințile deschise? În orice caz, mă aștept 
ca situația să fie exact invers. De ce ar plăti o minte 
închisă pentru vești? (Asta nu înseamnă că numărul 
clienților cu minți închise ar fi zero. Sugerez numai 
că există un motiv pentru ca numărul clienților cu 
mințile deschise să fie mai mare decât al celorlalți).

Să gândim în felul următor. Când s-a formulat 
întrebarea „Cine e dispus să plătească pentru vești 
proaste?” eu am răspuns „oamenii inteligenți”. Este 
inteligent să-ți dorești să afli veștile proaste cât mai 
devreme. Mai târziu poate fi prea târziu pentru a se 
mai putea face ceva. De aceea consider că cel puțin 
unii clienți nu sunt minți închise și de aceea cred 
că tema Minților Închise poate fi adevărată numai 
ocazional, nu tot timpul. 

Nimeni nu se consideră pe sine ca fiind o minte 
închisă. Poate cu principii sau mândrii posesori 
ai unui caracter deosebit sau având cunoștințe 
superioare sau fiind prea ocupați cu probleme 
neînsemnate, dar în nici un caz cu mintea închisă. 
Mintea închisă este o etichetă care ți se pune de către 
o altă persoană. 

I’M NOT CLOSED-MINDED, I’M PRINCIPLED 
AND BUSY

The Closed Minds theme is built on anecdotes, 
but that doesn’t necessarily mean its proponents 
are misinterpreting the anecdotes. Closed-minded 
people do walk the earth, and some of them become 
clients. The difficulty is in generalizing from the 
anecdotes. Not all bad-news deliveries lead to Closed 
Minds outcomes; open- minded people also walk the 
earth, and some of them become clients too.

Are closed-minded clients more plentiful than 
open-minded clients? If anything, I’d expect the 
reverse. Why would a closed-minded person pay 
for any news at all? (That doesn’t mean there’d be 
zero closed-minded clients. I’m suggesting only that 
there’s a reason for there to be fewer closed- than 
open-minded clients.)

Think of it this way. When the question “Who wants 
to pay for bad news?” arose, my response was “smart 
people.” It’s smart to want bad news early. Later on 
it’s too late to do anything about it. That’s why I think 
that at least some clients are not closed-minded, and 
that’s why I think the Closed Minds theme may be 
true occasionally but not usually.

No one thinks of themselves as closed-minded. 
Principled perhaps, or the proud possessor of 
superior evidence or expertise, or even too busy to 
fuss with small stuff, but not closed-minded. Closed-
minded is a label bestowed by the other person.
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Even though no one thinks of themselves as closed- 
minded, I doubt that anyone is open-minded all the 
time on every subject. Still, before we stamp a person 
“closed-minded” we might well consider whether 
another label fits better. In other words, don’t assume 
that a client who rejects bad news must be closed-
minded. Ask why an intelligent, open-minded client 
might reject the news. You can always decide they’re 
closed-minded later, after you’ve been open-minded 
about it.

REASONS TO REJECT BAD NEWS

Sidebar 2 contains some reasons why an intelligent 
client might reject your bad news. For example, 
I’ve conducted business war games for executives 
who had a particular outcome in mind. In one case, 
the war game showed a major commitment would 
fail. The executive kept the commitment, and went 
down with it. In another, on the other hand, the 
executive reversed course, wrote off a few million 
in development costs, and continued to climb the 
corporate ladder.

I’m not saying a client receiving bad news is right 
or wrong to feel the desire to reject bad news. I’m 
only saying it’s understandable for a human to feel 
that desire. The responses are rational from the 
client’s perspective, and, despite appearances or 
assumptions, they don’t necessarily close the client’s 
mind permanently. Those possibilities also suggest 
ways we can deal more delicately with clients and 
even assist them further.

Deși nimeni nu crede despre sine că este o minte 
închisă, mă îndoiesc totuși că cineva poate avea o 
minte deschisă indiferent de subiect. Totuși, înainte 
de a cataloga o persoană ca fiind o „minte închisă”, 
am putea să ne gândim dacă nu s-ar potrivi mai 
bine o altă etichetă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să 
considerăm că un client care respinge veștile proaste 
este o minte închisă. Întrebați-vă de ce un client 
inteligent, cu mintea deschisă, respinge aceste vești. 
Puteți decide ca aceasta este o minte închisă mai 
târziu, după ce mai întâi sunteți dumneavoastră o 
minte deschisă în privința lui. 

MOTIVE PENTRU A RESPINGE VEȘTILE 
PROASTE 

Fig. 2 prezintă câteva motive pentru care un client 
inteligent ar putea să respingă veștile dumneavoastră 
proaste. De exemplu, am făcut diverse scenarii 
de afaceri pentru decidenți care aveau în vedere 
un anumit rezultat. Într-un caz, scenariul a arătat 
că păstrarea angajamentelor majore duce la eșec. 
Cadrele de conducere și-au păstrat poziția și s-au 
dus de râpă cu ea cu tot. Pe de altă parte, în alt caz, 
cadrele de conducere au schimbat cursul, au tăiat 
câteva milioane din costurile alocate dezvoltării și și-
au continuat ascensiunea profesională. 

Nu susțin că un client care primește vești proaste 
este îndrituit sau nu să respingă veștile proaste. Din 
punctul de vedere al clientului, răspunsurile sunt 
raționale și, în ciuda aparențelor sau afirmațiilor, ele 
nu închid mintea clientului pentru totdeauna. Aceste 
posibilități sugerează de asemenea modalități prin 
care putem să-i abordăm cu delicatețe pe clienți și 
chiar să-i asistăm și pe mai departe. 
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Grafic nr. 2 / Sidebar no. 2

MOTIVE DE RESPINGERE A VEȘTILOR PROASTE / REASONS TO REJECT BAD NEWS

• Ei știu ceva ce noi nu știm.

• Au nevoie de timp pentru a procesa ceea ce 
le spuneți.

• Au aflat opinii contrare sau au dovezi, iar ele 
intră în conflict cu ale dumneavoastră.

• Ei au un interes puternic, ascuns, în păstrarea 
status quo-ului sau în previziuni mai bune.

• Ei se află sub o presiune teribilă de a performa 
sau au făcut angajamente uriașe, irevocabile. 
Nu au de ce să se bucure când le spuneți că 
vor eșua.

• Nu v-au înțeles sau dumneavoastră nu ați fost 
clar.

• O economie proastă și reducerea costurilor au 
epuizat resursele companiilor lor, iar ei nu au 
mijloacele de a face ceva în privința veștilor 
proaste decât să se simtă frustrați.

• Publicul este, să spunem, jenat. Imaginați-
vă că în încăpere se află clienți, furnizori sau 
manageri șefi. Unii dintre participanți, cum 
ar fi cei legați de investitor, ar putea ca în 
mod legal să fie obligați să transmită veștile 
proaste.

• Ei nu văd nici un mod de a face fața veștilor 
rele și/sau nu ați furnizat (sau nu vi s-au 
cerut) o modalitate de ieșire din situația 
dezastruoasă.

• Ei nu plătesc pentru vești proaste, ei plătesc 
pentru soluții.

• They know something you don’t know.

• They need time to process what you said.

• They’ve heard contrary opinions or evidence, 
and they disagree with you.

• They have a strong vested interest in the status 
quo or in sunnier forecasts.

• They’re under terrible pressure to perform or 
they’ve made huge, irrevocable commitments. 
They’re not going to be thrilled when you tell 
them they’re going to fail.

• They misunderstood you or you were unclear.

• The bad economy or cost-cutting has sapped 
their company of resources, so they don’t 
have the means to do anything about bad 
news other than be frustrated.

• The audience is, shall we say, awkward. 
Imagine customers, suppliers, or top 
managers are in the room. Some attendees, 
such as investor relations, might even be 
legally required to disclose bad news.

• They don’t see a way to deal with the bad news 
and/or you haven’t provided (or been asked 
for) a way out of the mess.

• They’re not paying for bad news, they’re 
paying for solutions.
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În sfârșit, există și o latură foarte umană a temei Minți 
Închise. Dacă un client respinge ceea ce am de spus 
și este o minte închisă, este trist dar nu este vina mea. 
Dacă clientul respinge ceea ce eu trebuie să spun dar 
nu este o minte închisă, probabil că eu greșesc. Nu 
este bine să se întâmple așa ceva , mai ales dacă aveți 
o reputație recunoscută sau cuvintele dumneavoastră 
au impact asupra numărului de posturi și a unor 
sume importante de bani.

Apoi, aceasta este o veste proastă pentru mine și 
trebuie ca și eu la rândul meu să-i fac față. (Pentru 
aprofundarea acestui subiect, numit disonanță 
cognitivă, este suficient să citim titlul cărții scrise de 
psihologii Carol Travies și Eliot Aronson: „S-au făcut 
greșeli (dar nu eu le-am făcut)”.)

Nu spun că este bine sau rău să dăm vina pe client 
și nu pe noi. Susțin pur și simplu că oamenii au un 
scut interior deflector. Vreau să spun că înțelegerea 
pe care o câștigăm prin îndepărtarea temporară a 
scutului merită osteneala. 

TEMA PIEȚE PERTURBATE

Analiza, educația și modul de gândire pentru afaceri 
pretind că piețele au o raționalitate fundamentală. 
Când întocmim strategiile de piață, plecăm de la 
premisa că piețele sunt corecte: clienții pot să aleagă 
liberi, regulamentele se aplică tuturor etc, adică este 
un mediu cinstit. 

Fără aceste prezumții, ne-ar fi foarte greu să facem 
planuri iar planificarea ar deveni inutilă. De exemplu, 
dacă beneficiarii lui Abram-tank s-ar coaliza 
împotriva bietului Smart-Car us, noi nu am mai 
putea intra pe piața lor. În alt caz, dacă guvernul i-ar 
îndemna pe oameni să cumpere sau să nu cumpere 

Finally, there is a very human side to the Closed 
Minds theme. If the client rejects what I have to say 
and is closed-minded, it’s sad but it’s not my fault. If 
the client rejects what I have to say but is not closed-
minded, perhaps I am wrong. That’s not a happy 
prospect to contemplate, especially if I have a big 
reputation or my words affect many jobs and big 
bucks. 

Then it’s bad news for me, and it’s my turn to resist it. 
(For further reading on this subject, called cognitive 
dissonance, we need barely go beyond the title of a 
book written by psychologists Carol Tavris and Eliot 
Aronson: Mistakes Were Made (but not by me).)

I’m not saying we’re right or wrong to blame the client 
instead of ourselves. I’m just saying we humans have 
a built-in deflector shield. I’m suggesting that the 
insight we gain by temporarily lowering the shield 
can make the pain worthwhile.

THE DISTORTED MARkETS THEME

Business analysis, business education, and business 
thinking assume a fundamental rationality in 
markets. When we draw up our strategies we assume 
the market is fair: customers can choose without 
coercion, regulations apply equally to all, and so on. 
We have a level playing field.

Without those assumptions, we’d find it very hard 
to plan; we might even find planning pointless. For 
example, if Abrams-tank incumbents could gang up 
on poor little Smart-Car us, we couldn’t enter their 
market. For another, if government could direct 
people to buy or not to buy from specific businesses, 
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then we could find our fortunes rising or falling 
through no virtue or fault of our own.
 
The Distorted Markets theme says that oligopolies 
have tightened their influence of more markets, 
perhaps directly through market power, perhaps 
indirectly through lobbying for favorable rules. It 
says that governments are growing more intrusive by 
picking winners and losers. They support the former 
with subsidies, tax incentives, tariff protection, 
or direct investment, and penalize the latter by 
withholding those advantages. 

Some of those effects take place within a national 
economy, others are part of maneuvering among 
countries. The theme calls those effects distortions 
and asserts that those distortions are increasing. 
(Of course, companies designated “winners” don’t 
think of those effects as distortions.) These are highly 
charged political issues, and much as I want to join 
that battle I will throttle myself. 

For the purposes of this essay, my job as author is 
to use neutral language and describe points of view 
without judgment, no matter how desperately they 
need to be judged. In return for my restraint, your 
job as reader is to give me a break. I’m happy to talk 
about politics over a nice single malt. But here let’s 
focus on the Distorted Markets theme, not on the 
legitimacy of the distortions.

PREVALENT AND POTENT DISTORTIONS

The point of the Distorted Markets theme is that 
the distortions are so prevalent and potent that they 
make it difficult or impossible to strategize effectively.

de la anumite firme, atunci averile noastre ar crește 
sau descrește fără ca noi să avem vreo contribuție. 

Tema Piețelor Perturbate susține că oligopolurile și-
au întărit influența pe mai multe piețe, uneori direct 
prin puterea pieții, alteori indirect prin lobby pentru 
reguli favorabile. Aceasta susține că guvernele devin 
mai agresive în alegerea câștigătorilor sau păgubașilor. 
Îi susține pe primii cu subvenții, stimulente fiscale, 
protecție vamală sau investiții directe și îi penalizează 
pe ceilalți neacordându-le aceste avantaje. 

Unele din aceste efecte se produc în cadrul 
economiei naționale, altele sunt manevre între țări. 
Tema numește aceste efecte perturbări și afirmă că 
numărul acestora este în creștere (Desigur companiile 
desemnate „căștigătoare” nu se gândesc la aceste 
efecte sau perturbații). Acestea sunt probleme cu o 
mare încărcătură politică și, oricât de tentat aș fi să 
mă alătur acestei bătălii mă voi stăpâni. 

Pentru scopul acestui eseu, sarcina mea ca autor este 
să folosesc un limbaj neutru și să descriu diverse 
puncte de vedere fără o judecată critică, indiferent cât 
de necesară ar fi aceasta. În schimbul abținerii mele, 
datoria dumneavoastră ca cititori este să-mi acordați 
o șansă. Sunt fericit să vorbesc despre politică la 
un pahar dar aici să ne concentrăm pe tema Piețe 
Perturbate și nu asupra legitimității perturbărilor. 

PERTURBĂRI PREDOMINANTE ȘI PUTERNICE

Esența temei Piețe Perturbate constă în faptul că 
perturbările sunt predominante și puternice încât 
realizarea efectivă a strategiilor este dificilă dacă nu 
chiar imposibilă.
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Grafic nr. 3 / Sidebar no. 3

CÂTEVA PERSPECTIVE ISTORICE ASUPRA OLIGOPOLURILOR
/ SOME HISTORICAL PERSPECTIVE ON OLIGOPOLIES

Acum câteva decade, era la modă integrarea pe 
verticală. Dorim control asupra tuturor etapelor 
începând de la materia primă până la client: este 
profitabil și ne ajută să ne controlăm costurile. 
(Buzzell and Gale (1987) au făcut cercetări asupra 
bazei de date PIMS arătând că integrarea verticală 
stimulează profitabilitatea, dar nu foarte mult, iar 
efectul se datorează și altor factori.)

Apoi a urmat moda externalizărilor tuturor 
activităților care nu țineau de competența 
principală a unei companii. (Dezintegrare 
verticală?) Furnizorii noștri au economii de 
proporții și noi nu trebuie să gestionăm operațiuni 
pe care nu le cunoaștem bine.

Acum este la modă parteneriatul între companii 
(programe de afinitate) pentru a se asocia în 
rețele (alianțele liniilor aeriene) sau cumpărarea 
companiilor mici dacă prezintă potențial 
(companiile farmaceutice). Ne asumăm riscuri 
mai mici și ne mișcăm mult mai repede.

În ziua în care am scris acest eseu (30 aprilie, 2012) 
Delta Air Lines a anunțat că va cumpăra o rafinărie 
pentru a reduce costurile cu combustibilul. Înapoi 
la integrarea verticală?

A few decades ago it was fashionable to vertically 
integrate. We want control over everything 
between raw materials and the customer: it’s 
profitable and helps us control our costs. (Buzzell 
and Gale (1987) reported research on the PIMS 
database that showed vertical integration boosts 
profitability but not by much, and that the effect 
depends on other factors.)

Then it became fashionable to outsource anything 
that wasn’t a company’s core competence. (Vertical 
disintegration?) Our suppliers have economies of 
scale, and we don’t have to manage operations we 
don’t know well.

Now it’s fashionable to partner with companies 
(affinity programs), to join with them in networks 
(airline alliances), or simply to buy little companies 
if they show promise (pharmaceuticals). We take 
on less risk and we can move more quickly.

On the day I wrote this part of the essay (April 30, 
2012) Delta Air Lines announced it would buy an 
oil refinery reduce its fuel costs. Back to vertical 
integration?
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No one disputes whether market concentration 
and government policies have effects. (People do 
dispute whether those effects are good, which is the 
debate we’re not having now.) I think the important 
question for those of us in competitive intelligence 
and competitive strategy is whether those distortions 
so confound our efforts to run our businesses that it’s 
reasonable to say goodbye-cruel- world to strategy 
analysis and focus instead on raw power.

The Distorted Markets theme might be right, but 
it isn’t yet, at least not for me. There’s still plenty of 
strategizing to be done.

Companies have jockeyed for control and 
competitive advantage for a long, long time. They 
have experimented with different methods, and done 
so in a surprisingly herd- like way. The exact nature 
of the methods changes from time to time and from 
place to place, but there’s always something (see 
Sidebar 3).

And that’s the point: there’s always something. 
That’s why I can agree that today’s oligopolies have 
distorting effects while also saying that they’re not so 
different, in kind or in number, from the distortions 
of the past. (Note too that some oligopolies are 
shifting or shrinking, as in book publishing and 
consumer electronics.) We can quibble and quarrel 
over matters of degree, but I don’t see a massive shift 
in the firmament. I could be wrong soon but I don’t 
think Distorted Markets is right yet.

We don’t necessarily need to know much about 
the something. It matters to us if we find ourselves 
competing with a company that has a cost advantage. 

Concentrarea piețelor și politicile guvernamentale 
au efecte și de aceasta nu se îndoiește nimeni. 
(Oamenii dezbat totuși dacă aceste efecte sunt bune, 
dezbatere pe care noi însă nu o facem acum). Cred 
că întrebarea importantă pentru cei ca noi, din 
domeniul competitive intelligence și a strategiei 
competitive, este dacă aceste perturbări zadărnicesc 
eforturile noastre de a ne conduce firmele, oare nu 
este mai rezonabil să spunem adio analizei strategice 
a acestei lumi nemiloase și să ne concentrăm asupra 
forțelor.

Tema Piețe Perturbate s-ar putea să fie corectă dar, cel 
puțin pentru mine, nu este. Mai este încă nevoie de 
multă strategie.

Din totdeauna, companiile au făcut diverse manevre 
pentru a obține controlul și un avantaj competitiv 
pe piață. Au experimentat diverse metode dar, 
surprinzător, au făcut-o mereu la fel. Natura 
metodelor se schimbă, periodic și în funcție de loc, 
dar întotdeauna există ceva care rezistă. 

Și aceasta este problema: acel ceva care rezistă. De 
aceea, recunosc că oligopolurile de astăzi au efecte 
perturbatorii dar ele nu sunt atât de diferite, ca număr 
și tip, de cele din trecut (Observați de asemenea că 
unele oligopoluri se schimbă sau se micșorează, ca de 
exemplu pe piața de carte sau de electronice casnice). 
Putem despica firul în patru și putem discuta de 
gradul schimbării, dar această schimbare nu aduce 
nimic semnificativ. Foarte curând s-ar putea să se 
dovedească că nu am dreptate dar, acum, cred că 
tema Piețe Perturbate nu este corectă.

Nu este necesar să știm prea multe despre acel ceva. 
Pentru noi contează dacă concurăm cu o companie 
care are un avantaj în privința cheltuielilor. Ceea ce 
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What matters too is the size and importance of its 
cost advantage, the likelihood it will persist, and 
whether you can gain advantages of your own. It 
doesn’t matter so much whether a competitor’s cost 
advantage comes from long- term contracts with 
suppliers, favorable tax rates, getting acquired by 
a sugar daddy that buys a new factory, or locating 
where labor costs are low. In other words, you can 
confront the same effect – a competitor with a cost 
advantage – that is or is not the result of a “distortion”.

