


neas da sede mundial do Google. O
impertinente Robert Cringely dizia
em seu blog que a empresa estava
escondendo um contêiner de trans-
porte de 14 metros de comprimen-
to "numa área secreta a que nem
os funcionários do Google tinham
acesso". A enorme caixa se parecia
com os milhões de contêineres de
carga que percorrem os mares em
cargueiros e as rodovias nas carretas
de 18 rodas, mas dizia-se que era o
protótipo de um novo tipo de centro
de dados que poderia instalar uma
capacidade computacional onde
quer que fosse necessária. Cringely
falou da "beleza" da ideia -o tipo de
ação engenhosa que esperaríamos
da organização mais quente do Vale
do Silício de sua época. Mas, quando
foi anunciado um centro de dados
de última geração em um contêiner
de transporte em outubro de 2006,
a companhia por trás disso não era
o Google. Era a Sun Microsystems.
Seu Projeto Blackbox estaria dispo-
nível para entrega em 2007.

Desde o final de 2006, estamos
acompanhando a recuperação da
Sun Microsystems (veja quadro na
página 117), orquestrada por seu he-
terodoxo presidente de 41 anos de
idade, de rabo-de-cavalo, que usa o
próprio blog amplamente lido como
ferramenta de gestão de marketing,
fala sobre trabalhar com "coopeti-
dores"(competidores cooperativos)
em vez de desancar os concorren-
tes, e persuadiu 18 mil dos 34 mil
funcionários da Sun a trabalhar na
própria residência -uma tática não
só para economizar dinheiro (a Sun
conseguiu fechar duas instalações
no Vale do Silício, cortando US$ 70
milhões de despesas no ano passa-
do), mas também para diminuir o
impacto ambiental da empresa. Jo-
nathan Schwartz, que um ano atrás

assumiu o lugar de presidente-exe-
cutivo do combativo e vistoso Scott
McNealy, até divide seu escritório
pessoal com o diretor-nnanceiro da
Sun, Mike Lehman.

Schwartz não é calouro: está na
Sun desde que ela comprou sua em-
presa novata de software, em 1996.
Contudo, ele trouxe um novo esti-
lo ao substituir McNealy em abril
de 2006. "McNealy tinha redatores
para ajudá-lo a descer lenha em todo
mundo", diz Laura McLellan, analis-
ta do Gartner Group. "Na primeira
semana em que assumiu como CEO,
Schwartz pegou o telefone e con-
versou com os CEOs da Intel, Dell,
HP, IBM e Microsoft: 'Olhe, esta vai
ser uma empresa nova, diferente, e
achamos que a colaboração e as coa-
lizões vão tornar todos mais bem-
sucedidos'." Schwartz lançou seu blog
antes, em 2004, quando nem era
CEO ainda, "por um desejo de não
ficar invisível quando o preço das
ações estava numa baixa histórica",
explica ele. O blog agora atrai mais
de 100 mil leitores por mês em 11
idiomas. A injeção de capital pela
empresa de capital de risco KKR
também foi ideia sua —não porque
a Sun precisasse de caixa (a compa-
nhia tinha US$ 4 bilhões no cofre),
mas por ser uma forma de granjear
a confiança dos investidores de Wall
Street.

O Projeto Blackbox, além da
maior iniciativa de Schwartz até
hoje, provavelmente é a que reflete
melhor sua visão para a nova Sun.
A ideia de um centro de dados em
um contêiner de transporte não se
originou na Sun nem no Google
-o conceito costuma ser atribuí-
do a Brewster Kahle, veterano da
Thinking Machines e fundador do
Internet Archive. Entretanto, foi
Schwartz que defendeu e apresen-
tou o Blackbox num lance para dar
à Sun um novo e diferenciado pro-
duto e veículo de marketing. Como
parte de seu esforço ambientalista,
recontratou David Douglas, ex-cola-
borador da empresa, como vice-pre-

m novembro de 2005,
corriam rumores no
Vale do Silício de que
algo intrigante estava
acontecendo em uma
das garagens subterrâ-



sidente de "ecorresponsabilidade"
e o encarregou de desenvolver o
Blackbox. Uma meta do projeto:
produzir mais poder de computação
usando menos energia. Nos grandes
centros de dados atuais, fazer fun-
cionar os computadores e refrigerar
os prédios por causa do calor resul-
tante custa quase o mesmo que com-
prar o equipamento. O Blackbox
promete 20% a mais de eficiência
em energia do
que um centro
corporativo de
dados típico, em
parte graças a seu
inovador sistema
de refrigeração.

No segun-
do trimestre de
2006, Douglas
pe rco r reu os
Estados Unidos
m o s t r a n d o o
que há dentro
do Blackbox: um
centro de dados
plug-and-play que
um cliente pode
conectar a uma
linha de força,
a uma linha de
dados e a um sis-
tema de refrigeração de água fria
e operar poucos minutos depois de
descarregado do caminhão. Os 250
servidores são montados em racks em
cima de amortecedores com grandes
molas helicoidais (caso um opera-
dor de empilhadeira deixe cair todo
o contêiner, como já aconteceu),
o avançado sistema de refrigera-
ção tem projeto de engenharia sob
medida e o softwarejá vem carrega-
do. Se equipado com servidores de
US$ 3 mil da linha Niagara, a mais
barata da Sun, como diz Douglas,
um Blackbox seria o 170° supercom-
putador mais rápido do mundo -por
um preço na faixa de pouco mais
de US$ l milhão, uma fração do
que custaria construir um centro
de dados a partir do zero.

