
aproveitaram a oportunidade para moder-
nizar seus sistemas tecnológicos e afastar
os riscos de paralisação geral. Como se
sabe. a virada do ano 2000 foi um não-
evento, e os ERPs deixaram de chamai'
tanta atenção — mas continuaram sendo
um dos maiores negócios da indústria de
tecnologia. O setor movimenta hoje 30
bilhões de dólares por ano e deve crescer
11%. em média, pelos próximos três anos,
segundo um levantamento do instituto de
pesquisas AMR Research. E, nas últimas
semanas, uma escalada na disputa entre
as duas gigantes do setor voltou a desper-
tar o interesse pelos ERPs. A alemã SAP
e a americana Oracle abriram uma nova
onda de aquisições bilionárias para ace-

lerar o crescimento de seus negócios e lan-
çar-se de vez na disputa pelo título de lí-
der mundial do software para grandes em-
presas. As companhias são muito diferen-
tes, mas têm o mesmo objetivo: ganhar
musculatura e preparar-se para a nova ge-
ração do software corporativo.

Enquanto a americana é indissociável
da figura de seu presidente, o extravagan-
te e desbocado Larry Ellison, a alemã tem
um perfil discreto. Líder de mercado com
27% de participação global e faturamen-
to de 12,4 bilhões de dólares, a SAP —
comandada pelo comedido Henníng Ka-
germann — sempre teve por princípio
apostar no crescimento orgânico e recor-
rer a aquisições de pequeno porte para
completar sua linha de produtos. No en-
tanto, diante dos resultados relativamente
modestos dos últimos dois anos — parti-
cipação de mercado estável e elevação de
vendas na casa dos 8%. segundo o insti-
tuto Gartner —. a companhia dá indícios
de que chegou o momento de mudar de
estratégia. Em outubro, a SAP abocanhou
a fornecedora francesa Business Objects
por 6,8 bilhões de dólares. A justificativa
para a aquisição foi o potencial para no-
vos negócios, pois os produtos da Busi-
ness Objects ajudam a gerar anal ises e re-
latórios sobre a montanha de dados acu-
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gestão, também conhe-
cido pela sigla ERP, vi-
veu seu auge dez anos
atrás. Ameaçadas pelo
bug do milênio, empre-
sas do mundo inteiro
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mulada nos sistemas de gestão. A medida
do sucesso, pelas contas da empresa, está
em dobrar o número de clientes dos atuais
43 000 para 100 000 até 2010.

JÁ A ORACLE, DE ELLISON, nunca teve me-
do de fazer aquisições de peso. Nos últi-
mos três anos, foram mais de 30 as empre-
sas adquiridas, incluindo as gigantes Peo-
pleSoft, Siebel e Hyperion, que juntas cus-
taram 19.4 bilhões de dólares. No segmen-
to de software empresarial, a Oracle pode
considerar a estratégia vitoriosa: cresceu
significativos 23% em vendas no ano pas-

sado. Em participação de mercado, entre-
tanto, a empresa ainda está atrás da rival
alemã: detém 13,2% do mercado, um dis-
tante segundo lugar. A mais recente inves-
tida de Ellison é a oferta de 6,7 bilhões de
dólares pela BEA Systems, cuja especiali-
dade é permitir que sistemas distintos con-
versem entre si. Embora os acionistas da
companhia tenham rejeitado a proposta há
quem diga que a Oracle não vai desistir tão
fácil, assim como aconteceu com a resis-
tente PeopleSoft—que acabou comprada.

Além da consolidação acelerada, há uma
transformação importante nos negócios das

software corporativo e cada vê?, mais pa-
recido com o de um prestador de serviços.
As demandas, agora, são por pequenos pe-
daços de código, muitas vezes desenhados
sob medida e que resolvem problemas es-
pecíficos de negócio. "O mercado amadu-
receu e quase não se vêem novas implan-
tações. A fase de consolidação mostra que
a tendência é a adaptação ao modelo sob
demanda", diz Jason Maynard, analista de
software do banco de investimentos Cre-
dit Suisse. Outro desafio é atingir empre-
sas de menor porte. Tradicionalmente. SAP
e Oracle se concentraram em companhias
globais, um segmento que está hoje vir-
tualmente esgotado. Fazer essa transição
não é uma tarefa simples. No Brasil, por
exemplo, há empresas locais estabelecidas
nesse segmento, como Totvs e Datasul —
o que torna a vida das gigantes internacio-
nais muito mais difícil. Certo mesmo é que
o mundo do software para grandes corpo-
rações está assistindo a uma batalha épica
entre duas companhias, como já aconteceu
no passado entre Microsoft e Netscape no
mundo dos navegadores de internet e en-
tre a própria Oracle e a Informix (hoje par-
te da IBM) nos bancos de dados. Os pró-

duas empresas. Enquan-
to na década passada as
vendas de projetos de
grande porte eram a re-
gra, hoje elas são a ex-
ceção, e o produtor de

tivo é cada vê?, mais pa-
m prestador de serviços.
ra, são por pequenos pe-
núrias vezes desenhados
resolvem problemas es-

ximos rounds prometem.
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