Government “intrusion” ebbs and flows too, 
accompanied by political hysteria as an entertaining 
bonus. Regulations are relaxed, regulations are 
tightened. Lobbyists are invited in, lobbyists are 
locked out. Retired politicians leverage their 
networks. Perhaps the biggest government-intrusion 
change in the US in recent years is the Citizens 
United case, which opened the door for big money 
to, uh, participate more enthusiastically in politics. I 
think we should classify that as corporate intrusion 
affecting, effecting, and infecting government 
intrusion, but the effect by any name would not smell 
sweet.

Citizens United may be a material change for 
industries rich enough to use it aggressively. 

It remains to be seen how effectively corporate money 
will be countered by forces such as social media and 
mass demonstrations. (I’m expressing ignorance, not 
skepticism.) Meanwhile, let’s enjoy our ride on the 
quadrennial American election spasm.

Then we have local, state, provincial, national, and 
international taxes, tariffs, currency fluctuations 
and manipulations, sanctions, protectionism, state-

contează este mărimea și importanța acestui avantaj, 
probabilitatea ca el să fie de durată și dacă putem 
și noi obține vreun avantaj. Nu contează prea mult 
dacă avantajele companiei provin din contracte 
pe termen lung cu furnizorii, tarife preferențiale 
obținute printr-un tătic de aur care cumpără încă o 
fabrică sau se instalează într-un loc unde costurile cu 
mâna de lucru sunt mici. Cu alte cuvinte, puteți să vă 
confruntați cu același efect – un competitor care este 
avantajat în privința cheltuielilor – acesta fiind sau nu 
un efect al unei „perturbări”.

„Intruziunea’’ guvernului oscilează fiind însoțită de 
isterie politică, distracție ca bonus. Reglementările 
sunt când slabe, când dure. Lobiștii sunt când 
acceptați, când respinși. Politicienii pensionați își 
folosesc influența în rețelele lor. Cea mai serioasă 
schimbare a paradigmei guvern-intruziune în SUA 
din ultimii ani este cazul Citizens United, care a 
deschis calea scurgerii unor sume uriașe de bani 
pentru, ei bine, o mai entuziastă implicare în viața 
politică. Aceasta ar trebui definită ca intruziune 
corporatistă care afectează, influențează și infectează 
intruziunea guvernului, iar efectul, indiferent cum îl 
numim, nu are un miros plăcut. 

Pentru industriile suficient de bogate, Citizens United 
s-ar putea să fie schimbarea materială potrivită pe 
care să o folosească agresiv. 

Rămâne de văzut cum vor fi contracarați efectiv 
banii corporatiști de forțe precum mediile sociale și 
demonstrațiile de masă (Îmi exprim ignoranța, nu 
scepticismul). Între timp să ne bucurăm, o dată la 
patru ani, de alegerile americane. 

Atunci se vorbește despre impozite locale, de stat, de 
provincie, naționale și internaționale, tarife, fluctuații 
ale monedei și manipulări, sancțiuni, protecționism, 
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backed industries, and so on. These things have 
been around a long time too, and to me fall into the 
category of there’s always something.

As I understand it, Distorted Markets thinking 
doesn’t mention the effects of natural disasters, war, 
unemployment, mass migrations, or the near collapse
of industries (housing in the US) or national 
economies (Greece). Those effects can be large and 
sudden. If we’re worried about our ability to plan 
and predict, why focus only on oligopolies and 
government? If the distortions are meaningful to a 
business, it seems irrelevant to me whether they are 
deliberate or fortuitous.

LOOKING THROUGH DISTORTED GLASS

The point of the Distorted Markets theme is that 
distortions make it hard to analyze and strategize. 
In my experience, markets can actually be analyzed 
well even with distortions. I know because I’ve done 
it, in distorted markets such as airlines, oil and gas, 
pharmaceuticals, and telecommunications, on five 
continents. You’ll get frustrated indeed with the 
cruel world if you analyze by, say, extrapolating the 
past into the future using trend lines or common 
statistical models. But if you apply what-if analysis 
using models designed for strategy simulation, you’ll 
get actionable insight (see Chussil 2010).

We have to let go of the idea that we can predict the 
future. Predicting the future is not possible except for 
grindingly dull situations, and in those situations the 

industrii susținute de stat, etc. Aceste lucruri există 
de mult timp și ele intră in categoria „acelui ceva care 
există întotdeauna”. 

După cum înțeleg, gândirea Piețelor Perturbate 
nu menționează și efectele dezastrelor naturale, 
ale războaielor, șomajului, migrației sau dezastrul 
iminent al industriilor (construcțiile de locuințe în 
SUA) sau al economiilor naționale (Grecia). Aceste 
efecte pot fi extinse și neașteptate. Dacă ne preocupă 
capacitatea noastră de a planifica și previziona, de ce 
nu ne concentrăm numai pe oligopoluri și guverne? 
Dacă perturbările sunt semnificative pentru companii 
cred că este nerelevant dacă ele sunt deliberate sau 
fortuite. 

SĂ PRIVIM ÎNTR-O OGLINDĂ DISTORSIO-
NANTĂ 

Esența temei Piețe Perturbate constă în faptul că 
perturbările fac dificilă realizarea de analize și 
strategii. Din experiența mea însă, piețele pot fi 
bine analizate chiar și cu perturbări. Știu acest lucru 
pentru că l-am făcut pe piețe cu perturbări cum ar 
fi cele de transport aerian, petrol și gaze, produse 
farmaceutice și telecomunicații, pe cinci continente. 
Veți trăi cu siguranță un sentiment de frustrare 
față de această lume crudă dacă o veți analiza, să 
spunem, extrapolând trecutul în viitor folosind 
sensul, direcțiile de tendință și metodele statistice 
obișnuite. Dacă aplicați însă metoda de analiză „ce-
dacă” folosind modele concepute pentru a simula 
strategii, veți obține o cunoaștere acționabilă (vezi 
Chussil 2010). 

Trebuie să renunțăm la ideea de a prevedea viitorul. 
Prevederea viitorului nu este posibilă decât cu 
excepția unor situații total neînsemnate și în aceste 



213/2012

successful predictions are due not to the predictor’s 
brilliance but to the situations’ grinding dullness. 
Instead, embrace three ideas:
• Competitive advantage starts with exploring 

futures. That’s why people work with scenarios, 
contingencies, competitive intelligence, business 
war games, and simulations.

• We are not passive recipients of whatever a 
random- number generator doles out. Our 
positive actions make a difference.

• Remember that our objective is to achieve good 
results, not to make good predictions. To do that 
we need good decisions, and good decisions 
require a lot more than predictions.

THE STORMy WORLD THEME

“How fortunate we are to be running a business in 
such placid times! Our competitors are kind and 
gentle, customers love us, and the win/win keeps 
pouring in. Decision-making is so much easier 
than it was in the indecipherable past. The world 
has reached a happy equilibrium and everyone is 
committed to cozy stability. Ah, these are the good 
new days.”

If you had a million dollars for every time you’ve 
heard an executive say that, you wouldn’t have a 
million dollars. No, we are living, and will always live, 
in times of unpredictable hyper-ultra-competition, 
so unlike the blissful wistful placid past.

Things are changing and the future is unpredictable. 
The Stormy World theme goes two subtle steps 
further: it says, with some anxiety, that today’s 

situații predicțiile reușite se datorează nu strălucirii 
autorului ci lipsei de însemnătate a situației. În loc, să 
acceptăm trei idei:
• Avantajul competitiv începe cu exploarea 

diverselor tipuri de viitor. De aceea oamenii 
lucrează cu scenarii, situații neprevăzute, jocuri 
strategice și simulări. 

• Noi nu suntem recipiente pasive pentru ceea ce 
la întâmplare un generator de numere ne alocă. 
Acțiunile noastre pozitive fac diferența.

• Nu uitați că obiectivul nostru este de a obține 
rezultate bune. Pentru a reuși avem nevoie de 
decizii bune, iar deciziile bune necesită mult mai 
mult decât predicție. 

TEMA LUME FURTUNOASĂ

„Ce fericiți suntem să conducem o firmă în vremuri 
atât de liniștite! Concurenții noștri sunt drăguți 
și blânzi, clienții ne iubesc și situațiile cu câștig 
sigur continuă să curgă. Luarea deciziilor este mult 
mai ușoară decât în trecutul îndepărtat. Lumea se 
află într-un echilibru fericit și toți sunt angajați în 
menținerea unei stabilități confortabile. Ah, acestea 
sunt noile zile bune!”

Ați putea avea un milion de dolari pentru fiecare 
dată când ați auzit un cadru de conducere spunând 
asta, dar aflați că de fapt nu îl aveți aveți. Nu, trăim și 
vom trăi, în vremuri competitive ultra-imprevizibile, 
atât de diferite de binecuvântatul, calmul, nostalgicul 
trecut.

Lucrurile se schimbă și viitorul nu este predictibil. 
Tema Lume Furtunoasă mai face încă doi pași siguri 
mai departe: ea spune, cu oarecare anxietate, că 
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changes are qualitatively different from yesterday’s 
and that what we learned in the past no longer applies 
(see Chussil 2008).

The theme might be right, but like the others I think it 
isn’t right yet. There are other perspectives to explore.

HOW YOU’VE CHANGED!

We marked our changes in our early years: we 
counted our new words, we completed grades in 
school, we wore black robes and black hats with 
helicopter landing pads and were told we’d completed 
our education. And we keep changing, and the world 
keeps changing. When we perceive change, it’s hard 
to know how much is due to what we see and how 
much to how we see it. For example, let’s think about 
experiences from the Closed Minds theme, where 
clients increasingly reject bad news, or at least seem 
to. It is possible that clients are increasingly rejecting 
bad news. That possibility is not mutually exclusive 
of others, such as:
• As your career has grown, you are now talking 

with tougher, more-senior audiences (or, as 
Eric’s article mentioned, bad-news-resistant 
“silver-haired alpha dogs”).

• As your skills have grown, you have taken on 
more- complex situations or you have learned to 
recognize more-serious bad news.

• As your fame has grown, you may be delivering 
bad news to companies that previously wouldn’t 
have even let you in the door.

We all experience the broadening of our lives. There’s 
another change we all experience: the dimming of 

schimbările de azi sunt diferite calitativ de cele de ieri 
și că ce am învățat în trecut nu se mai potrivește (vezi 
Chussil 2008). 

Tema poate fi corectă, dar, ca și în cazul celorlalte, 
cred că totuși nu este încă perfectă. Există și alte 
perspective de explorat. 

CUM V-AȚI SCHIMBAT!

În anii de tinerețe marcam schimbările: socoteam 
cuvintele noi învățate, clasele absolvite, purtam robe 
și pălării negre și ni se spunea când educația noastră 
se încheia. Și noi continuăm să ne schimbăm și la fel 
și lumea. Când percepem schimbarea este greu de 
știut cât din aceasta este influențată de ce vedem și 
cât de mult de felul cum o vedem. De exemplu, să 
ne gândim la experiențele din Tema Minți Închise, 
unde, din ce în ce mai mulți clienți resping veștile 
proaste sau cel puțin par să o facă. Este posibil ca din 
ce în ce mai mulți clienți să respingă știrile neplăcute. 
Asta nu înseamnă că automat celelalte posibilități se 
exclud: 
• Pe măsura maturizării carierei dumneavoastră, 

vă adresați unui public din ce în ce mai dur și 
mai matur ca vârstă (sau așa cum erau numiți 
în articolul lui Eric „indivizii grizonați din frății 
care resping veștile proaste”). 

• Pe măsură ce abilitățile dumneavoastră se 
dezvoltă, abordați situații mai complexe sau 
învățați să recunoașteți veștile proaste cu 
adevărat importante. 

• Pe măsură ce deveniți cunoscut, puteți furniza 
vești proaste unor companii care înainte nu v-ar 
fi lăsat nici să vă apropiați de ele. 

Toți experimentăm această extindere a orizontului 
profesional al vieții noastre. Mai este o schimbare pe 
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our pasts. Events recede. We edit and forget. The 
tough challenges we conquered seem retroactively 
easy as we gain skills and perspective. We hear 
and tell narratives of the past, and those narratives 
grow increasingly true, smooth, and inevitable. By 
contrast, today looks, well, stormy. The problem with 
predictions and the Stormy World theme may be 
not that the world is stormier today, but rather the 
illusion that the world was more placid yesterday.

FETCH ME A METEOROLOGIST

The world was stormy yesterday and it is stormy today. 
Who cares about the relative level of storminess? 
What we care about is decent forecasts to guide us 
through the storms. Right?

Unfortunately, there’s abundant evidence that expert 
opinions and predictions are imperfect, even in 
areas much simpler than strategy. That might be 
due to distorted markets and a stormy world. It’s 
surely also due to a range of common human biases: 
overconfidence, confirmation bias, survivor bias, 
innumeracy, cognitive dissonance, and so on.

So then consider what we are asking of the client. The 
problem is not wholly that the client is in denial when
they reject bad news. The problem, in part, is that the 
client is being asked to buy a product that, according 
to both the Distorted Markets and Stormy World 
themes, doesn’t work.

So why doesn’t the product work? Not for lack of 
fine intelligence (both information and brainpower) 
to create opinions and predictions. Rather, using 

care o trăim toți - estomparea trecutului. Evenimentele 
pălesc. Le înregistram și apoi le uităm. Retrospectiv, 
provocările dure din care am ieșit victorioși, par 
simple pe măsură ce câștigăm în experiența și 
menținerea echilibrului. Auzim și spunem povești 
despre trecut, iar aceste povești devin din ce în ce mai 
adevărate, mai clare și mai inevitabile. Ei bine, prin 
contrast, prezentul pare haotic. Problema predicțiilor 
pentru Tema Lume Furtunoasă s-ar putea să nu fie 
faptul că ea este haotică astăzi, ci iluzia că lumea a 
fost mai liniștită în trecut.

ADUCEȚI UN METEOROLOG

Lumea a fost furtunoasă în trecut și la fel este și acum. 
Cui îi pasă de nivelul fenomenului? Ce ne interesează 
sunt buletinele meteorologice care să ne ghideze în 
timpul furtunii. Corect?

Din nefericire, există o mulțime de dovezi că părerile 
și predicțiile experților sunt imperfecte, chiar și 
pentru domenii mai puțin complicate ca cel al 
strategiilor. Cauza ar putea fi piețele cu perturbări 
și vremea furtunoasă. Imperfecțiunile se datorează 
și unui șir de variate prejudecăți umane: încrederea 
în sine exagerată, prejudecata confirmării, atitudinea 
supraviețuitorului, disonanță cognitivă, etc. 

Să analizăm și ceea ce cerem clientului. Problema nu 
constă numai în faptul respingerii veștilor proaste, 
a stării de negare în care se află clientul. Parțial, 
problema constă în faptul că, în conformitate cu 
Tema Piețe Perturbate și a Lume Furtunoasă, clientul 
cumpără un produs nefuncțional. 

De ce este nefuncțional? Nu pentru că nu există cele 
mai bune informații (atât informații cât și inteligență) 
pentru a formula păreri și predicții. Aceasta se 
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the wrong methods to transform intelligence into 
predictions.

Let’s compare business to chess. Would you use 
a trend line to predict what your chess opponent 
is going to do next? How about a benchmark or a 
spreadsheet? Of course not. Yet people use those tools 
for strategy, even though predicting the future and 
making strategy decisions are more like anticipating 
chess moves than extrapolating a financial statement.

Think about meteorologists. They rarely give single- 
number forecasts. They say things like there’s an 80% 
chance of precipitation tomorrow. They give a range
of outcomes. And they are right. Research shows 
that meteorologists are “well-calibrated.” If they say, 
for example, there’s an 80% chance of precipitation, 
80% of the time it precipitates (Plous 1993 p222-3). 
Notice, by the way, that meteorologists use structural 
models, not trend lines. They look at the conditions 
that cause rain and sun, not at averages or what 
happened yesterday. I mentioned a similar approach 
when I covered strategy models earlier in this article.
The meteorology equivalent for business decisions
is to use structural models to explore multiple 
scenarios. 

There are two challenges here. First, in my experience 
companies rarely use structural models. (Possible 
sample-bias alert: since I build simulators, I’m more 
likely to get called in by companies that don’t have 
good structural models than by companies that do 
have them.). Second, there can be a lot of scenarios 
to explore (see Chussil 2010). But structural models 
can be built and they can explore a lot of scenarios.

întâmplă mai degrabă datorită utilizării metodelor 
nepotrivite pentru a transforma informațiile în 
previziuni.

Să facem o comparație între afaceri și șah. Ați folosi 
direcția de tendință pentru a prezice următoarea 
mișcare a adversarului? Sau un standard de evaluare 
sau foi de lucru? Bineînțeles că nu. Și totuși aceste 
instrumente sunt folosite pentru strategii, deși o 
predicție pentru viitor și elaborarea de strategii sunt 
mult mai asemănătoare cu anticiparea unor mutări 
la șah decât cu extrapolarea unei situații financiare.

Să ne gândim la meteorologi. Ei numai arareori dau 
buletine cu cifre exacte. Ei spun că există șanse de 
80% ca să apară precipitații într-o anumită zi. Dau 
o varietate de rezultate și au dreptate. Cercetările 
arată că meteorologii sunt „bine calibrați”. Dacă, de 
exemplu, ei spun că există o șansă de 80% să apară 
precipitații, în 80% dintre cazuri așa se întâmplă 
(Plous, 1993 222-3). Observați de asemenea că 
meteorologii folosesc modele structurale și nu direcții 
de tendință. Ei analizează condițiile care produc 
ploaie sau soare, nu valori medii sau ce s-a întâmplat 
ieri. Am menționat o abordare asemănătoare în cazul 
modelelor de strategie. Ca în meteorologie, deciziile 
ar trebui să folosească modele structurale pentru a 
studia diverse scenarii. 

În acest caz sunt două provocări. Prima, din propria 
mea experiență, companiile nu folosesc modele 
structurale (probabil alerta pe eșantion-tendință: 
deoarece eu construiesc structurile este foarte 
probabil ca să apeleze la noi acele companii care 
nu au modele structurale bune și nu celelalte.). În 
al doilea rând, pot exista o mulțime de modele care 
pot fi exploatate (vezi Chussil 2010). Totuși, se pot 
realiza modele structurale și ele pot fi folosite pentru 
o mulțime de scenarii. 
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BEYOND THE THEMES

So far I’ve argued that the Closed Minds, Distorted 
Markets, and Stormy World themes have some 
truth to them although they do not, in my opinion, 
adequately explain the client resistance many people 
encounter. I’ve also proposed alternate explanations 
for that resistance.

When flipped around, many of those explanations 
imply antidotes. If you suspect communications 
problems, work on communicating better. If your 
audience will be hypersensitive to bad news, tread 
delicately or do a preview with the boss. If distortions 
interfere with your usual analysis, use other forms of 
analysis. If you’re not confident with point (single-
number) forecasts, look at multiple futures and think 
like a meteorologist. If you get pushback, ask for 
feedback to build your skills. And so on.

Now, I’d like to toss in a few other ideas that might 
help us open minds and navigate through distortions 
and storms.

A CULTURAL SHIFT

There’s an important change that explains some of the 
resistance that frustrates competitive intelligence and 
strategy professionals. It’s less like a stormy world and 
more like climate change: imperceptible increments 
that gradually poison the environment. It’s about our 
culture. Is it a real shift? I don’t know. It rings true to 
me but perhaps only for me. 

DINCOLO DE TEME

Până acum am adus argumente ca temele Minți 
Închise, Piețe Perturbate și Lumi Furtunoase 
sunt oarecum valabile deși, după părerea mea, nu 
explică suficient rezistența clienților. Am propus, de 
asemenea, ca alternativă, explicații pentru aceasta 
rezistență. 

Analizate atent, multe din aceste explicații ne fac să 
ne gândim și la argumente contra. Dacă considerați 
că există probleme de comunicare, străduiți-vă să le 
îmbunătățiți. Dacă clienții dumneavoastră continuă 
să fie hipersensibili la știri neplăcute, acționați cu 
delicatețe sau stabiliți o întâlnire cu principalul 
decident. Dacă intervin perturbări în modul 
dumneavoastră obișnuit de a face analize, folosiți 
alte modalități. Dacă nu aveți încredere în previziuni 
cu numere exacte, analizați diferite forme de viitor 
gândind ca un meteorolog. Dacă aveți reticențe, 
cereți feedback pentru a vă forma abilitățile etc.

