
Cognos busca negócios em mercados emergentes  
André Borges 
 
Nas últimas semanas, várias empresas de tecnologia da informação (TI) passaram a emitir 
avisos sobre o possível impacto da crise econômica em suas operações. Os alertas variam da 
revisão das projeções de lucro feitas anteriormente até o anúncio de demissões. A lista inclui 
nomes como AMD, Cisco, Intel, Nokia e Sun Microsystems.  
 
Apesar disso, há um time de empresas nas quais a expectativa é de a crise acabe se 
transformando em novas oportunidades de negócios. Essa é a tese defendida por Robert Ashe, 
gerente mundial da canadense Cognos. A companhia onde Ashe trabalha desde 1984 é 
especializada em criar sistemas analíticos, o chamado "business intelligence" (BI), programas 
que ajudam gestores de empresas a tomar decisões em situações complicadas.   
 
Não é conversa fiada de marqueteiro, garante Ashe. Faça chuva ou faça sol, afirma o 
executivo, grandes empresas sempre vão precisar de sistemas que ajudem a reduzir seus 
riscos e a mostrar qual o melhor caminho a seguir. A julgar pela agitação em torno das 
empresas de sistemas analíticos, seu argumento ganha força.   
 
Há exatamente um ano, a Cognos foi adquirida pela IBM por US$ 4,9 bilhões. A princípio, a 
transação surpreendeu o mercado, mas logo ficou claro que a IBM, cada vez mais voltada aos 
serviços de consultoria e integração de sistemas, buscava ferramentas de análise de negócios. 
O mesmo movimento já havia sido feito poucos meses antes pela SAP, que desembolsou ? 4,8 
bilhões pela francesa Business Objects (BO); e pela Oracle, que levou a Hyperion por US$ 3,3 
bilhões. Entre os grandes fabricantes independentes de sistemas analíticos, ficaram no páreo 
apenas a Microstrategy e a SAS.   
 
"Nosso mercado mudou radicalmente no ano passado, e a chegada da IBM também 
transformou nossa empresa", disse Ashe, em entrevista exclusiva ao Valor. "Ganhamos escala, 
deixamos de ser uma empresa de US$ 1 bilhão para fazer parte de uma companhia de mais de 
US$ 100 bilhões."   
 
Agora, com a chancela da IBM, a Cognos quer reforçar suas operações em países em 
desenvolvimento, como o Brasil. Ashe veio ao país pela primeira vez para encontrar clientes e 
parceiros. "Temos uma subsidiária no Brasil há sete anos, com 350 clientes de grande porte. 
Mas, agora, com a IBM, temos a chance de crescer muito mais."   
 
Segundo o executivo, a integração entre as empresas já foi concluída. As novas versões de 
programas da Cognos já estão rodando sobre a plataforma Websphere, a família de produtos e 
serviços da IBM construída com sistemas de padrões abertos. As mudanças permitem, por 
exemplo, que tabelas geradas pelos sistemas da Cognos sejam acessadas e gerenciadas pelo 
BlackBerry, o telefone inteligente da Research in Motion.   
 
A infra-estrutura das empresas também foi unificada. Em São Paulo, o escritório da Cognos 
migrou para o prédio da IBM.   
 
Fundada em 1969, a Cognos, hoje como uma divisão da IBM, tem 4,5 mil funcionários em todo 
o mundo e seus sistemas são usados por mais de 23 mil clientes. No ano passado, as vendas 
da empresa totalizaram quase US$ 1 bilhão. Na fase atual, Ashe não fala mais sobre 
resultados ou projeções. Com a aquisição, a empresa deixou de ter ações negociadas na bolsa. 
Mas, segundo o executivo, isso não significa que a companhia passará a ser apenas mais um 
nome entre os vários que compõem o menu de produtos de sua proprietária. "Somos IBM, mas 
também temos trabalhado fortemente para manter nossa identidade. A marca Cognos 
continua."   
 
Tanto é assim, diz Ashe, que a própria IBM é hoje um "cliente" da empresa. Atualmente, a 
Cognos implanta 12 projetos em diferentes áreas da IBM.   
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