
Sabedoria nos negócios  
 
Mercado de BI deve duplicar em três anos, mas a expectativa é que poucos fornecedores 
sobrevivam para dividir esses dólares  
 
Explica-se facilmente a atração das empresas por business intelligence. Afinal, se o ditado não diz, 
deveria dizer: inteligência nunca é demais.  
 
Chomen, da Cognos: com CPM consegue-se atingir toda a corporação  
 
E depois que tantas empresas se esforçaram para compilar dados nos seus sistemas de gestão ou 
de relacionamento com os clientes, é hora de aproveitá-los de forma estratégica. Pesquisa 
realizada no último IT Forum, evento realizado por IT Midia, mostrou que BI deve ser o primeiro 
foco de investimento nos próximos meses dos CIOs.  
 
Essa também é a expectativa de todos os fornecedores de soluções do tipo. O tamanho do 
mercado, de sete bilhões de dólares em todo o mundo, deve dobrar em três anos, segundo o IDC. 
Com os holofotes se movendo em sua direção, começa agora uma movimentação comum a 
praticamente todas as áreas de software quando explodem: a consolidação e o acirramento da 
concorrência. Durante um longo tempo, o campo de manobras de BI foi espaço exclusivo de 
empresas de faturamento médio entre 200 milhões e 600 milhões de dólares. Isso está mudando 
de modo definitivo. Recentemente duas importantes aquisições foram anunciadas: a da Crystal 
Decisions pela Business Objects e da Brio pela Hyperion. Também na mesma época, outro acordo 
menor foi fechado, com a compra da Nimble Technologies pela Actuate. A Cognos já havia dado 
início à briga ao adquirir a Adaytum, no fim do ano passado. E mesmo a Oracle já fez seu passe, 
com a incorporação da IRI.  
 
As principais fornecedoras da área e consultorias especializadas concordam que uma consolidação 
é inevitável. Segundo o Meta Group, o mercado terá até 2007 apenas de dois a quatro grandes 
fornecedores. E a briga por essas posições promete ser bastante acirrada. Outro instituto de 
pesquisa, o Giga Research, coloca no primeiro pelotão Business Objects, Cognos, Hyperion e SAS 
Institute, empresas que vêm engordando. O segundo grupo, com as compras da Crystal e da Brio, 
está perdendo número de representantes, mas ainda tem MicroStrategy, Actuate e Information 
Builders posicionadas, além de, no Brasil, fornecedoras locais, como a Execplan. E há sempre as 
gigantes de software, que vêem com olhos ávidos os dólares gastos em BI e têm potencial de 
aquisição e de rearranjar as peças no tabuleiro, como Oracle, Microsoft, SAP e Siebel.  
 
O motivo principal disso não é só a própria consolidação, mas também o aprimoramento e a 
extensão das linhas de produtos para a criação de suítes integradas. É a forma de atender ao 
interesse dos clientes que precisavam investir em produtos de quatro ou cinco empresas para 
cobrir diversas necessidades de BI. Para o Gartner, 2003 deve ficar marcado pelo esforço das 
empresas em reduzir a proliferação das ferramentas e conseguir mais do que já têm ou 
pretendem adquirir. Também a estratégia de BI deve cada vez menos ser pensada como uma 
solução departamental, indo para uma visão integrada. “BI está ganhando cara de gente grande”, 
brinca o diretor de marketing para a América Latina da Business Objects, Roberto de Carvalho. 
“Agora ele ganhou status de aplicação corporativa.”  
 
Com a compra da Crystal, a BO afirma que consegue cobrir todas as necessidades de um cliente, 
fechando todo o ciclo, com ETL (extration, transformation and load), geração de consultas, 
aplicações analíticas e EPM (enterprise performance management), também chamado por outras 
empresas de CPM (corporate performance management).  
 
O Meta Group, em seu relatório sobre a consolidação do mercado, considera que a BO já tem 
quase uma suíte completa, mas defende que é necessário um aprimoramento em Olap, pelo 
menos, em relação à monitoração. Outra ressalva é feita em relação à integração complexa das 



empresas. A fusão é a maior já feita no mercado, estimada em cerca de 900 milhões de dólares e 
formando a companhia de maior tamanho da área, com 3,8 mil funcionários e 43 mil clientes.  
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A análise da outra mais recente aquisição também traz pontos positivos e negativos. A Hyperion 
tem em suas mãos uma integração com a Brio mais fácil de fazer, com produtos bem 
complementares, principalmente componentes que faltavam em sua plataforma de business 
performance management (BPM), e localização geográfica favorável. Por outro lado, a Brio vinha 
de uma série de maus resultados financeiros.  
 
Já a Cognos, segundo seu account manager, Marcos Chomen, faz questão de dizer que um dos 
principais focos da empresa está em se consolidar na liderança de CPM e os motivos para isso são 
estratégicos. “Com esse conceito se consegue atingir toda a empresa, que vai passar a usar nossa 
ferramenta em todas as suas áreas e não só na base”, diz. A Cognos conseguiu se colocar bem, 
com o anúncio do seu ReportNet, produto online para relatórios. Chomen diz que a integração da 
Adaytum já está terminada, com destaque para o lançamento do Planning, que serve para o 
cálculo de produtividade.  
 
Em relação à entrada de empresas de outras áreas de software em BI, as concorrentes passam a 
concordar entre si, na defesa da especialização. “Nosso principal negócio é BI, mexemos com 
gerenciamento de informações. Eles precisam construir tudo o que construímos em 30 anos”, 
alfineta Chomen.  
 
Do outro lado, a Oracle defende que é mais interessante ter sua suíte de BI completamente 
integrada com a plataforma tecnológica do que comprar de um best-of-breed. “Assim já se tem 
toda a ferramenta para o data warehouse”, argumenta Eduardo Lopez, vice-presidente de pré-
vendas da gigante de software.  
 
As discussões não prometem cessar tão logo. O importante agora é que os compradores 
conheçam bem os fornecedores com quem farão negócios e tenham uma estratégia do que seria o 
ideal em BI, para poder aproveitar no futuro o mais próximo possível do potencial máximo da 
análise de informações. Do que ninguém discorda é que o bom uso dessas ferramentas significa 
uma das grandes vantagens diferenciais que a tecnologia da informação pode proporcionar no 
momento.  
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