Acum, aș dori să prezint câteva idei noi care ne-ar 
putea ajuta să deschidem minți și să navigăm printre 
perturbări și furtuni. 

O SCHIMBARE CULTURALĂ 

Există o schimbare culturală importantă ce explică 
rezistența care îi face pe profesioniștii din domeniul 
competitive intelligence și al strategiei să se simtă 
frustrați . Este mai puțin decât o furtună , este mai mult 
ca o schimbare climatică cu elemente imperceptibile 
care treptat otrăvesc mediul înconjurător. Este 
cultura noastră. Chiar este o schimbare? Nu știu. Mie 
mi se pare o schimbare reală, dar poate numai eu o 
percep așa. 
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All the talk of clients becoming more resistant to 
bad news makes me wonder: if it’s true that they 
have changed, why have they changed? They didn’t 
suddenly locate or jettison IQ points. They didn’t 
suddenly leave their jobs en masse, only to be replaced 
by similar but less-competent people. (Steven Wright: 
“Someone broke into my apartment while I was away 
and replaced everything with an exact replica.”) They 
didn’t get infected with a virus that caused them to 
mutate into Eric’s silver-haired alpha dogs. 

So why have they changed? My conjecture: a cultural 
shift toward what we might call severity. It has become 
imperative to be successful this day and every day, 
to generate an eternal monotonically- positive trend 
line. We have zero tolerance for perceived failure. 
“You should have known.” “If you don’t get the job 
done, we’ll get someone who will.” And we don’t want 
to wait, either. We see this shift in how we talk about 
business leaders (and politicians).

The shift finds a natural home in large corporations, 
precisely where people claim to observe clients’ 
resistance to taking on challenges and accepting 
bad news. We are quick to elevate perceived heroes 
and quick to terminate perceived failures. Then add 
in cost-cutting, the business equivalent of austerity. 
Loyalty to our people down, disposability of our 
people up. If that doesn’t make people fear bad news, 
what will? For many people, contesting bad news is 
defending their financial lives.

The dynamic is quite different in upstarts and 
small companies, which have qualitatively different 
perspectives. They think “investment” instead of 
“budget.”

Toate discuțiile despre clienții care opun din ce în ce 
mai mare rezistență față de veștile neplăcute mă fac să 
mă întreb: este adevărat că s-au schimbat, dar de ce? 
Ei nu s-au relocalizat și nu li s-a diminuat IQ-ul. Nu 
și-au părăsit pe neașteptate, în masă, slujbele pentru 
ca acestea să fie preluate de oameni asemănători dar 
mai puțin competenți (Steven Wright – Ca și cum 
cineva ar fi intrat în apartamentul meu când am lipsit 
și ar fi înlocuit totul cu copii exacte). Nu s-au infectat 
cu un virus care i-a făcut să treacă în tabăra lui Eric, 
a celor cu părul grizonat. 

Deci, de ce s-au schimbat? Ipoteza mea: o schimbare 
culturală spre ceea ce am putea numi duritate. A 
devenit imperativ să ai permanent succes, să generezi 
invariabil o linie pozitivă. Nu acceptăm sub nici o 
formă eșecul. „Ar fi trebuit să știu”. Dacă nu vă faceți 
treaba, o să găsim pe altcineva să o facă” Și nici nu 
suntem dispuși să așteptăm. Observăm aceasta 
schimbare prin modul în care vorbim despre oamenii 
de afaceri (și politicieni). 

Această schimbare face casă bună cu marile 
corporații atunci când indivizii susțin că urmăresc 
rezistența clienților în a-și asuma provocări și în 
a accepta știri neplăcute. Suntem gata să ridicăm 
în slăvi pe cei considerați eroi și să trecem cât mai 
repede sub tăcere eșecurile. Adăugați echivalentul 
din afaceri al austerității: reducerea costurilor. Jos 
loialitatea față de oamenii noștri, sus, debarasarea 
de ei. Dacă aceasta nu-i face pe oameni să se teamă 
de veștile neplăcute, atunci ce i-ar putea face? Pentru 
mulți oameni refuzul de a accepta veștile neplăcute 
este o modalitate de a-și apăra situația financiară. 

Dinamica este diferită în cazul parveniților și a 
micilor companii, care au perspective calitative 
diferite. Ei vorbesc de „investiție” în loc de „buget”.
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PREDICTION, PRECISION, PERFECTION

Let’s talk more about the bad predictions that 
clients don’t believe, due to the analytical horrors of 
the Distorted Markets and Stormy World themes. 
(Hmm. If the predictions are bad, maybe it’s just as 
well they don’t believe them.) I agree that precise 
predictions aren’t going to happen. The thing is, 
unlike the themes, I don’t think that’s anything new. 
Fortunately, we can imagine alternatives, and because 
the need isn’t new the alternatives are already here. 
I’ve been working on my version for a long time, and 
others have worked on theirs.

There are many possible futures because there are 
many moving parts. People in your company make 
decisions about price, product features, innovation, 
marketing messages, make-or-buy, segments to enter
or exit, and more. Your competitors do the same 
thing. Customer preferences evolve. Distribution 
chains convulse. Supply chains snake around the 
world with all the vagaries of treaties, protectionism, 
state support, transportation, and more. Toss in a 
presidential election where we believe one party 
will grow the economy and the other will make it 
implode, though we don’t agree on which party will 
have which effect. Many possible futures, indeed.

And even if we don’t go so deeply into all the possible 
futures, companies still need to combat complacency 
and overcome overconfidence. Start by ditching 
spreadsheet thinking and extrapolations from 
the past. Replace them with business war games, 
contingency planning, scenario planning, or even 
just plain brainstorming about what could happen. 

PREDICȚIE, PRECIZIE, PERFECȚIUNE 

Să discutăm despre predicțiile neplăcute pe care 
clienții nu le cred „din cauza ororilor analitice ale 
temelor Piețelor Perturbate și a Lumii Furtunoase. 
(Hmm... Dacă predicțiile nu sunt bune, probabil că 
este corect că nu sunt crezute). Știu că nu vor exista 
predicții bune. Adevărul este că, spre deosebire de 
teme, nu cred ca este nimic nou. Din fericire, ne 
putem imagina alternative și pentru că necesitatea 
nu este nouă, alternativele sunt deja aici. Lucrez de 
mult timp la versiunea mea așa cum și alții lucrează 
la versiunea lor. 

Sunt multe variante posibile de viitor pentru că sunt 
multe componente mobile. Indivizii din compania 
dumneavoastră iau decizii privind prețurile, 
caracteristicile produsului, inovațiile, mesajele pentru 
piață, faci-sau-cumperi, segmente care urmează 
să intre sau să iasă, etc. Concurenții fac același 
lucru. Preferințele clienților evoluează. Prețurile de 
distribuție intră în convulsie. Lanțurile de distribuție 
înconjoară lumea cu toate capriciile tratatelor, 
protecționismului, sprijinului statului, transportului, 
etc. Datul cu banul la alegerile prezidențiale când se 
spune că economia va crește cu un anumit partid iar 
cu altul va face implozie, deși noi nu ne putem hotărî 
ce efect va avea o alegere sau alta, reprezintă desigur 
mai multe variante de viitor. 

Și chiar dacă noi nu cercetăm în profunzime toate 
variantele posibile de viitor, companiile trebuie 
însă să combată suficiența și prea marea siguranță 
de sine. Începeți prin a renunța la foile de lucru și 
extrapolarea experiențelor trecute. Înlocuiți-le cu 
jocuri strategice, planuri pentru diverse situații, 
scenarii sau chiar brainstorming cu privire la ce s-ar 
putea întâmpla. 
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With so many possible futures, it is absurd to believe 
we can pick the most-likely one. Even if we could, it 
is absurd to believe that even the most-likely future is 
highly likely to come to pass.

Predictions “work” when the problem is simple: short-
term forecasts in grindingly dull situations. They fail 
otherwise. Meteorologists know this, and that’s why 
they will tell you the likelihood of precipitation three 
days from now but not three months from now, 
unless you are a place with grindingly consistent 
weather. (The summit of Mount Wai’ale’ale on Kaua’i 
is said to have between 335 and 360 days with rain 
per year. 

The Atacama Desert, in northern Chile, has river beds 
that some studies suggest have been dry for 120,000 
years. Three months from now – remember, you 
heard it here – it’s going to rain on Mount Wai’ale’ale 
and it’s not going to rain in the Atacama Desert.)

The alternative is to explore multiple scenarios. 
You may not know which one will come to pass 
but you get to test or develop strategies under 
different conditions, which tells you a lot about the 
potential risks and rewards of your strategy options. 
Business war games are highly effective at exploring 
competitive dynamics. Monte Carlo simulations can 
look at environmental uncertainties. My company’s 
“strategy decision tests” simulate and analyze your 
options against your competitors’ options.

Can you achieve predictive precision or perfection 
with those tools? No, of course not. But that’s a useless 

Cu atât de multe variante de viitor, este absurd să 
credem că o putem alege pe aceea cu cea mai mare 
probabilitate de a se întâmpla. Chiar dacă am putea, 
este absurd să credem că și cel mai probabil viitor are 
cea mai mare probabilitate de a se întâmpla. 

Predicțiile funcționează când problema este simplă: 
predicții pe termen scurt pentru situaţii absolut 
banale. În alte cazuri, nu sunt valabile. Meteorologii 
știu acest lucru și de aceea ei vor spune că este 
probabil ca apariția precipitațiilor să aibă loc în 
următoarele trei zile după momentul predicției și nu 
în următoarele trei luni, exceptând cazul unui loc cu 
o vreme foarte constantă (vârful muntelui Wai’ale’ale 
din Hawaii se spune că are precipitații 335 de zile din 
360). 

Deșertul Atacama, în nordul Chile are văi de râuri 
care, așa cum dovedesc cercetările, nu au mai avut 
apă de mai bine de 120.000 de ani. Trei luni din acest 
moment – nu uitați, ați auzit asta aici – va ploua 
pe muntele Wai’ale’ale și nu va ploua în deșertul 
Atacama.

Alternativa o reprezintă studierea unei multitudini 
de scenarii. Nu puteți ști care va apărea dar va 
trebui să concepeți strategii pentru diverse condiţii 
care vă vor dezvălui foarte mult despre riscurile și 
beneficiile opțiunilor dumneavoastră strategice. 
Jocurile de strategii de afaceri sunt foarte eficiente 
pentru explorarea dinamicii competitive. Simulările 
Monte Carlo pot studia incertitudinile din mediul 
înconjurător. Compania mea simulează „teste de 
decizii pentru strategii’’ și analizează opțiunile 
dumneavoastră în comparaţie cu cele ale rivalilor 
dumneavoastră.

Puteți obţine precizie predictivă sau perfecţiune cu 
astfel de instrumente? Nu, bineînțeles că nu. Acesta 
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este însă un standard inutil. Nu știm totul dar nu 
înseamnă că nu știm nimic. Nu uitați că scopul este să 
luați decizii cât mai bune pentru strategii. Problema 
nu este dacă o analiză este perfectă. (Cum ați putea 
ști?) Problema este dacă puteți lua o decizie mai bună 
folosind analiza sau fără aceasta. Pentru a evalua o 
analiză, întrebați-vă dacă beneficiul analizei - vă 
puteți aștepta la rezultate superioare cu o decizie de o 
calitate mai bună - va fi mai mare decât costul analizei. 
Am întâlnit clienți care au estimat că beneficiile lor 
au fost de cinci sute de ori mai mari decât costurile. 
Deciziile de strategie sunt pârghii serioase.

UN ULTIM CUVÂNT

Așa cum se întâmplă în viață, facem totul cât putem 
de bine. Asta înseamnă clienți, tu și eu. Indiferent 
cum, decizii tot se vor lua. Scopul nostru este să 
îmbunătățim șansele unor rezultate bune, ceea ce se 
realizează prin îmbunătăţirea calității acestor decizii. 
Nu putem obţine perfecțiunea dar nici nu este 
necesar. Câteva procente sunt suficiente pentru „a-l 
îndepărta pe jucător de cazinou”.

Un ultim cuvânt privind ideea că intelligence-ul 
strategic ne face mai proști. Am dori să-l folosim 
mai puţin? Sunt sigur că acestea nu sunt ultimele 
dezbateri pe aceste subiecte. 

NIMENI NU ARE AVEA ULTIMUL CUVÂNT.
Jack Balkin

standard. We don’t know everything but that doesn’t 
mean we know nothing. Remember that the objective 
is to make better strategy decisions. The question is 
not whether an analysis is perfect. (How would you 
know?) The question is whether you can make a 
better decision with an analysis than without it. To 
gauge the value of an analysis, ask yourself whether 
the benefit of the analysis – the better results you can 
expect with a higher-quality decision - is likely to be 
higher than the cost of the analysis. I’ve seen clients 
figure that their benefits were five thousand times 
their costs. Strategy decisions are high-leverage.

THE LAST WORD

As with everything in life, we do the best that we can. 
That means clients, that means you, and that means 
me. No matter what, decisions will be made. Our goal
is to improve the odds of happy results, which we do 
by improving the quality of those decisions. We won’t 
get perfection but we don’t need perfection. A few 
percentage points are enough to separate the gambler 
from the casino.

One last point regarding the notion that strategic 
intelligence makes us dumber. Would we really prefer 
to have less of it? And I’m sure that’s not the last word 
on these subjects.

NOBODY EVER GETS THE LAST WORD.
Jack Balkin



30 3/2012

Jonathan L. Calof este profesor asociat, specializat în 
afaceri internaționale, la Universitatea din Ottawa. 
A ținut peste 400 de conferințe despre CI, în toată 
lumea și a sprijinit mai multe companii și agenții 
guvernamentale să dezvolte și să-și îmbunătățească 
activitățile de CI. Este, de asemenea, directorul 
Institutului Canadian de CI și, în 1997, a primit din 
partea SCIP distincția Catalyst Award.

Bob Fox se ocupă, de mai bine de 30 de ani, de 
dezvoltarea afacerilor internaționale, atât în sectorul 
public cât și în cel privat. Coordonează programul de 
instruire în CI, din Alberta, de la începutul acestui an 
și a jucat un rol esențial în promovarea activităților 
SCIP în Alberta, Canada.

Acesta este un târg commercial și, firesc, aici se 
desfășoară din plin activitatea de culegere de 
informaţii. O privire în teren ne dezvăluie:
• Doi angajaţi guvernamentali culeg informaţii; 

unul este din Canada iar celălalt din Elveţia. 
Ei studiază cum se realizează asistența 
guvernamentală pentru companii la târguri 
comerciale. 

 Jonathan Calof, University of Ottawa, Canada
Bob Fox, SCIP Alberta, Canada

Culegere de informații la un târg comercial
Trade Show Intelligence

Jonathan L. Calof is an associate professor in 
international business at the University of Ottawa. He 
has given over 400 talks about CI all around the world 
and has helped several companies and government 
agencies develop and enhance their CI activities. 
Jonathan is also director of the Canadian Institute of 
Competitive Intelligence, and in 1997 he received a 
Catalyst Award from SCIP.

Bob Fox has been involved in international business 
development for more than 30 years both in the public 
and private sector. He has been coordinating the 
Alberta competitive intelligence training program since 
its inception and has been instrumental in promoting 
SCIP activities in Alberta, Canada. 

It’s a trade show and, as would be expected, collection 
activity abounds. A look at the floor reveals the 
following:
• Two government officials work together to 

gather information; one is from Canada and 
the other from Switzerland. They are looking at 
government assistance for companies at trade 
shows.
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• Two other collectors go off to gather information 
together; one is from government, the other 
from an association. They are trying to identify 
what US distributors are looking for in new 
companies.

• A company executive is off to another booth 
to gather market information on how foreign 
companies approach their involvement in trade 
shows.

• Two consultants working together are combing 
the floor looking for themes and investigating 
how products are being branded in the US.

• An association executive is attending a workshop, 
hoping to learn about new trends.

• Four other people from the same organization 
are just leaving to go on a tour of local companies, 
organized as part of the trade show.

• To complete the view, provincial officers, federal 
government officers, company executives and 
senior management from two provincial and 
one national association are fanning out, trying 
to find out “What’s the buzz?”

This is a normal day at a trade show, lots of 
different people busy gathering information. Closer 
inspection reveals that all these people are working 
together as a team, seeking answers to common Key 
Intelligence Topics. They are actively helping each 
other complete their plans. These plans come from 
different companies in different provinces, federal 
and provincial governments, and associations. There 
are even consultants there to assist in the gathering 
of information.

COOPERATIVE INTELLIGENCE

All of them are collecting for a common purpose, 
bringing the information to a central collator to 

• Alți doi culeg informaţii: unul este de la guvern 
altul de la o asociaţie. Încearcă să afle ce caută 
distribuitorii americani la noile companii. 

• Un cadru de conducere al unei companii 
se îndreaptă spre un stand pentru a culege 
informaţii despre modul în care companiile 
străine privesc participarea lor la târguri.

• Doi consultanţi sunt în căutare de subiecte și 
cercetează cum sunt etichetate produsele în SUA.

 
• Un șef al unei asociaţii participă la un workshop 

pentru a afla noile tendințe.
• Patru persoane din aceeași asociaţie tocmai 

pornesc să facă un tur, organizat de târg, al 
companiilor locale.

• O ultimă privire ne arată funcționari locali, 
funcționari federali, șefi de companii și șefi de 
la două asociaţii locale și unul de la o asociaţie 
naţională care se agită încercând să afle „Ce se 
întâmplă?’’

Aceasta este o zi obișnuită la târg cu o mulțime de 
oameni care culeg informații. La o privire mai atentă 
descoperim ca toți acești oameni lucrează împreună 
încercând să găsească răspuns la probleme esențiale 
de informaţii. Ei se ajută reciproc să-și îndeplinească 
sarcinile. Acestea vin de la diverse companii, din 
diferite locuri, de la guverne federale sau locale și de 
la asociaţii. Sunt chiar și consultanţi care să-i ajute în 
această activitate.

INTELLIGENCE COLABORATIV

Toţi culeg informaţii pentru un scop comun: realizarea 
unei baze unice de date pe baza informațiilor strânse 
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develop a single database, meeting nightly for 
information analysis, and receiving a nightly 
report on the results. They are all participants in an 
innovative Trade Show Intelligence Mentoring and 
Training Program. Welcome to Canadian Trade 
Show 101: Networking and Knowledge Management 
for Trade Show Intelligence.

In this example, the group banded together to get the 
most out of a trade show. The association executive 
was actually gathering for the government while 
the government representatives were gathering 
information for the company! The consultants were 
gathering for the companies, the associations, and 
the government. A Swiss government official thought 
that the entire process was so great that he wanted to 
work with the Canadian official on a joint collection 
task.

The trade show is the culmination of this unique 
training program for competitive intelligence (CI) 
and knowledge management that incorporates 
training and mentoring with an on-site exercise. 
The program provides a basic introduction to CI 
and trade show intelligence, then uses knowledge 
management concepts with team building to get an 
entire group helping each other conduct trade show 
intelligence.

This approach allows smaller companies the 
opportunity to harness the resources of larger 
companies to conduct trade show intelligence. 

It helps the governments form that seamless delivery 
that the private sector has demanded for so long. 
It helps both national and provincial associations 
link together their interfaces with their members 

într-un fond comun, întâlnindu-se noaptea pentru 
a analiza informațiile și a primi rapoarte cu privire 
la rezultate. Toţi participă la un program inovativ 
de Mentorat și Pregătire în Informaţii pentru Un 
Târg Comercial. Bun venit la Târgul Comercial 
Canadian101: Activităţi de Networking și Gestionare 
a Informațiilor pentru Informaţii la un Târg 
Comercial. 

În acest exemplu, s-au grupat pentru a obţine 
maximum de la un târg comercial. Șeful asociației 
strângea informaţii pentru guvern iar reprezentantul 
guvernului strângea informaţii pentru companii. 
Consultanții culegeau informaţii pentru companii, 
asociaţii și guvern. Un reprezentant al guvernului 
elveţian a considerat că întregul proces este atât de 
formidabil încât și-a manifestat dorinţa să conlucreze 
cu reprezentantul oficial canadian într-o activitate 
comună de culegere de informaţii.

Târgul comercial a fost punctul culminant al acestui 
program unic de pregătire pentru intelligence-ul 
competitiv (CI). Programul asigură inițierea în CI și 
intelligence la un târg commercial și apoi folosește 
concepte de gestionare a cunoștințelor în sesiuni 
de team building pentru ca grupurile să se ajute în 
obţinerea de informaţii la un târg commercial.

Această abordare permite companiilor mici să 
folosească resursele companiilor mari pentru 
a desfășura activităţi de informaţii la un târg 
commercial. 

Ajută guvernele să realizeze o distribuție fără probleme 
pe care sectorul privat o solicită de atâta timp. Ajută 
asociațiile naţionale și locale să interacționeze cu 
guvernul. Într-un cuvânt, programul este o inițiere în 
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and governments. In a sense, the program is an 
introduction to CI and a trade show intelligence 
consulting project all rolled into one.

The Trade Show Intelligence and Mentoring program 
addresses two key challenges:

1. Getting companies, associations, and 
governments to better manage their trade 
show information activities. One of the 
top reasons for trade show attendance is 
gathering information to better understand 
markets, customers, and competitors. As SCIP 
publication articles have mentioned, conferences 
provide a great opportunity for collecting 
intelligence in the shortest span of time, for the 
least amount of money. As Prior pointed out, 
“Properly organized, a competent well-briefed 
team should be able to gather more useful 
information than they could ever hope to collect 
in a full year in any other set of circumstances.” 
Between the speeches, workshops, tours, booths, 
and delegates, there is an extraordinary amount 
of information on site. Further, the trade show 
is the one place where people truly want to 
talk about what they are doing. Unfortunately, 
few organizations approach trade shows with 
a comprehensive and systematic process to 
develop appropriate intelligence.

2. Developing basic intelligence awareness and 
skill in a way that the participants can relate 
and benefit from. Traditional intelligence 
programs focus on providing general material 
to all participants. For government and small 
business in particular, the complaint has been 
that material does not translate well to their 
environment and requires customization. 
This was described in a previous article by the 

CI și un proiect de consultanță privind informațiile la 
un târg commercial. 

Programul are două componente cheie: 

1. Companiile, asociațiile și guvernul să 
gestioneze mai bine activitățile legate de 
culegerea de informaţii la un târg comercial. 
Unul din motivele principale pentru participarea 
la un târg commercial este acela de a înţelege mai 
bine piețele, clienţii și competitorii. Așa cum s-a 
menţionat în articolele SCIP, conferințele sunt o 
ocazie extraordinară pentru a culege informaţii 
în timp foarte scurt și cu minimum de cheltuieli. 
După cum a subliniat Prior: Bine organizată, o 
echipa instruită cu competență poate culege mai 
multe informaţii într-o astfel de ocazie decât 
ar reuși, în alte împrejurări, să strângă într-un 
an întreg. „În luările de cuvânt, la workshop-
uri, tururi, standuri și printre delegaţi există o 
cantitate imensă de informaţii în teren’’. În plus, 
târgurile sunt locurile în care oamenii chiar 
discută despre ceea ce fac. Din păcate puţine 
organizaţii abordează problema târgurilor 
în mod coerent pentru a obţine informațiile 
potrivite.

2. Sensibilizarea și formarea abilităților pentru 
informații astfel încât participanții să le poată 
utiliza și să aibă beneficii după urma lor. 
Programele de informaţii tradiționale se axează 
pe furnizarea de materiale generale pentru toți 
participanții. În cazul guvernului și a companiilor 
mici în special a existat nemulțumirea că aceste 
materiale nu se prea potrivesc și ar dori să fie 
mai adecvate pentru ei. Situația a fost prezentată 
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authors. (Calof, Fox, and Nguyen 2002).To best 
describe how this program works to address 
both needs, this article leads readers through the 
course process using a recent trade show, The 
Fancy Food Show in San Francisco in January 
of 2003.

FOUR MONTHS BEFORE THE SHOW

The associations, in cooperation with government 
officers, approached companies and others who 
would be interested in the trade show intelligence-
training program and would like to collaborate in 
joint applications at the show. 

The show selected is the 2003 Winter Fancy Food 
Show. Information brochures are created and 
personal contact is made to discuss the program. The 
companies approached are those most likely to be 
interested in this industry. Commonality is established 
within the participating group through focus on one 
industry. The government and association personnel 
approached have an agri-food background and 
mandates related to trade and competitiveness. They 
also have an interest in working on team efforts to 
gather and interpret information. 

Selection and invitation ensures that there will 
be some commonality among participants. This 
enhances the ability to integrate the team for a 
cohesive application.

THREE MONTHS BEFORE THE SHOW

Interested companies and others are invited to 
a briefing session on the program. A 90-minute 
presentation, delivered via video-conferencing, 

într-un articol, în 2002, de autorii Calof, Fox 
și Nguyen. Pentru a descrie cum funcționează 
acest program ca să răspundă acestor nevoi, 
articolul acesta va prezenta cititorilor săi etapele 
cursului folosind un târg de produse culinare 
ţinut la San Francisco, în 2003.

PATRU LUNI ÎNAINTE DE TÂRG 

Asociațiile, împreună cu reprezentanții 
guvernamentali, abordează companiile și alte entități 
interesate de programul acesta de pregătire în 
domeniul informațiilor de la târg și care ar dori să 
participe la aplicaţii comune pentru acest eveniment. 

Târgul ales a fost Târgul Culinar de Iarnă din 
2003. S-au elaborat broșuri și s-au realizat contacte 
personale pentru a se discuta programul. Companiile 
abordate din această industrie sunt cele care par a fi 
cele mai interesate. Se stabilește un grup omogen 
prin concentrarea asupra unei singure industrii. 
Reprezentanţii guvernului și asociațiile au legătură 
cu domeniul alimentar și sunt legați de comerţ și 
competitivitate. Sunt interesați să lucreze în echipă 
pentru a culege și interpreta informaţii. 

Selecția ne asigură ca participanții au ceva în comun. 
Aceasta ne ajută să-i integrăm în echipă pentru o 
aplicație valabilă pentru toți. 

TREI LUNI ÎNAINTE DE TÂRG

Companiile interesate sunt invitate la o sesiune de 
informare asupra programului. O video conferinţă 
de 90 de minute schițează programul și stabilește 
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outlines what the process is about and establishes the 
expectations of the team members. The intent
is to get participants focused on potential trade show 
key intelligence topics.

TWO MONTHS BEFORE THE SHOW

The participants attend one day of training. The 
trainer travels to several locations: Vancouver, 
Edmonton, Saskatoon, Winnipeg and Ottawa. The 
training program consists of a half-day introduction 
to the basics of CI and a half-day on gathering trade 
show intelligence. 

The second half-day has participants begin the 
process of establishing their own CI plans complete 
with Key Intelligence Topics (KITs), Key Intelligence 
Questions (KIQs) and Key Intelligence Indicators 
(KIIs). Participants are challenged to think of all of the 
opportunities available to collect information at the 
trade show. They also determine if the information 
they are seeking can be gathered from another source 
so as to not waste time at the show.

One participant, when presenting his KITs and KIQs 
is surprised to find that several members in the room 
have the answers to his questions. As a result, he 
and his company decide that they no longer need to 
attend the show. This is an example of an enormous 
savings and information sharing at its best.

ONE MONTH BEFORE THE SHOW

Now the mentoring phase begins. Participants send 
their plans to the trainer for comments. They look 
for potential ways to combine plans and create 

așteptările participanților. Ideea este ca participanții 
să se concentreze pe problemele esențiale ale culegerii 
de informaţii.

DOUĂ LUNI ÎNAINTE DE TÂRG 

Participanții au o zi de pregătire. Instructorul se 
deplasează în mai multe locaţii. Pregătirea durează 
o jumătate de zi în care participanții sunt inițiați în 
CI și, încă o jumătate de zi de inițiere, în culegere de 
informaţii de la târg. 

În a doua jumătate de zi participanții încep să-și 
întocmească planurile de CI care cuprind: probleme 
de informaţii cheie (PIC), întrebări cheie (ÎC), 
indicatori cheie (IC). Apoi, participanților li se cere 
să găsească toate posibilitățile de a culege informaţii 
la un târg. De asemenea, li se cere să stabilească dacă 
informațiile pe care le caută la târg nu pot fi obţinute 
și din alte surse pentru a nu pierde timp.

Când participanții își prezintă PIC-urile și ÎC-urile 
sunt surprinși să descopere că cei din încăpere au 
deja răspunsuri pentru ei. În unele cazuri descoperă 
că nu mai trebuie să participe la târg pentru că deja 
au aflat ceea ce îi interesa. Acesta este un exemplu 
foarte bun de economisire a timpului și de schimb 
de informaţii.

O LUNĂ ÎNAINTE DE TÂRG

Acum începe etapa de mentorat. Participanții trimit 
planurile lor instructorului pentru analiză. Așteaptă 
sugestii de combinare a planurilor și de formare a 
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new teams. The plans include ideas on sources 
for collection. Participants look at seminar and 
workshop descriptions, what companies are listed 
on the website as already attending the show, and 
identify ideas that would change their indicators or 
collection plan.

TWO WEEkS BEFORE THE SHOW

This is a kill session. The team gathers to discuss group 
plans developed in the training session. The idea is 
to improve on the plans by having the participants 
rip them apart. What emerges are plans focused on 
identifying what the team wants to gather and how 
best to gather it.

At the same time, participants identify the sessions 
they will attend at the conference. Sometimes the 
participants become frustrated because individually 
they cannot attend all the workshops they need for 
their intelligence plan. But fear not. Negotiations 
begin among the group as to who will go to which 
seminars, who will go to what booths.

In the end, all agree to help each other collect 
information. All workshops are covered, and those 
attending commit to collect relevant information 
for all team members. One seminar attendee may 
be collecting information for six or seven plans 
- including for their competitors - and getting 
information on six or seven sessions in return. 

The value of the process leads participants to commit 
to a level of cooperation far beyond what might 
normally occur.

unor echipe noi. Participanții iau cunoștinţă de tipul 
de seminarii și workshop-uri și identifică idei care 
ar putea să le schimbe indicatorii sau planurile de 
culegere de informaţii. 

DOUĂ SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE DE TÂRG

Aceasta este „kill session”. Echipa se adună pentru a 
discuta planurile întocmite în ședința de instruire. 
Ideea este să îmbunătățim planurile punându-i pe 
participanţi să le facă bucățele. Rezultă de aici planuri 
clare pe ceea ce echipa dorește să culeagă și cum 
poate face cel mai bine acest lucru.

În același timp, participanții stabilesc și activitățile 
la care doresc să participe la conferinţă. Uneori ei se 
simt frustrați că nu pot participa la toate workshop-
urile care le-ar fi utile pentru planurile lor. Nu este 
însă nici o problemă. Se fac negocieri în fiecare grup 
stabilindu-se cine și unde va merge. 

În final toți cad de acord să se sprijine pentru a culege 
informaţii. Sunt acoperite toate workshop-urile 
iar participanții se angajează să culeagă informaţii 
pentru toți membrii echipei. Un participant la 
seminar poate strânge informații pentru șase sau 
șapte planuri - inclusiv pentru rivali - și să primească 
în schimb informaţii de la șase sau șapte ședințe. 

Punctul forte al acestui program este faptul că 
participanții cooperează la un nivel care în mod 
normal nu se regăsește în practică.
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THE NIGHT BEFORE THE TRADE SHOW

At this time all participants gather for a pre-show 
briefing. Time is set aside for more training and 
reinforcement of team building. Now they learn 
about networking, interview techniques, counter-
intelligence and ethics. The key is the right training at 
the right time, and the night before the show is perfect 
for talking about how to interview as they begin their 
collection process. The briefing also addresses the 
issue of ethics. The SCIP code of ethics is used: no 
misrepresentation. Participants ask about gray areas. 
“What if I overhear a conversation in an elevator that 
addresses one of my KITs, can I use it?” asks one of 
the participants. The response from the trainer is 
“No, we are not skulking in corners, hiding behind 
trees or playing James Bond. If the conversation on 
the elevator is providing information required by 
your plan, then join in. In this way, you can get more 
information and context for what they are saying.” 
People at trade shows and conferences want to talk.

The second part of the evening moves into project 
logistics. Participants learn about the forms from 
which their information is entered into the trade 
show intelligence database. Schedules are provided 
for when and where data is collected and when the 
analysis team meets. Contact cards let the participants 
know where every member of the team is staying and 
how to reach them. Finally, the group reviews each 
plan, offering one more attempt to exchange feedback 
and plan for information and task sharing.

DAy 1

• 10:00 The show begins and collectors are off on 
their tasks. The trainer spends the first two hours 

NOAPTEA DIN AJUNUL TÂRGULUI

Toţi participanții se adună pentru o scurtă informare. 
Mai târziu se va continua pregătirea și team building-
ul. Acum învaţă despre networking, tehnici de 
interviu, contrainformații și etică. Secretul constă 
în pregătirea potrivită la momentul potrivit, iar 
noaptea dinaintea târgului este perfectă pentru cum 
se face un interviu când începe procesul de culegere 
a informațiilor. Informarea abordează și probleme de 
etică. Se folosește codul etic al SCIP. Participanții pun 
întrebări despre zonele gri. „Ce se întâmplă dacă în 
lift aud o conversaţie în care apare unul din PIC-urile 
mele, pot să o folosesc?’’ întreabă un participant. 
Răspunsul instructorului este „Nu, noi nu pândim 
pe la colțuri, nu ne ascundem după copaci și nu ne 
jucăm de-a James Bond. Dacă conversația din lift 
vă da o informație pe care o aveți în plan, atunci 
intrați în discuţie. În acest fel puteți obţine mai multe 
informaţii și înţelege și contextul în care este spusă’’. 
Participanții la târguri și conferinţe doresc să stea de 
vorbă. 

A doua parte a serii este dedicată problemelor 
de logistică. Participanții află de modul în care 
informațiile lor intră în baza de date. Li se comunică 
când și unde se strâng datele și când se adună echipa 
de analiști. Li se înmânează „carduri de contact’’ 
pentru a ști unde se află fiecare membru al echipei 
și cum poate fi contactat. În final fiecare grup trece 
din nou în revistă planul de informaţii și împărțirea 
sarcinilor. 

ZIUA ÎNTÂI

• 10:00 Târgul începe și cei ce culeg informaţii 
pornesc la treabă. Instructorul petrece primele 
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on the show floor identifying areas where plans 
may have to be modified in light of what is there. 
Here we expect plans to be changed and new 
KITs and KIQs to emerge.

• 12:00 The trainer and some of the participants 
meet for a general discussion of floor progress. 
The trainer spends time during each day finding 
participants on the floor and monitoring the 
progress. A booth collection form needs to be 
developed that identifies specific information 
to support two of the major KITs. The trainer 
prepares this with input from the team and they 
discuss how to sample the 1,150 booths that are 
out there on the floor.

• 13:00 More collection, with the trainer checking 
again with team members to review task 
assignments and check on progress. Occasionally, 
the trainer accompanies a participant to an 
interview or works with them on how they 
are picking up indicators to reinforce course 
concepts.

• 17:30 The project collator collects the data 
forms. Only information that the collectors 
want shared with the group is entered into the 
database. Concurrently, individual companies 
or groups have specific KITs that may involve 
confidentiality or personal interest. In many 
cases, they request their colleagues to obtain 
certain pieces of information, providing them 
with only partial explanations on the reasons 
why they need it. Having experienced the 
benefits of team building and seeing the results 
of the first day of gathering, the information 
flows freely.

două ore în teren pentru a putea modifica 
planurile în funcţie de situația existentă. Ne 
așteptăm să se modifice PIC-urile și ÎC-urile. 

• 12:00 Instructorul se întâlnește cu unii dintre 
participanți pentru a afla cum merge acţiunea. 
Instructorul este în teren în fiecare zi pentru a 
vedea cum progresează activitatea. Culegerea de 
la standuri trebuie dezvoltată pentru a identifica 
informaţii specifice pentru a susţine două PIC-
uri majore. Instructorul pregătește această 
activitate folosind contribuții de la echipe și 
discută și modul cum să eșantioneze cele 1.150 
standuri din teren.

• 13:00 Se continuă colectarea, instructorul 
controlează permanent împreună cu membrii 
echipei cum se progresează în îndeplinirea 
sarcinilor. Ocazional, instructorul însoțește câte 
un participant să ia un interviu sau lucrează 
împreună cu ei pentru a fixa cunoștințele predate 
la curs. 

• 17:30 Conform planului, participantul care 
colecționează informațiile strânge formularele 
cu date. Se introduc în baza de date numai 
informațiile pe care cei care le-au cules doresc 
sa le împărtășească cu membrii grupului. 
Simultan, companiile sau grupurile au PIC-uri 
specifice care impun confidențialitate sau un 
interes personal. În multe cazuri ei cer colegilor 
lor să obţină anumite informaţii dând explicaţii 
sumare privind motivul solicitării. Beneficiind 
de avantajele team building-ului și văzând 
rezultatele din prima zi, informațiile curg.
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• 20:00 Grupul de analiști se întâlnește, trece în 
revistă datele strânse în baza de date și începe 
să proceseze și să analizeze datele strânse în 
prima zi. Din grup face parte instructorul, 
responsabilul cu colectarea informațiilor și 
responsabilii cu PIC-urilor (toți cei care își 
gestionează propriile planuri). În cazul nostru, 
mai erau încă două persoane care învățau să joace 
rolul de coordonatori în teren pentru viitoarele 
târguri. Participarea la această activitate permite 
învățarea prin observaţie și activitate practică. 
Unele PIC-uri sunt lăsate în stand-by, altele sunt 
modificate iar la altele se renunță. Participanții 
sunt informați despre evoluția planului și apar 
și întrebări noi. Membrii echipei modifică 
planul pe măsura ce strâng informaţii. Este un 
proces foarte dinamic. Întâlnirile pentru analiză 
sfârșesc cu revizuirea planurilor și stabilirea 
sarcinilor pentru următoarea zi.

• 22:00 Moment pentru comunicări! Instructorul 
împreună cu echipa de analiză pregătesc raportul 
cu activitatea zilei, două pagini care rezumă 
evoluția PIC-urilor și prezintă noile sarcini. Nu 
toți participanții pot urmări ședința de analiză 
(au alte sarcini) așa că este esenţial ca fiecare 
să cunoască unde se situează cu PIC-urile, 
propriile responsabilități și proiecte. Aceasta este 
de asemenea o șansă de a instrui participanții 
asupra problemelor pentru care trebuie să fie 
numai ochi și urechi în teren. Sunt sfătuiți să 
trimită o copie a raportului sau propriile lor 
rezultate înapoi la companiile sau organizaţiile 
lor pentru a stabili dacă sunt necesare schimbări 
suplimentare ale planului. De asemenea, planul 
se trimite și la sediul central pentru că ei pot 
culege unele informaţii care se obțin mai ușor în 
afara târgului.

• 20:00 The analyst group meets, reviews the 
contents of the collection database, and starts 
processing and analyzing the information 
collected that first day. The analyst team consists 
of the trainer, the chief collator, and KIT leaders 
(anyone who is running their own plan). In this 
particular case, there were also two individuals 
who were being trained on how to take on the 
responsibilities of quarterbacking in future 
shows. Attendance at this session provides 
an opportunity for participants to learn by 
observing and doing. Some KITs are put to 
bed. Others are modified and still others are 
dropped. The participants get the next glimpse 
of the plans’ evolution, and a few new questions 
are asked. The team members modify the plan 
as they gather information at the show. It is a 
very dynamic process. The analyst session ends 
with plan revisions and task assignments for 
collection the next day.

• 22:00 Time for communication! The trainer 
and analyst team prepare the report of the day’s 
activities, a two-page newsletter summarizing 
the progress on the KITs and new tasks. Not 
every participant can attend the analyst session 
(perhaps due to other commitments) so it is 
critical that everyone knows where the class is 
with the status of the KITs and their individual 
work assignments and projects. This is also a 
chance to instruct participants on topics they 
need to keep their eyes and ears open for, while 
on the show floor. They are urged to send a copy 
of the newsletter or their own results back to 
their companies or organizations and determine 
if additional plan modifications are needed. As 
well, the plan is sent to headquarters so that they 
can gather information that is better obtained 
away from the show.
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DAy 2

The same as day one with one important addition. 
The analyst team has a pre-meeting at 6:30 a.m. to 
ensure that team members validate the findings of the 
two-page paper developed the previous night. It gives 
those that were at the previous evening’s analysts 
meeting a chance to reconsider their conclusions 
while allowing those that could not attend to provide 
input. It also provides an informal setting for 
participants, particularly those being trained to be 
the quarterback, to ask questions about the process.

Typical analysis sessions move quickly and involve 
heated discussions. The late evening sessions do 
not provide the opportunity to ask questions about 
process. Long dinners in San Francisco provide the 
perfect environment for these broader discussions. 

The dinner also serves as an opportunity to debrief 
participants on the collection activity and make sure 
that all information collected has been incorporated 
into the database.

Finally, food has always been shown to be a great way 
to build a team, have a stronger group after a relaxed 
exchange on what is working and what is less clear. 
We break bread together.

DAy 3

The third day sees additional activity. While the 
actions of the first two days are repeated, the trainer 
also takes a new template the team has designed to 
address a new KIT. It will allow the team members 
to review key information on the individual booths. 
It is tested randomly on 30 of the booths. With the 

ZIUA A DOUA

Se desfășoară la fel ca și prima cu un singur 
amendament. Echipa de analiști se întâlnește la ora 
6:30 pentru a asigura validarea raportului de două 
pagini întocmit cu o noapte înainte. Se dă astfel 
posibilitatea celor care au participat să-și reconsidere 
concluziile și permite și celor care nu au putut 
participa să ia cunoștinţă de ele. De asemenea, dă 
posibilitatea participanților, mai ales coordonatorilor 
în teren, să pună întrebări.

Astfel de ședințe se desfășoară rapid și cu dezbateri 
animate. În ședințele de noapte nu se pot pune 
întrebările despre activitate. Prânzurile prelungite 
asigură și ele mediul ideal pentru discuţii lărgite.

Prânzul este și o ocazie pentru un raport al 
participanților privind culegerea și pentru a ne 
asigura că informațiile au fost incluse în baza de date.

În sfârșit, mâncarea a fost întotdeauna un mijloc 
minunat de a forma o echipă, un grup puternic, 
datorită schimbului relaxat de păreri despre 
desfășurarea activităţii și a aspectelor mai puţin clare. 
Doar împărțim aceeași bucată de pâine. 

ZIUA A TREIA

În ziua a treia sunt activităţi suplimentare. Deși se 
repetă activitățile din primele două zile, instructorul 
a conceput un nou PIC. Aceasta va permite echipei 
să treacă în revista informațiile relevante despre 
standuri. Acestea sunt testate la întâmplare, pe 30 
de standuri. Având confirmarea că noul plan asigură 
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informația esențială necesară, echipa trimite două 
grupuri pentru a efectua sondaje la fiecare al cincilea 
stand.

La sfârșitul zilei toată lumea este obosită dar încântată. 
Toţi membrii echipei au informații pentru baza de 
date și toți sprijină în mod activ activitățile. Echipa 
îi cere instructorului să facă o analiză preliminară 
pentru noul plan de culegere asociat standurilor 
și să stabilească dacă există și alte cerinţe pentru 
următoarea zi.

ULTIMA ZI

Este ultima zi a târgului. Membrii unei echipe foarte 
obosite îndeplinesc ultimele sarcini de culegere 
de informaţii. Instructorul este împreună cu ei și îi 
ajută să stabilească prioritățile de culegere pentru 
această ultimă zi. Dar instruirea nu s-a terminat 
încă. La sfârșitul zilei, toți participă la o ședinţă de 
debriefing. Aici instructorul evaluează sondajul de la 
standuri primind informațiile culese de la fiecare al 
cincilea stand și prezintă rezultatele intermediare ale 
planurilor. Aceasta este de asemenea o ocazie ca toți 
participanții să-și prezinte părerile despre concluziile 
intermediare. La ședința de debriefing participă toată 
lumea cu excepţia a două persoane care continuă să se 
afle în teren (cei doi lipsă au trebuit să-și demonteze 
propriile standuri la sfârșitul târgului).

În sfârșit, ședinţa de debriefing a avut în vedere să 
stabilească amănunte despre activitate, ce le-a plăcut 
și ce nu le-a plăcut participanților și ce schimbări 
ar recomanda pentru viitor. Cele mai frecvente 
comentarii se referă la:
• a fost mai ușor sa culeg informaţii (prin interviu) 

decât m-am așteptat;
• e bine că mi s-a spus clar ce să fac;

confirmation that the new template provides, the 
critical information needed, the team sends out two 
groups to survey every fifth booth.

The day ends with everyone exhausted, but 
exhilarated. Virtually all team members have 
information for the database and all actively support 
the process. The team asks the trainer to develop 
some preliminary analysis for the new collection 
plan associated with booths to determine if more
work needs to be done the next day.

THE LAST DAy

It is the last day of the show. Members of a very tired 
group have their last collection tasks assigned. The 
trainer follows up with all participants and helps 
them determine collection priorities for this last day.
But the training is not yet complete. All participants 
attend a debriefing session at the end of the day. 
There the trainer assesses the trade booth survey 
after receiving information successfully collected 
from one-fifth of the booths and present the interim 
findings of the plans. It is also an opportunity for 
all participants to provide additional input into 
the interim conclusions. The debriefing session is 
attended by all but two of the team still at the show 
(the two missing had to tear down their own booth at 
the end of the show).

Finally, the session debriefs participants about the 
process, what they liked or did not like, and what 
changes they would recommend for future shows. 
The most frequent comments include:

• it was easier to collect information (interview) 
than I thought;

• it is a good thing that I was focused;
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• mi-a plăcut că toți ne-am împărtășit informațiile 
și am lucrat împreună. De data aceasta am fost 
în stare să obțin mai multe informaţii decât la 
târgurile anterioare.

Deși ședința a fost programată pentru 30 min. 
durează mai mult de o oră până când membrii 
grupului se decid să plece. Adrenalina continuă să 
curgă și echipa se întâlnește pentru încă trei ore de 
discuţii la restaurant. Activitatea a creat o puternică 
legătură între ei. 

O LUNĂ DUPĂ TÂRG

Este momentul pentru un debriefing complet. 
Conducătorii de PIC-uri pregătesc un nou raport 
pentru fiecare dintre ele și când acestea sunt gata 
le distribuie tuturor participanților. În timpul unei 
conferinţe se discută rezultatele și recomandările ce 
apar din planurile participanților. Aceasta este ultima 
ocazie să prezinte informațiile, să îndrume procesul 
de analiză și să discute activitatea.

Instruirea a durat 4 luni. S-au format prietenii și 
s-au împărtășit informaţii. Învățând prin a face, 
participanții au înțeles conceptele de intelligence.

La târg, participanții învaţă cel mai bine despre 
nevoia de a avea un plan de intelligence. Fară 
elementele planului participanții sunt copleșiți 
și ratează șanse importante de culegere. Trecând 
prin ciclul de intelligence în fiecare zi, ei pot afla 
dacă au obținut informația necesară și astfel nu 
trebuie să aștepte până se întorc acasă pentru a 
descoperi acest lucru, când este deja prea târziu. 
Târgurile sunt de asemenea mediul perfect pentru 
a-i învăţa ce înseamnă disciplina în intelligence și 

• I liked everyone sharing information and 
working together – I was able to get more 
information here than I gathered in previous 
shows.

The session was scheduled for 30 minutes, but over 
an hour goes by before the group decides that they 
all want to go out for dinner. The adrenalin is still 
pumping and the team meets for an additional three 
hours over a dinner on Fisherman’s Wharf in San 
Francisco. The process created a strong bond.

ONE MONTH AFTER THE TRADE SHOW

It’s now time for a full debriefing. The KIT leaders 
prepare a report on each KIT and, where appropriate, 
distribute it to all participants. During a conference 
call they discuss findings and recommendations 
arising from the participants’ plans. This is the final 
chance to input information, assist with the analysis, 
and discuss the process.

The training lasted four months. Friendships have 
been made, and information has been shared. By 
learning through doing, participants have developed 
an understanding about the concepts of intelligence.

In a trade show environment, participants learn the 
most about the need to adopt the intelligence plan. 
Without the KITs, KIQs, and KIIs, participants are 
overwhelmed at shows and miss valuable collection 
opportunities. By running through the intelligence 
cycle each day, they can learn that they had the 
wrong information now, not waiting until they 
return home, when it is too late. Trade shows are the 
perfect environment to teach about the discipline 
of intelligence and why it is needed. Providing the 
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de ce este necesară. Asigurând instruirea într-un 
mediu familiar participanților (un târg comercial 
pe domeniul lor) este mai ușor să facă legătura între 
instruire și activitatea  practică. 

Procesul este intens, obositor și cu multe aspect 
amuzante. De fapt așa este și domeniul intelligence-
ului.
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training in an environment that participants are 
familiar with (a trade show in their industry), makes 
it easy to relate the training to their jobs.

The process is intensive, exhaustive and a lot of fun. 
But then again so is intelligence.
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• înțelege potențialul pentru afaceri 
pentru dezvoltarea, securitatea și 
continuitatea afacerii tale;

• cunoaște și aplică un model funcțional 
al activității de informații pentru 
afaceri;

• identifică nevoile reale de informații 
ale companiei tale;

• utilizează un set de bază de metode de 
culegere a informațiilor de interes;

• utilizează un set de bază de metode de 
procesare (evaluare, stocare, analiză și 
sinteză);

• diseminează / distribuie produsele 
informative beneficiarilor interni, 
într-o manieră adecvată;

• cunoaște cadrul etic și legal al 
domeniului informații pentru afaceri.
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Noam Gilutz is a SCIP member. He served for 12 
years in Israeli intelligence and security agencies, 
primarily as what is traditionally titled an analyst. 
Currently, Noam is setting up a venture capital fund 
seeking to invest in Israeli start-ups developing new 
technologies for the security and intelligence market. 
Prior to that, he conducted competitive intelligence 
work for companies engaged in infrastructure, 
energy and security.

I met Noam in Tel Aviv where we had a great 
discussion about competitive intelligence. When he 
came to Canada we had an opportunity to continue 
our discussion and even pushed it into the area of 
event intelligence. Noam had learned about event 
intelligence by attending various CI and intelligence 
events including courses at the Gilad, Herring, Fuld 
Academy of Competitive Intelligence and with 
Avner Barnea in Israel. Based on his years of Israeli 
government intelligence experience and new-found 
SCIP-related intelligence knowledge, we could all 
benefit from Noam’s perspective on competitive 
intelligence in general and event intelligence in 
particular.

Noam Gilutz este membru SCIP. A lucrat timp de 12 
ani în serviciile de informaţii și securitate israeliene, 
în primul rând ca analist. Noam înființează fonduri 
mutuale de investiții pentru Israel în scopul 
dezvoltării de noi tehnologii pentru piața de securitate 
și intelligence. Înainte de aceasta a condus activităţi 
de CI pentru companii angajate în infrastructură, 
energie și securitate.

L-am întâlnit pe Noam la Tel-Aviv unde am purtat o 
discuţie serioasă despre CI. Când a venit în Canada 
am avut ocazia să continuăm discuția și chiar să 
discutăm despre intelligence de la un eveniment. 
Noam aflase despre acest subiect participând la 
diverse evenimente legate de CI și activități de 
intelligence inclusiv la cursurile de la Gilad, Herring, 
Fuld Academy of CI și din discuțiile cu Avner Barnea 
în Israel. Dată fiind experiența sa în structurile 
de intelligence israeliene, guvernamentale, și 
cunoștințele lui de intelligence legate de SCIP am 
putea toți beneficia de cunoștințele lui Noam de CI 
în general și de cele de obținere de intelligence de la 
un eveniment în mod special.

Jonathan Calof
University of Ottawa, Canada

Sfaturi de la un veteran: Intelligence obținut de la un eveniment
Event Intelligence Through the Eyes of an Old Crow



46 3/2012

The starting point for the interview was to give him
my SCIP Competitive Intelligence Anthology article 
on event intelligence and my initial event intelligence 
article from Competitive Intelligence Magazine. 
These articles contained numerous tips on how to 
do event intelligence and formed the basis of our 
extended conversation.

Jonathan: Here are some tips on event intelligence 
taken from SCIP’s Anthology publication (a summary 
of competitive intelligence magazines best articles): 
given your experience with intelligence what do you 
think about them?

1. Do your planning right. Review all pre-show 
materials, know what your information needs 
are, know who you are going to talk to, where 
you are going to go and why. You only have three 
days and once the show is over you can’t go back 
in time and fix your intelligence mistakes.

2. Work with others. Team up at the event to 
maximize your intelligence efforts as there is so 
much intelligence opportunity but so little time. 
Potential team members include friends at the 
event, customers, suppliers, people from your 
company, in short anyone who would want you 
to do well.

3. Apply trade show intelligence techniques 
anywhere people gather. Be organized at places 
where people want to talk, but geography makes 
a difference. Modify your practices depending 
on whether you are in North America, Asia, 
Europe, South America or Africa. 

Punctul de plecare al interviului l-a constituit 
articolul meu din SCIP Competitive Intelligenge 
Anthology despre obținerea de intelligence de la 
un eveniment și articolul meu despre acest subiect 
din Competitive Intelligence Magazine. Aceste 
articole conţin numeroase informaţii despre cum să 
obținem intelligence la un eveniment și a format baza 
conversației noastre extinse.

Jonathan: Iată câteva sfaturi despre intelligence-ul de 
la un eveniment luate din antologia SCIP (un rezumat 
al celor mai bune articole din reviste despre CI): dată 
fiind experiența ta din domeniul intelligence ce crezi 
despre ele:

1. Fă-ți bine planificarea. Studiază toate materialele 
premergătoare evenimentului, stabilește nevoile 
tale de informaţii, stabilește cu cine urmează 
să stai de vorbă, unde te vei deplasa și de ce. Ai 
numai 3 zile la dispoziţie și când se va termina 
evenimentul nu te vei mai putea întoarce în timp 
pentru a repara greșelile legate de intelligence.

2. Conlucrează cu alţii. Fă echipă cu alţii la 
evenimentul respectiv pentru a-ți maximiza 
eforturile de intelligence deoarece sunt foarte 
multe ocazii de informatii dar foarte puţin timp. 
Membrii potențiali ai echipei includ prietenii de 
la eveniment, clienţii, furnizorii, indivizii din 
compania ta, pe scurt toți cei care doresc să-ți 
faci bine treaba.

3. Aplică tehnicile de culegere de la târguri oriunde 
se adună indivizi. Fii organizat în locurile în 
care oamenii doresc să stea de vorbă, dar ai 
grijă că geografia își spune cuvântul. Modifica-
ți practicile în funcție de locul unde te afli: 
America de Nord, Asia, Europa, America de Sud 
sau Africa. 
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4. Involve as many people in your organization as 
possible. Use resources that are “back home” to 
obtain and validate information. Keep others 
who may be at different events in the loop. Send 
intelligence to senior management quickly. 
Determine what decisions can be moved forward 
by the results from the event.

5. Relax about interviewing. Most people at events 
want to talk – they are there to talk – it’s a social 
talking environment. A nervous interviewer 
makes their target nervous. Be relaxed, friendly, 
and confident. Enjoy it as you will rarely have it 
this easy. 

Noam: I think that these trade-show tips are all 
important and in fact should be applied to any 
on-going intelligence operation, not just event 
intelligence.

Jonathan: What additional tips would you give on 
conducting event intelligence? 

Noam: My understanding is that the tips are 
dealing more with tactics and logistics and less 
with the strategic approach. On the tactical side, 
there is great importance in first assigning roles and 
responsibilities to the right people and to have the 
right control methodology in place. 

I see great importance in a mechanism in which it 
is clear to everyone involved what each individual’s 
roles and responsibilities are. There must also be one 
person with the right skills and knowledge in charge 
of orchestrating that symphony. You call them a 
quarterback. 

4. Antrenați cât mai mulți oameni posibil din 
organizația dumneavoastră. Folosiți resursele 
pe care le aveți „acasă” pentru a obţine și valida 
informațiile. Țineți-i aproape și pe cei care se află 
la alte evenimente. Transmiteți rapid informația 
eșalonului superior de conducere. Stabiliți ce 
decizii pot fi puse în mișcare de rezultatele de la 
evenimente.

5. Fiți relaxați în ceea ce privesc discuţiile. Cei 
mai mulți participanţi la evenimente doresc să 
discute - sunt acolo pentru a discuta - este un 
mediu social de discuţii. Un individ nervos face 
ca și interlocutorul lui să fie nervos. Fiți relaxați 
și încrezători. Profitați de ocazie pentru că numai 
arareori va mai fi atât de ușor.

Noam: Cred că aceste sfaturi sunt foarte importante 
și pot fi aplicate oricărei operațiuni de intelligence nu 
numai în cazul unui eveniment.

Jonathan: Ce ai mai adăuga în cazul unui eveniment?

Noam: După părerea mea aceste sfaturi se referă 
mai mult la o abordare tactică și logistică și mai 
puţin strategică. În ceea ce privește latura practică 
este foarte important să se distribuie rolurile și 
responsabilităţile persoanelor potrivite și să existe în 
funcțiune o bună metodologie de control. 

Aceste lucruri sunt foarte importante într-un 
mecanism în care trebuie să-i fie foarte clar fiecărei 
persoane implicate ce rol și ce responsabilități are. 
Trebuie de asemenea să existe o persoană cu abilitățile 
și cunoștințele necesare pentru a dirija această 
simfonie. Voi numiți această persoană coordonator 
în teren.
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Generally this is the manager of the operation, but 
I have a different view of who that quarterback 
should be – it should be done by an analyst or at 
least someone with analytical skills. I’m struggling 
with title of “analyst” as applied to the competitive 
intelligence staff. The description you have in your 
article and in the SCIP literature is someone who 
strictly analyzes data. This is not the same as what I 
have seen in my government career. I would call that 
position “CI desk officer” rather than an “analyst.” 

His responsibility is not to analyze but to provide 
answers. These answers are generated by applying 
analytical skills, among other tools. As an analyst, if 
I can provide the full market strategy of a competitor 
by just making notes while listening to a presentation 
of that company’s CEO, then I’ve completely done 
my job without applying any analysis. For me, the 
“analyst” takes on the role of a quarterback who 
assigns the right data collection tasks so that the right 
answers can be provided. This quarterback goes after 
the information needed instead of analyzing what is 
at hand. 

Another tip I have lies with your recommendations 
on everyone being a collector. While it sounds 
logical, you should only be collecting if you have 
received the proper training. In the corporate world, 
failing a one-shot opportunity to acquire information 
may result in collecting bad information that could 
result in faulty recommendations. In the government 
world there are lives at stake which could be lost if 
information is not collected properly. 

I’m all for professionalization within the team - 
those who know to talk to people, those who possess 
analytical skills, those who can seamlessly blend 
into the crowd, and so on. You wouldn’t send a sales 
person to the R&D department and you wouldn’t 

În general acesta este conducătorul operațiunii dar 
am o părere diferită despre cum ar trebui să fie. Ar 
trebui să fie un analist sau cel puţin o persoană cu 
abilitați de analiză. Mă lupt cu denumirea de „analist” 
folosită pentru cei din CI. Definiția din articolul tău 
și din literatura SCIP vorbește despre o persoană care 
numai analizează date. Nu este același lucru cu ceea 
ce am văzut eu în cariera mea la guvern. Eu aș numi 
acea poziţie „ofițer CI de spațiu” și nu analist.

Sarcina lui nu este să analizeze ci să dea răspunsuri. 
Aceste răspunsuri se obțin folosind abilităţi analitice 
alături de alte instrumente. Ca analist, dacă pot să 
furnizez clientului meu strategia completă de piaţă a 
unui competitor în urma urmăririi unei prezentări a 
unui CEO a acelei companii, atunci mi-am îndeplinit 
complet sarcina fără să apelez la nici un fel de analiză. 
Pentru mine analistul preia rolul coordonatorului în 
teren care distribuie sarcinile de culegere de date 
pentru a se putea furniza răspunsurile necesare. 
Coordonatorul în teren caută informațiile necesare și 
nu analizează ce îi stă la dispoziţie. 

O altă problemă este recomandarea făcută tuturor de 
a deveni culegători de informaţii. Deși sună logic ar 
trebui să culeagă informaţii numai acei care au fost 
instruiți în acest sens. În mediul corporatist eșecul 
de a obţine informaţii poate duce la culegerea de 
informaţii incorecte care devin recomandări greșite. 
La nivel guvernamental se pot pierde vieţi dacă 
informația nu este culeasă corect. 

Sunt cu totul pentru o echipă de profesioniști care 
știu să vorbească cu oamenii, au abilități analitice, 
se pot amesteca neobservați în mulţime etc. N-ați 
trimite un responsabil de vânzări la departamentul 
R&D și n-ați trimite niciodată un inginer de la R&D 
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send the R&D engineer to find new clients. With the 
wrong employees walking the trade show floor, you 
may just end up with no information, or you may 
end up exposing your corporate strategy to your 
competition. You need to send the right people and 
they need to be taught how to properly collect. 

Jonathan: Thank you for those tactical tips. 
Does your government world of intelligence provide 
more strategic tips for event intelligence?

Noam: My main piece of advice is relevant not only to 
trade shows but also to every competitive intelligence 
aspect of the corporate world – the importance of 
recruiting non-CI employees for the competitive 
intelligence effort in their jobs. 

I think that the same government methodology 
used for intelligence in general should be applicable 
to corporate intelligence activities, including trade 
shows, but you have to get everybody on board. 

Trade shows are an amazing but narrow window 
of opportunity to do intelligence work in support 
of one’s corporate strategy, and this goal should 
be clear to all involved. Here, the CI desk officer 
orchestrates the whole operation. For example, a 
corporate competitive intelligence division handles 
many Key Intelligence Topics (KITs): Where are our 
competitors going to work next? What technology 
are they developing? 

It makes sense that the first KIT be handled by 
a marketing specialist and the second KIT by a 
technology one. The competitive intelligence unit 
will include a technology desk officer and a sales and 
marketing desk officer.

să găsească clienți noi. Cu angajaţi nepotriviți în 
teren puteți să sfârșiți fară niciun fel de informaţii 
sau să vă expuneți strategia concurenţilor. Trebuie să 
trimiteți oamenii potriviți iar ei trebuie învățați cum 
să culeagă informaţii corect.

Jonathan: Iți mulțumesc pentru aceste clarificări 
practice. Experiența ta guvernamentală din domeniul 
intelligence ne poate furniza mai multe sfaturi 
privind strategia pentru culegerea de informaţii în 
cazul unui eveniment?

Noam: sfatul meu cel mai important este relevant nu 
numai în cazul unor evenimente dar și pentru toate 
aspectele de CI din domeniul corporatist - importanța 
de a recruta angajaţi non-CI pentru efortul de CI în 
munca lor.

Cred că aceeași metodologie guvernamentală 
de intelligence ar trebui aplicată și activităților 
corporatiste de intelligence, indiferent de eveniment 
dar trebuie să antrenați pe toată lumea.

Târgurile sunt niște ocazii minunate dar restrânse 
pentru a desfășura activități de intelligence în 
sprijinul unei strategii corporatiste iar această ţintă 
trebuie să fie clară tuturor celor implicați. Aici 
ofițerul de zonă orchestrează întreaga operațiune. De 
exemplu, un departament corporatist de CI se ocupă 
de problemele esențiale de intelligence: care este 
următorul pas al competitorilor noștri? Ce tehnologii 
dezvoltă? 

Este bine ca de prima problemă de informaţii să 
se ocupe un specialist în marketing iar de a doua 
un specialist în tehnologie. Departamentul de CI 
va include și un specialist în tehnologie și unul în 
vânzări și marketing.



50 3/2012

For example, as a desk officer in charge of identifying 
the future strategy and tactics of competitors, I would 
define the “Eastern- Europe conference” (fictional 
name) as a priority and request corporate resources 
to conduct intelligence work around the event.

I would ask the sales and marketing division to 
allow me to work with their staff on the floor, hire 
a marketing consultant to assist in identifying 
strategies, and define the information needed. I 
would be the recipient of all the reports produced by 
the ad-hoc team.

I would be doing all that because I would be 
responsible for providing the answers. Throughout 
the show the desk officer should focus on assembling 
the intelligence puzzle, identifying gaps, and tasking 
the gathering personnel with follow-up assignments 
to complete the picture. F or me, the immediate 
application to trade shows is how to manage an on-
the-ground operation. If we decide a specific trade 
show is worth time and effort, I would:

• define what answers I want to have at the end of 
the operation;

• pick the best staff for the mission;
• bring everybody in on the current intelligence 

puzzle with emphasis on the gaps we need to fill;

• assign sub-missions and targets;

• monitor how well the team is filling the gaps 
while maintaining enough flexibility with the 
mission plan if a change is needed.

Jonathan: You have previously mentioned that the 
analyst in your intelligence world is similar to a 
quarterback in my event intelligence world. Can 

De exemplu, ca ofițer de zonă cu sarcina de a 
identifica viitoarea strategie și tactică a concurenţilor, 
aș defini „conferința est-europeană” (nume fictiv) 
ca prioritate și aș solicita resurse pentru a realiza 
activităţi de informaţii privind acest eveniment.

Aș solicita departamentului de vânzări și marketing 
să-mi permită să lucrez efectiv cu personalul lor, să 
angajez un consultant de marketing pentru a sprijini 
identificarea strategiilor și as stabili necesarul de 
informaţii. Aș fi cel care primește toate rapoartele ad-
hoc ale echipei. 

Aș face toate acestea pentru că eu aș fi cel care ar 
trebui să furnizeze răspunsuri. Pe tot parcursul 
evenimentului ofițerul de zonă ar trebui să se 
concentreze pe asamblarea informaţiilor, să 
stabilească ce lipsește, să atribuie responsabilități de 
culegere de informaţii personalului pentru a obţine 
un tablou complet. Pentru mine, aplicarea acestora la 
un eveniment nu înseamnă altceva decât a gestiona o 
operațiune în teren. Dacă considerăm că un anumit 
eveniment merită sa-i alocăm timp și efort, atunci:
• aș defini ce rezultate doresc să am la sfârșitul 

operațiunii;
• aș alege cei mai buni oameni pentru misiune;
• i-aș informa pe toți despre informațiile curente 

și aș insista asupra informațiilor lipsă pe care 
trebuie să le completăm;

• aș defalca misiunea și aș atribui responsabilități 
și obiective în funcţie de asta;

• aș monitoriza cât de bine reușește echipa  să 
completeze informațiile lipsă, menținând 
suficientă flexibilitate planului misiunii în caz că 
este necesară o schimbare.

Jonathan: Ați spus înainte că analistul în mediul 
dumneavoastră de intelligence este echivalentul 
coordonatorului în teren din mediul de intelligence 
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you talk a little more about this? Why do you feel an 
analyst should lead the team?

Noam: I see a difference between a case-officer 
and an analyst. An analyst is an employee with the 
responsibility to analyze information he receives 
– his job is passive in nature. A case officer is an 
employee with the responsibility to provide answers 
– he uses his analytical skills and employees from 
other disciplines to do so.

I think the team-leader at a trade-show (and in 
competitive intelligence work in general) should be 
a manager with analytical skills.

Based on my understanding and experience, a desk-
officer is part analyst – in your terms – and part 
intelligence manager/quarterback. The desk-officer 
works in a matrix organizational structure in which 
he assigns missions to various professionals in other 
divisions, and an executive coordinator approves that 
work.

The executive coordinator has to balance several 
desk-officers requests on one hand with the 
company’s resources on the other. That person’s job 
is to assign the right team to the right mission while 
prioritizing the corporate mission interests. Once 
a mission is approved, then it is the professional 
responsibility of the relevant unit in every aspect to 
answer the caseofficer requests.

A good analogy would be police work where a desk-
officer in charge of preventing crime in a specific 
region identifies a threat or potential threat in a 

pentru un eveniment. Puteți să ne dați mai multe 
detalii despre asta? De ce considerați că un analist ar 
trebui să conducă echipa?

Noam: După mine ofițerul de zonă este diferit 
de analist. Analistul este un angajat a cărui 
responsabilitate este să analizeze informațiile pe 
care le primește, o ocupaţie pasivă. Ofițerul de zonă 
este un angajat care trebuie să dea răspunsuri, el 
își folosește abilitățile analitice și angajații din alte 
domenii pentru a putea face acest lucru. 

Cred că un conducător al unei grupe la un eveniment 
(și în activitatea de CI în general) ar trebui să fie un 
conducător cu abilităţi analitice.

Din cunoștințele și experiența mea, un ofiţer de 
zonă este parțial analist - în accepția voastră a 
termenului - și parțial coordonator de intelligence/
coordonator în teren. Ofițerul de zonă își desfășoară 
activitatea într-o structură organizațională matricială 
în care el dă misiuni diverșilor profesioniști din alte 
departamente iar un coordonator executiv aprobă 
acea activitate.

Coordonatorul executiv trebuie să găsească un 
echilibru între solicitările mai multor ofițeri 
de caz pe de o parte, iar pe de altă parte între 
resursele companiei. Datoria acestei persoane este 
să numească echipa potrivită pentru misiunea 
potrivită și în același timp să prioritizeze interesele 
misiunii corporatiste. Odată ce misiunea a fost 
aprobată este responsabilitatea profesionistului din 
unitatea respectivă de a răspunde sub toate aspectele 
solicitărilor ofițerului de zonă.

Am putea face o paralelă între activitatea poliției 
unde ofițerul de zonă, a cărui sarcină este să prevină 
infracțiunile dintr-o anumită regiune identifică o 
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specific gang. The caseofficer would then ask to have 
an asset assigned to infiltrate that gang so we can 
know what they are up to. The manager of the assets 
unit is the professional employee who is trained for 
this and who can make sure that the asset can do his 
job. The case-officer doesn’t have that expertise, but 
he is the client who ordered the assignment because 
he needs its output to do his work.

The case-officer is the only employee with the job 
description and responsibility to provide answers. 
The sales and marketing employees need to sell and 
market, but they can help the competitive intelligence 
efforts by reporting what they heard on the street. 

Human resource experts are in charge of recruiting, 
but they could also help by reporting an unusual 
number of applicants from a competitor. The only 
person responsible for taking all available information 
and translating it into actionable intelligence is the 
desk-officer. The only one with the analytical skills 
and tools, with the overview of the subject matter 
and with the understanding of what answers are 
needed, is the desk-officer. The only person who can 
say “mission accomplished” is the desk-officer. 

A desk-officer should lead the ad-hoc tradeshow 
competitive intelligence team because he is the 
only one who knows what the KITs are, what the 
information gaps are, what the current competitor 
analysis is, and so on.

During a field operation in the government world, 
the analyst would submit to the field officer any 
aspect relating to mission safety (“getting everybody 

ameninţare sau o potențială ameninţare din partea 
unei anumite bande. Ofițerul va cere apoi să aibă 
un agent pe care să-l infiltreze în acea bandă pentru 
a cunoaște ce au de gând. Șeful unității de agenți 
este angajatul profesionist care este pregătit pentru 
aceasta și care garantează că agentul poate să-și 
îndeplinească misiunea. Ofițerul de zonă nu are 
expertiza necesară, dar el este clientul care a ordonat 
misiunea pentru că el are nevoie de eficiența acestuia 
pentru a-și desfășura activitatea. 

Ofițerul de zonă este singurul angajat a cărui fișă 
a postului prevede responsabilitatea de a furniza 
răspunsuri. Angajații din vânzări și marketing trebuie 
să vândă și să facă studii de piață dar ei pot ajuta 
eforturile CI pentru a obține intelligence, raportând 
ceea ce au auzit pe stradă. 

Experții de la resurse umane au datoria de a face 
recrutări dar pot și ei să dea o mână de ajutor 
atrăgând, de exemplu, atenția asupra unui număr 
nefiresc de cereri din partea unui concurent. Singura 
persoană capabilă de a prelua toate informațiile 
existente și a le traduce în intelligence acționabil este 
ofițerul de zonă. Singurul cu abilitați analitice și cu 
instrumente și o cunoaștere totală a situației și care 
înţelege ce răspunsuri sunt necesare este ofițerul de 
zonă. Singura persoană care poate spune misiune 
îndeplinită este ofițerul de zonă.

Ofițerul de zonă ar trebui să conducă echipa de CI 
ad-hoc la un eveniment deoarece el este singurul care 
cunoaște care sunt PIC-urile, ce informaţii lipsesc, 
care este analiza curentă a concurenţilor etc.

În timpul operațiunilor în teren de la guvern, 
analistul înaintează ofițerului operativ toate aspectele 
referitoare la siguranța misiunii („să-i aducă pe toți 
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home...”) which is the most important thing. But the 
analyst is the one who states and tells the mission 
commander “we have what we need, let’s go home.” 
The mission commander may decide that it’s too 
risky and abort before completing the mission, but 
he will not be the one who is able to claim that the 
mission is accomplished.

Jonathan: Going a bit broader, is there anything else 
from your intelligence experience that you feel our 
readers can benefit from?

Noam: I would like to point out what I believe is a 
very important distinction. Though most regard 
agencies such as the CIA, FBI, CSIS, MI5, MI6 and 
so on are regarded as intelligence organizations, they 
are not. They are organizations that use intelligence, 
along with other disciplines, to achieve their goals 
and objectives. If we look at the CIA for example, its 
mission is to be “the nation’s first line of defense.” In 
order to fulfill this mission it collects information 
and produces analyses to support its “covert actions 
at the direction of the President to pre-empt threats 
or achieve US policy objectives.” 

This above described distinction translates into 
one large gap between corporate and government 
intelligence in the form of alignment of interests. In 
government, everybody is aligned with the mission, 
such as preventing terror in a specific region.
Employees become subject-matter experts in their 
professions within the designated region. Everybody 
provides their angle to the core mission. Adopting 
this to the corporate world is very complex. The 
competitive intelligence unit isn’t designing a new 
product, selling or marketing anything, so it is hard 
for other employees to understand its contribution.

acasă”) ceea ce este cel mai important lucru. Analistul 
însă este cel care declară și spune comandantului 
misiunii, „avem ceea ce ne trebuie, să mergem acasă”. 
Comandantul misiunii poate decide dacă aceasta este 
prea riscantă și să o întrerupă înainte de a o încheia 
dar nu el este cel care va afirma că misiunea este 
îndeplinită.

Jonathan: Lărgind puţin subiectul, este ceva din 
experiența dumneavoastră din domeniul intelligence 
de care credeți că cititorii noștri ar putea beneficia?

Noam: Aș dori să subliniez că este foarte important 
să facem o anumită diferențiere. Deși cei mai mulți 
consideră agențiile CIA, FBI, CSIS, MI5, MI6 ca 
organizaţii de intelligence ele nu sunt. Ele sunt 
organizaţii care folosesc intelligence împreună cu alte 
discipline pentru a-și atinge scopurile și obiectivele. 
Dacă ne uităm la CIA, misiunea ei este să fie „prima 
linie de apărare a națiunii”. Pentru a-și îndeplini 
această misiune ea strânge informaţii și produce 
analize pentru a-și susţine „activitățile acoperite, la 
comanda președintelui, pentru a preveni ameninţările 
sau pentru a îndeplini obiectivele politice ale Statelor 
Unite”.

Această diferențiere de mai sus se traduce printr-o 
mare prăpastie între intelligence-ul guvernamental și 
cel corporatist în sensul acordului asupra intereselor. 
La guvern toată lumea este de acord cu misiuni cum 
ar fi prevenirea terorismului într-o anumită regiune. 
Angajații devin experţi în materie în profesiunea 
lor, în regiunea desemnată. Toată lumea are aceeași 
înţelegere față de esența misiunii. Adaptarea acestei 
situaţii la lumea corporatistă este foarte complexă. 
Departamentul CI nu concepe un nou produs pe care 
să-l vândă sau să-l promoveze pe piață. Așa că pentru 
ceilalți angajaţi este dificil să înțeleagă contribuția 
acestui departament.
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De exemplu, este foarte dificil să-i faci pe cei din 
vânzări să sprijine activitatea de CI când ei sunt 
evaluați pe baza numărului de vânzări și nu pe 
baza contribuției la efortul CI. Aceeași dificultate se 
întâlnește și în cazul angajatului de la resurse umane, 
care la sfârșitul unei lungi sesiuni de recrutare nu ia 
loc pentru a scrie un raport despre frustrările unui 
angajat al competitorului. Toţi acești angajaţi nu 
sunt probabil racordați la nevoile de informaţii ale 
activităţii de intelligence. Nu știu cum ar trebui atrași 
aceștia la activitatea de intelligence dar obţinerea de 
informaţii la care ei au acces este unul din factorii cei 
mai importanți pentru ca departamentul de CI să 
reușească.

Cred că cel mai bun mod de a realiza acest lucru este 
de a furniza o adevărată valoare adăugată corporației 
și celorlalte departamente - concurentul nostru 
lucrează la această nouă concepţie; concurentul 
nostru urmează să lanseze o campanie importantă 
pe o piaţă mare; concurentul nostru face asta și asta. 

Nimeni altcineva nu poate furniza aceste cunoștinţe 
valoroase decât departamentul de CI. De îndată 
ce toți acești angajaţi vor beneficia de contribuția 
departamentului de intelligence vor coopera și 
vor contribui activ la efortul acestuia. De exemplu, 
dacă directorul de marketing dorește să lanseze o 
campanie nouă, uriașă, la o anumită dată și ofițerul CI 
pentru marketing îl informează că cel mai important 
concurent își lansează campania cu o zi mai devreme 
atunci contribuția CI este semnificativă și directorul 
de marketing vede un rezultat real și beneficii pentru 
munca sa. După aceea, directorul de marketing va 
cauta să coopereze cu departamentul de intelligence.

For instance, it’s very difficult to have sales people 
contribute to competitive intelligence work since they 
are evaluated on sales numbers and not contribution 
to the intelligence effort. The same difficulty exists 
with a human resource employee who, at the end 
of a long recruiting session, does not sit down to 
write a report about frustrations expressed by a 
competitor’s employee. Both HR and sales employees 
are probably not tuned to the information needed for 
the intelligence work. I’m not sure how to harness 
non-CI employees to intelligence work, but getting 
the information they have access to is one of the most 
important factors in the competitive intelligence 
unit’s success.

I believe that the best way to achieve that is to provide 
real added value to the corporation and to other 
departments – our competitor is working on this 
new design; our competitor is about to launch a big 
campaign in a new market; our competitor is doing 
this and that.

Nobody other than the competitive intelligence unit 
is entrusted with providing this valuable knowledge. 
Once non-CI employees benefits from the 
intelligence contribution, they will actively cooperate 
and contribute to the effort. For example, If the 
marketing manager is planning the launch of a huge 
new campaign on a specific date, and the CI desk 
officer for marketing informs him that the biggest 
competitor is launching his new campaign a day 
earlier, then the competitive intelligence contribution 
is significant and the marketing manager sees a real 
impact and benefits to his work. Following this, the 
marketing manager would seek the cooperation of 
the intelligence unit.
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Adrian Ene
Analist BI/CI

Recenzie: Analiza de Intelligence - O abordare din perspectiva teoriilor schimbării
Review: Intelligence Analysis - An Approach from the Perspectives of the Change Theories

In accordance with the author’s confession, it was 
the novelty of the subject - the result of three years 
of theoretical documentation1 and more years of 
practical activity in the field, not only in the field 
of Military Sciences and Intelligence, but also in 
the theoretical field of intelligence analysis, that 
motivated him to write the book.

The same originality can be discovered with the 
view of the theoretical documentation process. The 
author has not only assimilated and interpreted in 
a personal manner the specialized material (a huge 
volume of studies and articles on the management 
of change, intelligence analysis, theories of 
international relations, the extensive bibliography 
annexed standing proof in this respect), but he also 
participated, both here and abroad, in seminars 
and symposiums focused on the change processes 
in intelligence and, consequently, in intelligence 
analysis, too.

The key issue of this research and, at the same time, 
the main aim of this work - announced ab initio in 
its introduction - is to identify those factors that 
trigger change in the intelligence field and to outline 

Alegerea temei - rezultat a trei ani de documentare 
teoretică1 și mult mai mulți de practică în domeniu - 
a avut drept motivaţie, potrivit autorului, caracterul 
de noutate nu doar în domeniul Știinţe Militare și 
Informaţii, ci și în sfera literaturii și studiilor din ţara 
noastră privind analiza de intelligence.

Același caracter de originalitate se regăsește și în 
ceea ce privește procesul de documentare. Autorul 
nu s-a rezumat la asimilarea și interpretarea în cheie 
personală a literaturii de profil (un volum prodigios de 
studii și articole privind managementul schimbării, 
analiza de intelligence, teoria relaţiilor internaționale 
- ilustrat, de altfel, și de ampla bibliografie atașată), 
ci a participat la numeroase simpozioane, mese 
rotunde și seminarii în ţară și străinătate având ca 
arie tematică procesele de schimbare în intelligence 
și, în subsidiar, din analiza informațiilor.

Problema cheie a demersului știinţific asociat și, 
totodată, scopul general al lucrării - anunțate ab 
initio, în secțiunea introductivă a lucrării - a constat 
în identificarea factorilor care determină necesitatea 
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the change management strategies and guidelines 
for the change effects. Within this context, the main 
subsequent challenge is the drawing up of a possible 
and desirable future for the analysis field, having 
as a final objective the increase of the intelligence 
analysts’ efficiency and expertise, as it is common 
knowledge that the intelligence services are, by far, 
the most bureaucratic and reform-resisting systems.

Consequently, it is obvious why the author insists 
on the “importance of identifying the causes that 
bring about changes in the security strategies and the 
intelligence activity, as well as, on the study in depth 
of the way in which change in the intelligence field 
occurs”, emphasizing competently that such changes 
have been noticed since the end of the Cold War and 
especially in the context created after September 11 
2001.

In the author’s opinion, a rigorously documented 
one, only an analysis in depth of the consequences 
of this process can enable us to learn the causes of 
resistance to change and how to choose the most 
efficient strategies to bring about change and to 
evaluate the reform of the Romanian intelligence 
community and, on this basis, an important set of 
recommendations regarding the modernization of 
the intelligence analysis is put forward.

From this perspective, the main assumption of the 
research is the fact that the change of two important 
parameters (the security environment and the 
consumer’s needs) have triggered (for processes and 
organizations) significant changes in the intelligence 
field and, implicitly, in the  intelligence analysis field, 
too. The research has also had in view, as a secondary 
assumption, the presence of the numerous specific 

schimbării în intelligence, a implicaţiilor asupra 
analizei de intelligence și creionarea unor strategii 
de gestionare și direcţionare a efectelor schimbării. 
În acest context, principala provocare subsecventă a 
constituit-o proiectarea unui viitor posibil și dezirabil 
pentru domeniul analizat, având ca finalitate propusă 
creșterea eficienţei și expertizei analiștilor, în 
condiţiile în care serviciile de informaţii constituie, 
prin definiţie, sisteme birocratice dificil de reformat.

Nu este, deci, întâmplător că autorul insistă asupra 
„importanței identificării resorturilor cauzale care 
au generat modificări în strategiile de securitate și în 
activitatea de intelligence, precum și în cunoașterea 
aprofundată a modului în care s-a produs 
transformarea în intelligence”, remarcând, în mod 
pertinent, că astfel de mutații s-au înregistrat după 
încheierea războiului rece, însă îndeosebi în context 
post - 11 septembrie 2001.

În opinia sa, pe care va reuși să o fundamenteze în mod 
riguros pe întreg parcursul lucrării, doar o analiză 
de profunzime a consecințelor acestui proces poate 
face posibilă atât cunoașterea cauzelor rezistenței la 
schimbare, cât și alegerea celor mai eficiente strategii 
de producere a schimbării, evaluarea modului în 
care s-a produs reforma comunității românești 
de informaţii și, pe această bază, avansarea unui 
consistent set de recomandări privind modernizarea 
analizei de intelligence.

Din această perspectivă, principala ipoteză de lucru 
a cercetării a constat în faptul că schimbările a doi 
parametri importanți (mediul de securitate și nevoile 
consumatorilor) au determinat schimbări relevante 
(procesuale, organizatorice) ale intelligence-ului, 
implicit ale activităţii de analiză; în subsidiar, a fost 
luată în calcul, ca ipoteză secundară, existența a 
numeroase particularități ale schimbării analizei de 
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aspects of change in the intelligence analysis and, at 
the same time, certain critical factors that can make 
the process of change succeed or fail. The problem 
of a common terminology in the security field, a 
current and central concern of the SRI’s Analysis 
Department that aims at achieving a common 
language and a “conceptual interoperability’’ with 
the analysis methodology used by other allied 
and partner services should be of major interest to 
Romania.

In the author’s opinion, the need to eliminate the 
semantic ambiguities from the analysis language 
used in intelligence activities compels recognition 
since the dynamics of the security environment calls 
for the institutions with responsibilities in the field to 
assume new roles and missions in order to combat 
the new risks and threats.

The relevant concepts in the book (which is practically 
a lexicon of analysis theory) the ones referring to the 
“stovepipes’’ theory2, tribes theory3 and especially the 
3P model (or the 3P project) arouse special interest. 
The last one, by far the author’s most interesting 
“conceptual innovation’’, represents his own vision 
regarding the critical factors of intelligence analysis, 
namely: process-staff-product. 

In accordance with his confessed credo and revealed 
by the context, the author shaped his own model, 
due to his own professional interest, with the view of 
defining and renewing the concepts for the analysis 
activity and, implicitly, of establishing the new guide 
marks for change in this field.

Extensively debated are the ways of implementing 
change in the intelligence field since the characteristic 

intelligence și, implicit, a anumitor factori critici care 
determină succesul ori insuccesul unui proces de 
schimbare. Problematica uniformizării terminologiei 
de securitate, situată și în prezent în centrul 
preocupărilor departamentului central de analiză al 
Serviciului, vizează consacrarea unui limbaj comun 
și instituirea unei „interoperabilități conceptuale” 
în raport cu metodologia analitică utilizată de alte 
servicii de informaţii aliate ori partenere ar trebui să 
reprezinte o preocupare majoră în România.

Potrivit autorului, nevoia de a elimina ambiguitățile 
de ordin semantic din limbajul care operează în spațiul 
analitic al activităţii de intelligence se impune cu atât 
mai mult cu cât dinamica mediului de securitate 
determină instituţiile cu atribuții în domeniu să își 
asume noi funcţii și misiuni pentru contracararea 
noilor categorii de riscuri și amenințări.

Dintre conceptele relevante pentru lucrarea analizată 
(care alcătuiesc, practic, un lexicon minimal pentru 
teoria analizei) suscită în mod particular interesul cele 
referitoare la teoria „tuburilor”2 (Stovepipes Theory), 
teoria „triburilor” (Tribes Theory)3 și, mai ales, 
„modelul 3P” (sau „proiectul 3P”). Acesta din urmă, 
de departe una dintre cele mai interesante „inovaţii” 
conceptuale ale autorului, reprezintă propria viziune 
cu privire la factorii critici din analiza de intelligence, 
respectiv: procesul, personalul și produsul. 

Potrivit credo-ului personal mărturisit în context, 
acesta și-a fundamentat propriul model datorită 
interesului profesional legat de definirea și 
reconceptualizarea activităţii de analiză și, implicit, 
de definirea principalelor repere ale unei schimbări 
în acest domeniu.

Tratate extensiv în secțiunea dedicată modalităților de 
realizare a schimbării în intelligence, particularitățile 
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features of the intelligence structures derive mainly, 
as the author points out, from the legal framework 
that establishes their responsibilities, the hierarchical 
organizational structure(close, secret with clear rules 
and regulations) and organizational culture that 
stimulates conservative attitudes and status-quo.

Since these are strictly hierarchical organizations, 
with strict rules of activity and with a vertical 
hierarchy, which encourages the observance of 
the rules instead of personal initiative, the process 
of change has a greater impact if it starts from the 
highest echelons. 

Such an implementation of change means law 
changes(a change of the general legal framework 
granting new responsibilities, etc) or the change 
process is started and coordinated by the highest 
echelon of the institution. Obstacles on this chain 
may appear since, having strict activity regulations 
and procedures of gathering and checking the 
information, the intelligence services are less prone 
to the change of rules “while the game is on’’. 

The changes of the environment in which the 
services operate- for example, the technological 
and information revolution and the outburst of the 
open sources, have been easily assimilated by the 
intelligence field (as the agencies are concerned 
to permanently improve their capabilities) 
through modernization information programs, 
IT applications both for the field of information 
gathering and  the field of intelligence analysis. 

On the other hand, promoting the “cult of secrecy’’ 
and rules of protecting confidentiality and the 
specific activity means and methods, the intelligence 
services are less able to attract expertise from outside 

structurilor de intelligence derivă, potrivit autorului, 
în principal din legislaţie (care le stabilește atribuțiile), 
structură (ierarhică, închisă, secretă, cu norme și 
proceduri de lucru clare) și cultură organizațională 
(care predispune la atitudini de conservatorism și 
statu-quo).

Dat fiind că avem de-a face cu organizaţii ierarhizate 
strict, cu reguli clare de funcţionare pe „verticala 
puterii”, care încurajează mai degrabă respectarea 
regulilor decât inițiativa individuală de schimbare, 
procesul de schimbare are un impact mult mai mare 
dacă este iniţiat de sus în jos.  

Desigur, o astfel de modelare a procesului presupune 
schimbări legislative (legiuitorul modifică legile de 
funcţionare, stabilește noi misiuni etc.) sau demararea 
și coordonarea acestuia de la nivelul conducerii 
instituțiilor supuse schimbării. Impedimente pe 
acest flux pot apărea în contextul în care, având 
reguli precise de funcţionare și proceduri de culegere 
a informațiilor verificate în timp, serviciile de 
informaţii sunt mai puţin predispuse la „schimbarea 
regulilor în timpul jocului”.

Evoluții ale mediului în care operează – de exemplu, 
revoluția tehnologică și informațională și, implicit, 
explozia surselor deschise – sunt mai ușor asimilabile 
de intelligence (agenţiile fiind preocupate permanent 
să-și îmbunătățească capabilitățile), prin programe 
de modernizare, informatizare, dezvoltare aplicaţii 
IT, cu aplicabilitate atât în zona de culegere, cât și în 
analiza de intelligence. 

Pe de altă parte, promovând „cultul secretului” și 
norme specifice de protejare a confidențialității 
mijloacelor și metodelor specifice, serviciile de 
informaţii sunt mai puţin predispuse la atragerea de 



593/2012

the institution or to cooperate with the civil society 
or the academics, being prevented from assimilating 
change easier.

In order to overcome these specific “servitudes’’ 
(inherent to the services) the intelligence services 
can be more open to an inter-agency cooperation 
and even accept counselling from foreign partner 
services4.

Starting from the analysis of the conceptual models 
presented in the specialized works, the author points 
out the peculiarities of the causes that bring about 
change in the intelligence field and groups them into 
internal and external ones (from the intelligence 
point of view), reiterating the fact that the most 
dramatic causes of change have been generated by 
the developments in the security environment.

Not only does the author determine the “diagnosis’’ 
of the analysis field (a challenge in itself due to the 
complexity of the field) but he also takes up the 
challenge of putting forward practical suggestions5 

and actionable recommendations for the future 
research whose results are to be used by the national 
security system, too. 

Regarding the term “intelligence”6, the author, like 
others who are concerned with theoretical aspects, is 
for building up a Romanian concept of intelligence, 
a reasonable solution in this respect is to make the 
intelligence concept an “indigenous one’’ in order to 
better reflect the specific aspects of this activity.

Referring to the “necessary reform of the domestic 
intelligence services (the SRI included), the author 
considers that the process of change in the intelligence 

expertiză din exterior, colaborarea cu societatea civilă 
și mediul academic, care le-ar fi permis o asimilare 
mai facilă a schimbării. 

Pentru a transgresa mai facil astfel de „servituți” 
specifice (ţinând de propria lor natură), agenţiile 
de intelligence pot manifesta o deschidere mai 
accentuată faţă de cooperarea în interiorul branșei, 
cum ar fi, spre exemplu, acceptarea de consultanță 
din partea unui serviciu străin partener4. 

Pornind de la analiza modelelor conceptuale în 
literatura de specialitate, autorul remarcă existența 
anumitor particularități ale cauzelor care determină 
schimbarea în intelligence, care pot fi grupate, 
generic, în factori externi sau interni (în raport cu 
intelligence), dar cele mai importante cauze ale 
schimbării au fost determinate de evoluţiile mediului 
de securitate.

Autorul nu se rezumă la o diagnoză a problematicii 
studiate (fapt ce constituie în sine o provocare, dată 
fiind complexitatea domeniului), rezistând tentației 
de a formula propuneri și recomandări pentru 
viitoare direcții de cercetare și chiar sugestii5 de 
acţiune cu aplicabilitate la nivelul sistemului naţional 
de securitate. 

În ceea ce privește termenul de „intelligence”6, 
autorul pledează – asemeni altor autori cu preocupări 
teoretice similare – pentru consacrarea unui concept 
românesc de „intelligence”, o soluţie rezonabilă fiind 
considerată în acest plan „indigenizarea” conceptului 
de intelligence, pentru o mai bună reflectare a 
specificității acestei activităţi.

Referitor la „necesara reformă a serviciilor de 
informaţii autohtone” (inclusiv a SRI), autorul 
consideră că procesul de schimbare a intelligence 
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field must be twofold: 

• a deep change (“revolution like” or an all- 
embracing reform), limited in time and with very 
clear objectives (a change of norms, organization, 
activity and internal mechanisms), on clearly 
delineated fields(information gathering, analysis 
etc.), one field at a time, based on an extensive 
internal debate and external counselling 
(expertise from outside the system)

hand in hand with 

• a continuous, progressive change (to 
permanently adjust to the developments in the 
security environment by continually adjusting 
the structures, the methodologies, the priorities 
etc.).

In other words: an uninterrupted, progressive 
development through periodical reforms. If the 
development has in view all the specific activities 
(planning, collection, analysis, dissemination) and 
means the “calibration” of the institution to the 
developments of risks, the reforms can have as a 
goal certain aspects of the activity (the change of 
the human intelligence management, the planning 
system, public communication etc.) and, more 
importantly, the change of the legal framework for 
the national security system. 

In accordance with the “3Pmodel’’, the author 
militates, on one hand, for an uninterrupted change 
(along the 3P) of the intelligence analysis in order to 
answer the developments in the field of security and, 
on the other hand, for the introduction of scientifically 
validated methods in the process of intelligence 
analysis (methods and techniques used in other 
disciplines) and a new type of product (“customized’’ 

trebuie să fie dual: 

• schimbare profundă (de tip revoluţie sau 
reformă) limitată în timp și cu obiective foarte 
clare (schimbare a normelor, reformă în plan 
organizatoric, a muncii în sine, a mecanismelor 
interne), pe domenii clar delimitate (culegere, 
analiză etc.), succesive, bazate pe un proces 
extins de consultare internă și consultanță 
externă (expertiză din afara sistemului),

dublată de 

• schimbare evolutivă continuă (adaptare 
permanentă la provocările mediului de 
securitate, ajustări continue în plan structural 
și metodologic ori al priorităților, dispozitivelor 
informative etc.).

Altfel spus: evoluţie continuă, prin reforme 
periodice. Dacă evoluția se referă la ansamblul 
activităților specifice (planificare - colectare - analiză 
- diseminare) și vizează calibrarea instituțională la 
necesitățile impuse de evoluția riscurilor, reformele 
pot viza anumite aspecte ale „bucătăriei interne” a 
serviciilor (schimbarea modului de lucru cu sursele 
umane secrete, reformarea sistemului de planificare, 
comunicarea publică etc.) și, mai ales, modificarea 
cadrului normativ din domeniul securității naţionale.

De asemenea, în acord cu „modelul 3P”, autorul 
militează, pe de o parte, pentru schimbarea continuă 
a analizei de intelligence (pe cele trei dimensiuni) 
astfel încât să poată face faţă mutațiilor produse la 
nivelul riscurilor de securitate și, pe de altă parte, 
pentru introducerea de instrumente validate știinţific 
la nivelul proceselor de analiză (metode și tehnici din 
alte discipline), produselor (adaptarea mesajului la 
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products for consumers, new interaction forms), not 
neglecting the importance of selecting and training 
the staff for such new tasks.

The success of change, as the author admits, depends 
on the people in the intelligence agencies, their 
quality, authority and determination to act as the 
main agents of internal change. 

An important contribution to the success of this 
process comes from external agents (decision 
makers, partner services etc.) as well as from those 
directly involved in putting it into practice(advisers 
or professionals of the field).

The specific features of the intelligence services must 
also be had in view (conservatism, strict hierarchy, 
security agenda etc.), as well as the demands brought 
about by the profound changes of the security 
environment, the extraordinary technological 
development, the intelligence consumer’s 
expectations and needs along with the necessity of 
having predictions as accurate as possible and of 
being able to manage unexpected developments.

In order to make these developments possible 
the decision makers of the analysis field must 
permanently be focused on improving all the three 
critical factors thus making the transition from 
analytical products to providing knowledge.

Assuming this new role, the decision makers become 
managers of knowledge and their responsibility 
should become less and less bureaucratic and formal 
and more and more visionary and informal. 

profilul beneficiarului, noi forme de interacţiune) și 
al procesului de selecţie și pregătire a personalului.

Însă, așa cum recunoaște și autorul, reușita schimbării 
depinde în mod decisiv de oamenii din interiorul 
agențiilor de intelligence, de calitatea, autoritatea și 
determinarea lor de a acţiona ca principali agenți 
interni ai schimbării. 

O contribuţie la succesul procesului revine și 
agenților externi (factori de decizie, servicii partenere 
etc.), precum și persoanelor implicate în modelarea 
acesteia (consultanţi sau specialiști în domeniu).

Trebuie luate în calcul, în egală măsură, 
caracteristicile intrinseci ale serviciilor de informaţii 
(conservatorismul, ierarhizarea specifică, agenda de 
securitate etc.), dar și noile cerinţe pentru acestea, 
derivate din schimbări fundamentale în mediul de 
securitate, explozia tehnologică, așteptările și nevoile 
consumatorilor de intelligence, asociate nevoii de 
predicții cât mai exacte, dar și de control al unor 
posibile evoluții neașteptate.

Pentru a facilita/face posibilă concretizarea acestor 
aspirații, managerii (pe diverse paliere) din domeniul 
analizei, trebuie să se focalizeze permanent pe 
îmbunătăţirea performanţelor tuturor celor trei 
factori critici, făcând astfel trecerea de la furnizarea 
de produse analitice la furnizarea de cunoaștere. 

Transpuși în acest nou rol, managerii nu mai sunt 
lideri (șefi) ai structurilor, ci ai cunoașterii, sens în 
care autoritatea lor ar urma să devină tot mai puţin 
birocratică și formală și tot mai mult vizionară și 
informală. 
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At the same time they have to encourage dynamic 
organization structures, namely to make possible 
the transition from hierarchical rigid structures to 
flexible work groups since the modern intelligence 
services are less and less pyramidal and more and 
more “network-centric”. 

If we were to identify an idea that epitomizes the 
essence of the author’s ‘’philosophy’’ regarding the 
type of manager for the intelligence analysis it would 
be this: ‘’Any manager in the field of intelligence 
analysis has the obligation to have a break from his 
current work in order to make a projection of his 
future and encourage the others to join him to make 
this vision come true’’.

At the same time, the author warns us that the 
optimization of the training strategies for the future 
intelligence analysts is doomed to fail unless there 
are clear selection policies  and special programes for 
intelligence analysts. 

That is why, in accordance with the 3Pmodel, it is 
necessary to be build up a specific functional model, 
focused on the trainers’ training, the trainers being 
called to identify the training needs and improve the 
training process for the analysts.

Going on with his analysis, the author takes a(n) 
(auto) critical stand towards the 3Pmodel coming to 
the conclusion that a new critical factor can be added 
to the model: “the public”, having in view:

• intelligence services are under democratic 
control (for example, they are accountable to the 
Parliament);

• public expectations and demands regarding the 

Trebuie, în egală măsură, să încurajeze formele de 
organizare dinamice, respectiv să asigure tranziția 
de la structuri ierarhice rigide la grupuri de lucru 
flexibile, întrucât serviciile de informaţii moderne 
sunt tot mai puţin piramidale și tot mai mult de tip 
„network-centric”. 

Dacă ar fi să identificăm o idee care rezumă, de o 
manieră paradigmatică, esența „filosofiei” promovate 
de autor cu titlul de conduită a unui manager în 
domeniul intelligence ar fi următoarea: „Orice 
manager din domeniul analizei de intelligence are 
obligația de a se opri din ceea ce face în mod curent 
pentru a-și proiecta viitorul și a-i încuraja și pe 
alţii să acționeze în direcția materializării viziunii 
proiectate”.

Autorul avertizează, totodată, că optimizarea 
strategiilor de pregătire a viitorilor analiști este 
sortită eșecului în absența unor politici de realizare a 
selecției analiștilor de intelligence și diverse programe 
de pregătire profesională. 

De aceea, în accepțiunea „modelului 3P”, se impune 
constituirea unui model funcţional specific, centrat 
pe formarea formatorilor, cărora să li se confere 
un rol major în identificarea nevoilor de formare 
existente și îmbunătăţirea procesului de pregătire a 
analiștilor.

În prelungirea acestor concluzii, autorul se exercită 
(auto) critic asupra modelului „3P”, ajungând la 
concluzia că acestora li se mai poate adăuga un factor 
critic: „publicul”, prin raportare la: 

• controlul democratic exercitat asupra 
domeniului intelligence (de Parlament, spre 
exemplu);

• așteptările și cerințele publicului faţă de 
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intelligence products;

• the opening of the intelligence analysis to the 
academic and research environment;

• training courses for civil society;
• projects aimed at building public security 

awareness.

Last but not least, the essential idea is that change 
must be perpetuated. Following the author’s logic, 
permanent change would make intelligence analysis 
really keep the pace with the developments of the 
security environment and the consumers’ needs. 

As a living body that keeps adjusting, intelligence 
analysis has to adopt perpetual change since, as 
Darwin says ‘’It is not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent that survives. It is 
the one that is the most adaptable to change’’.

Footnotes:

1. Some of the ideas of this book can be found in the 
author’s doctorate thesis which was publically 
defended in 2012.

2. “Stovepipes’’ are the paths the information follows, 
they are accessible, verified, completed and integrated 
in the intelligence product. Whenever, in the USA, the 
intelligence services are criticized (different aspects 
of their activity such as HUMINT, SIGINT, OSINT, 
etc.), the debate is about the “stovepipes’’ seen as 
information flows and circuits. 

3. Intensely debated by English specialists, the 
phenomenon of different “tribal’’ tongues (Tribal 
Tongues) refers to cultural barriers but also to the 
language used by the intelligence providers and 
consumers and the different approach due to the 
specific activity of each intelligence branch. 

4. In fact, the “mentoring institution’’ is compulsory 
when an intelligence service wants to join a 
cooperation program (e.g. Bern Club).

finalitatea/produsele activităţii de intelligence 
(prevenire, combatere etc.);

• deschiderea analizei de intelligence către zona 
academică și de cercetare;

• formele de pregătire deschise publicului larg, dar 
și la interacțiunile directe în cadrul proiectelor 
menite să contribuie la cultura de securitate.

Un rol cardinal revine permanentizării schimbării. 
În logica împărtășită de autor, schimbarea perpetuă 
ar fi menită să determine analiza de intelligence să 
țină pasul cu schimbarea mediului de securitate și cu 
schimbarea nevoilor consumatorilor. 

Întocmai asemeni unui organism viu care se 
adaptează permanent mediului înconjurător, analiza 
de intelligence trebuie să asimileze principiul 
schimbării perpetue, pentru că, așa cum spunea 
Charles Darwin, „nu supraviețuiesc speciile cele mai 
puternice, nici cele mai inteligente, ci cele mai ușor 
adaptabile”.

Note de subsol:

1. Multe dintre consideraţiile expuse în cuprinsul 
acesteia făcând obiectul tezei de doctorat susţinută de 
autor în vara anului 2012.

2. Aceste circuite, tratate în literatura de specialitate 
drept „tuburi” (stovepipes), reprezintă căile prin care 
informațiile circulă, sunt accesibile, verificate, întregite 
și integrate în ceea ce am definit drept produse de 
intelligence. Cele mai frecvente critici legate de modul 
de funcţionare a intelligence în SUA, cu precădere a 
diferitelor tipuri de intelligence (HUMINT, SIGINT, 
OSINT etc.), sunt legate de existența „tuburilor”, 
înțelese ca fluxuri, circuite informaționale diferite.

3. Intens abordat în literatura anglo-saxonă, fenomenul 
limbilor „tribale” diferite (Tribal Tongues) se referă la 
barierele culturale dar și de limbaj între producători și 
consumatori de intelligence, precum și unele diferenţe 
de abordare, particularități impuse de specificul 
activităţii etc. între diferitele branșe ale intelligence.

4. De altfel, instituția „mentorului instituţional” este 
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5. The author’s open intention is to support the process 
of consolidating an intelligence analytical culture in 
Romania.

6. Either by starting from the English term or replacing it 
with a similar one but semantically richer in meaning 
since the English term of intelligence covers meanings 
such as “information’’ or intelligence activity.

7. “The new managers’’ should not only show how things 
to be done but especially show them the direction that 
is to be followed by the institution and its employees.

obligatorie în cazul în care un serviciu de informaţii 
intenţionează să adere la diverse platforme de 
cooperare (precum Clubul de la Berna).

5. Creionate cu intenţia declarată de a contribui la 
susținerea procesului de consolidare a unei culturi 
analitice de intelligence în România. 

6. Fie prin preluarea întocmai din limba engleză, fie 
printr-un termen similar, însă mult mai cuprinzător, 
în condițiile în care plaja semantică a termenului 
intelligence este mult mai extinsă decât cea a termenilor 
„informaţie”  sau „activitatea de informaţii”.

7. „Noii manageri” trebuie să indice nu atât cum se face, 
ci mai degrabă în ce direcţie trebuie să se îndrepte 
structurile și oamenii pe care îi coordonează. 
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Data

Consist of unconnected facts, numbers, names, 
codes, symbols, dates, words, and other items of 
that nature that are out of context, and that only 
acquire meaning through association. 

Active disinformation

That which is promulgated with the intention to 
deceive others in the expectation of benefit. It is 
designed to change people’s perceptions of reality 
and persuade them to accept certain desired 
conclusions by the use of exaggerated, false, or 
misleading Information.

Passive disinformation

Is when possibly detrimental information is 
deliberately ignored or concealed. 

Espionage

The use of illegal means (spying) to collect 
information, more particularly secret or 
unpublished information.

Explicit knowledge

Anything that can be codified, or expressed in 
words, numbers, and other symbols (such as plans, 
marketing surveys, customer lists, specifications, 
manuals, instructions for assembling components, 
scientific formulae, graphics) and can, therefore, 
be easily articulated, usually in the form of 
documents, processes, procedures, products, and 
practices. 

Glosar / Glossary 
texte selectate și traduse de Adriean Pârlog
texts selected and translated by Adriean Pârlog

Date

Fapte, valori numerice, nume, coduri, simboluri fără 
legătură și alte elemente de această natură, independente 
de context, care dobândesc înțeles doar prin asociere.

Dezinformare activă

Ceva ce este propagat cu intenția de a induce în eroare, 
cu scopul obținerii unui beneficiu. Este concepută 
pentru a schimba percepţiile despre realitatea celorlalți 
și pentru a-i convinge să accepte anumite concluzii, cu 
ajutorul informațiilor false, exagerate sau incorecte.

Dezinformarea pasivă

Informația generatoare de daune este în mod intenţionat 
ascunsă sau ignorată.

Spionajul

Utilizarea de mijloace ilegale pentru a culege informaţii, 
de cele mai multe ori informaţii secrete sau nepublice.

Cunoștințe explicite

Orice poate fi codificat sau exprimat în cuvinte, numere 
sau alte entități (cum ar fi planuri, studii de marketing, 
liste cu clienți, specificații, manuale, instrucţiuni de 
asamblare a componentelor, formule științifice, grafice) 
și care poate fi ușor de asamblat, de obicei, sub formă 
de documente, procese, proceduri, produse sau bune 
practici.
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Exploratory data analysis

Used to identify systemic relationships between 
variables when there are no (or incomplete) 
apriori expectations as to the nature of those 
relationships. Exploratory data analysis is closely 
related to

Fact

That which is known to have occurred or to be 
true.

Five forces industry analysis

Assess and manage the long-term attractiveness 
of an industry. It is designed to explain the 
relationship between the five dynamic forces that 
affect an industry’s performance:
• intensity of competitive rivalry;
• threat from new entrants;
• threat from substitutes;
• bargaining power of buyers;
• bargaining power of suppliers.

Grey literature

Material that is not formally published, such as 
institutional or technical reports, working papers, 
business documents, conference proceedings, or 
other documents not normally subject to editorial 
control or peer review.

Analiza datelor de cercetare

Identifică relațiile dintre variabilele sistemice atunci 
când nu există (sau sunt incomplete) așteptări apriorice 
referitoare la natura relaţiilor.

Fapt

Ceva ce a avut loc sau este presupus a fi adevărat.

Analiza celor cinci forțe

Evaluarea și gestionarea pe termen lung a atractivității 
unei activităţi productive. Această analiză este concepută 
pentru a putea explica relația dintre cele cinci forțe 
dinamice care afectează performanța unei activităţi: 
• intensitatea rivalității concurențiale;
• amenințarea noilor intrați;
• amenințarea provenită dinspre cei ce încearcă a 

substitui actorii reali;
• puterea de negociere a cumpărătorilor;
• puterea de negociere a furnizorilor.

Literatura gri

Material documentare care nu sunt în mod oficial 
publicate, cum ar fi rapoarte instituționale sau tehnice, 
documente de lucru, documente de afaceri, documente 
referitoare la conferinţe, sau alte documente care nu au 
forma finală a unui text ce urmează a fi tipărit.

Glosarul este dezvoltat pe baza Glossary of Terms Used 
in Competitive Intelligence and Knowledge Management. 
Developed by Vernon Prior - October 2009, de către 
Adriean Pârlog.

This glossary is based on the Glossary of Terms 
Used in Competitive Intelligence and Knowledge 
Management. Developed by Vernon Prior - 
October 2009, by Adriean Pârlog.
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COPYRIGHTS

All the copyrights are reserved for the Association for 
Business Intelligence Professionals (ABIP). No part 
of this work may be reproduced, filed or conveyed in 
any form or by any mechanical or electronic means, 
photo printing, audio or video recording, without the 
written consent of ABIP.

The authors or the publishers are not liable for any 
loss incurred by a person or legal entity that acts or 
refrains from taking action after reading the material 
published in this magazine.

GENERAL PUBLISHING CONDITIONS

“B/CI” Review is a publication offering critical 
appraisals of studies and analysis with the scope of 
application of principles of B/CI, as well, the effects 
of this action. The Review publishes articles, studies, 
commentaries, principles, results, effects linked with 
the Business Intelligence. 

Articles and studies submitted to the Review should 
be an original piece of work, offer novel solutions 
and approaches and, where relevant, should provide 
critical appraisals of existing scholarly work. The 
authors are solely responsible for the content of the 
material published in this Review. 

Authors wishing to publish their material in the 
“B/CI” Review are required to comply with the 
guidelines detailed below. Failure to comply with 
these guidelines may result in the rejection of the 
submitted material:

 DREPTURI DE AUTOR

Asociația Specialiștilor în Informații pentru Afaceri 
(ASIA) are toate drepturile de autor rezervate. Nicio 
parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, 
arhivată sau transmisă sub nicio formă și prin niciun 
fel de mijloace mecanice sau electronice, fotocopiere, 
înregistrare audio sau video, fără permisiunea în 
scris a ASIA.

Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru 
nicio pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau 
juridice care acționează sau se abține de la acțiuni 
ca urmare a citirii materialelor publicate în această 
revistă.

CONDIȚII GENERALE DE PUBLICARE

Revista „B/CI” este o publicație destinată studiilor 
și analizelor având ca obiect aplicarea principiilor 
de Business Intelligence/Competitive Intelligence 
ca și efectele acestei acțiuni. Revista publică studii, 
comentarii, principii, proceduri, rezultate, efecte 
legate de domeniul informațiilor pentru afaceri. 

Articolele și studiile trebuie să se remarce prin 
originalitatea soluțiilor, noutatea argumentării și 
dacă este cazul, prin abordarea critică a unor puncte 
de vedere exprimate. Publicarea unui material 
în paginile revistei, indiferent de natura acestuia 
(studiu, articol, comentariu, notă etc.) angajează 
exclusiv responsabilitatea autorului. 

Autorii interesați să publice un material în Revista 
„B/CI” sunt rugați să se conformeze indicațiilor 
expuse în continuare, cu precizarea că nerespectarea 
acestora poate atrage nepublicarea materialului, fără 
altă motivare:
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1. All submitted work should be provided 
either electronically, at office@asia.org.ro or in hard 
copy accompanied by an electronic copy (CD, DVD) 
posted to “B/CI” Review Puskin st., no.10, 4th Floor, 
1st District, Bucharest, Postal Code 011996, Romania. 
Authors will receive a confirmation letter/message 
within 10 days from the receipt of the submitted 
material. To avoid any delays or uncertainties, 
authors are required, in case they have not received 
confirmation of submission within the stated period, 
contact the editor as soon as possible, either at the 
email address mentioned above or by phone, at +40 
213 144 333.

2. Manuscripts submitted for publication will 
only be accepted by the Publishing Team if they 
show:
• a sound theoretical basis
• the theme discussed is current and relevant
• the material adds new knowledge to existing 

scholarly work
• its content is up to date with legislative 

developments at the time of publication.

If the Publishing Team determines that the submitted 
manuscript does not meet the above requirements, it 
reserves the right to either reject the manuscript or to 
request adequate changes.

3. Papers should normally be no longer 8,000 
words in length.

4. For text written in Romanian, the use of 
the orthographic rules established by the Romanian 
Academy is mandatory.

5. Bibliographical references will be provided 
in full and must include: the author(s) name, title, 
edition, place of publication, year of publication and 

1. Materialele destinate publicării se transmit 
de către autori pe suport electronic la adresa de 
e-mail: office@asia.org.ro sau pe suport hârtie, 
însoțit de un format electronic (DVD, CD), pe adresa 
str. Puskin, nr. 10, et.4, Sector 1, București, cod 
poștal 011996, cu mențiunea „Pentru Revista B/CI”. 
Autorii vor primi o confirmare a recepției în termen 
de 10 zile. Pentru a evita orice disfuncționalități în 
transferarea documentelor rugăm autorii ca, în 
eventualitatea în care în termenul menționat nu au 
primit confirmarea, să contacteze printr-un mesaj 
redacția la adresa de e-mail mai sus menționată sau 
la numărul de telefon +40 213 144 333.

2. Echipa de redacție va accepta un material 
spre publicare dacă sunt întrunite următoarele 
condiții:
• nivelul științific este corespunzător
• tema lucrării este actuală
• lucrarea conține un aport de noutate față de 

doctrina existentă
• conținutul este adus la zi cu legislația în vigoare 

în momentul predării materialului.

Dacă se consideră că lucrarea nu este corespunzătoare, 
editura are dreptul să refuze publicarea acesteia în 
forma prezentată sau să ceară autorului modificarea 
lucrării conform standardelor revistei.

3. Dimensiunile materialelor transmise spre 
publicare nu pot depăși 8000 de cuvinte.

4. Este obligatorie respectarea normelor 
ortografice ale limbii române, impuse de Academia 
Română.

5. Sursele bibliografice vor fi citate complet, 
cuprinzând: iniţiala prenumelui și numele autorului, 
denumirea lucrării, ediția, editura, locul de editare, 
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pages referenced. For publications in an international 
language, it is not necessary to translate the title.

6. In case relevant legislative or bibliographical 
changes occur following submission, the author 
should contact the editor as soon as possible about 
such developments and to temporarily withdraw the 
manuscript to make the necessary changes.

7. The manuscript should be accompanied by 
a submission form including the following details:
• the author’s full name
• place of employment and position
• full address including the postal code)
• telephone number.

8. According to Law no. 8/1996, the approval 
of submitted manuscripts for publication implies 
the conclusion of a valid publishing contract; based 
on this contract, the author transfers his/hers rights 
of reproduction and distribution of the manuscript 
exclusively to the “B/CI” Review.
 
9. The author guarantees that owns the 
copyright of the submitted material and that the 
manuscript is original material, except for material 
in the public domain and excerpts from other 
publications, in line with existing intellectual property 
regulations. The author assumes full responsibility 
for the content of the published material.

10. The publishing contract is automatically 
terminated if, at the date of final editing of the 
respective issue of the Review, new legislative 
developments would significantly alter the theme 
and the argument advanced in the article.

anul apariției, pagina (paginile). Dacă denumirea 
lucrării este într-o limbă străină de circulație 
internațională titlul nu se traduce.

6. Dacă, după înaintarea materialului către 
Revista „B/CI”, survin modificări legislative și/sau 
bibliografie suplimentară relevante, autorul trebuie 
imediat să comunice redacției această situație și să 
retragă articolul pentru modificare.

7. Odată cu înaintarea oricărui material 
autorul/autorii trebuie, pe o filă separată, să indice 
următoarele date:
• prenumele (complet) și numele
• funcția și locul de muncă
• domiciliul exact, cu precizarea codului poștal
• numărul de telefon.

8. Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de 
către redacție a materialelor trimise spre publicare 
semnifică încheierea valabilă a contractului de 
editare; conform acestui contract, autorul cesionează 
cu titlu exclusiv dreptul de reproducere și difuzare a 
lucrării sale revistei „B/CI”.

9. Autorul garantează că este singurul 
deținător al dreptului de autor asupra lucrării și că 
lucrarea este originală, cu excepția materialelor de 
domeniu public și a extraselor din alte lucrări, care 
sunt făcute cu respectarea dispozițiilor legale în 
materia proprietății intelectuale. Autorul își asumă 
deplina responsabilitatea în privința conținutului 
lucrării.

10. Contractul de editare se reziliază de 
drept dacă, până la data efectuării corecturii finale 
a numărului de revistă, au survenit modificări 
legislative importante cu influență asupra 
conținutului problematicii tratate.
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11. Regarding published materials, the Editorial 
Board reserves the following rights:
• to change their titles
• to correct formulations that appear confuse, 

unclear, incomplete, without altering the ideas, 
views and arguments advanced by authors

• to group together articles that discuss the same 
topic

• to publish materials in separate issues, published 
as special issues of the Romanian Public-Private 
Partnership Law Review, or to publish them 
in electronic format, regardless of their date of 
publication

• to publish accepted materials online, on the 
website of ABIP.

12. Submission of an article is taken to imply 
that it has not been previously published and is not 
being considered for publication elsewhere until after 
the article is rejected by “B/CI” Law Review, or six 
months from confirmed submission to the Review, in 
the absence of a rejection.

13. Unpublished manuscripts will not be 
returned.

14. In cased of plagiarism, the author(s) assume 
full ethical and legal responsibility.

11. Privitor la materialele care se publică, 
Echipa de redacție își rezervă următoarele drepturi:
• să modifice titlurile acestora
• să corecteze unele formulări considerate confuze, 

neclare, incomplete, fără a aduce atingere ideilor, 
opiniei și argumentelor autorilor

• să alcătuiască grupaje de articole care tratează 
același subiect

• să publice materialele, când apreciază necesar, 
în volume separate, ca eventual supliment 
al publicației Revista „B/CI” sau pe suport 
electronic, indiferent de data apariției lor

• să publice materialele, parțial sau total, și în 
ediția on-line a revistei.

12. Materialele trimise redacției spre publicare 
nu pot face obiectul ofertei către alte publicații decât 
după primirea răspunsului, în sensul că materialul nu 
poate fi publicat în publicația Revista „B/CI”, ori după 
6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacția 
revistei și nu s-a primit un refuz de publicare.

13. Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

14. În caz de plagiat întreaga răspundere, 
inclusiv juridică, revine în exclusivitate autorului/
autorilor. 
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