A Sun faz silêncio sobre os com-

pradores pré-lançamento. McLellan,
do Gartner, diz que ela e seus cole-
gas estão "quase totalmente conven-
cidos" de que a Sun está construin-
do Blackboxes para o Google. (O
Google, que notoriamente oculta
sua tecnologia, não quis se pronun-
ciar.) O Vale do Silício está comen-
tando que a Microsoft pode ser um
cliente —ou estar construindo algo
semelhante. James Hamilton, tec-

nólogo da equipe
do Windows Live,
da Mic roso f t ,
disse no início
deste ano que os
centros portáteis
de dados em con-
têineres de trans-
porte eram "uma
ideia cuja horajá
tinha chegado" e
poderiam criar
uma "vantagem
competitiva".

"Há um mês
estou tomando
remédio para dor-
mir", conta Greg
Papadopoulos.
Principal execu-
tivo de tecnolo-
gia da Sun, ele

se lembra dos dias depois em que
convenceu seus colegas a abandonar
meio bilhão de dólares investidos
pela empresa em um novo chip de
silício. Em uma reunião estratégica
no escritório de McNealy em 2002,
quando estavam sendo escritos
os obituários da era ponto.com e
o preço das ações da companhia
continuavam a despencar, Papado-
poulos argumentou que as centenas
de milhões de dólares gastas no de-
senvolvimento do chip tinham de ser
apagadas como erro do passado e
que, em lugar disso, a Sun precisava
investir dinheiro novo no design de
um chip radical. Sua ideia era dividir
o chip em oito compartimentos ope-
racionalmente independentes, cha-
mados de cores (núcleos), cada um
com capacidade de suportar quatro

threads computacionais, separados,
por vez [thread é fluxo de controle
sequencial dentro de um progra-
ma de computador]. Seria como ter
32 cérebros diferentes trabalhando
juntos no mesmo chip de silício e,
segundo ele, poderia ser muito mais
rápido e mais eficiente em relação
à energia. Era uma aposta. "Mas
você não consegue descobrir se está
certo se não correr o risco", diz Pa-
padopoulos. Ele recebeu o sinal
verde (e noites sem dormir), e nos
três anos seguintes a Sun investiu
milhões em sua ideia arrojada. Mes-
mo enquanto a empresa sangrava
por causa de dinheiro, a direção
alocava cerca de 15% das receitas
em pesquisa e desenvolvimento,
quase a mesma porcentagem que
Microsoft e Intel.

O chip que acabou surgindo
disso ajudou a Sun a recuperar a
reputação de líder em tecnologia.
Ele está no cerne de seus servido-
res Niagara, lançados em dezembro
de 2005, que acionam o Blackbox.
Além da velocidade e dos direitos
de alardear -ninguém ainda ha-
via comercializado um chip com
quatro cores, muito menos oito-,
os Niagaras também representam
economia de energia: um chip
Niagara funciona com apenas 70
watts, menos do que muitas lâmpa-
das residenciais comuns e um terço
de um chip típico do setor. A Pacific
Gás & Electric (PG&E), companhia
de eletricidade da Califórnia, até
dá descontos para empresas que
substituírem seus velhos servido-
res por Niagaras, que funcionam a
uma temperatura menor, e Douglas,
o vice-presidente de ecorrespon-
sabilidade, revela que dez outras
companhias energéticas dos EUA
estão analisando a concessão de
incentivos. A Sun vendeu mais de
US$ 400 milhões em servidores em
seu primeiro ano no mercado. Se-
gundo Douglas, os Niagaras já res-
pondem pela economia de 257 mil
toneladas de emissões de dióxido
de carbono por ano. "A Sun forçou



o setor a relatar não só 'velocidade
máxima' e 'de zero a 100', mas tam-
bém a analisar 'quilómetros por li-
tro'", afirma Mark Bramfitt, gerente
de software da PG&E. Heather Peck,
gerente de infra-estrutura do eBay,
conta que instalar alguns Niagaras
fez a empresa economizar dinheiro.
"Os Niagaras funcionam muito mais
frios do que nossos servidores an-
tigos", diz ela, "e são incrivelmente
rápidos." Embora o eBay não consi-
ga substituir de uma vez seus 16 mil
servidores, os Niagaras se tornaram
a "plataforma favorita" da compa-
nhia para seu banco de dados.

Schwartz está tentando reinven-
tar a Sun como um novo tipo de
empresa de computadores. Quan-
do assumiu, ignorou os pedidos
de demissões em massa por parte
dos analistas de Wall Street. O res-
surgimento da Sun tem de vir da
criatividade, insiste ele, e não só de
redução de custos. "Não estamos no
negócio para economizar dinheiro.
Devemos fornecer inovações."

Se o Projeto Blackbox vai ser
mais do que um produto de nicho

ainda não se sabe. Para Jim Burton,
analista da Ideas International, em-
presa de pesquisa de tecnologia da
informação (TI), a "Sun estudou
cuidadosamente os problemas que
mantêm a gerência de TI acordada
à noite e então criou um produto
para abordar esses problemas. O
Blackbox é uma solução simples e
elegante que está sendo lançada no
momento certo". Outros são mais
cê ticos. David Mathog, que gerência
uma instalação de computação na
Caltech e é precisamente o tipo de
pessoa que a Sun pretende atingir,
levantou algumas questões práticas
em um grupo de discussão de TI:
"Ele atende às normas de constru-
ção civil? O pessoal pode se mover
dentro dele?".

"Há espaço suficiente para as
pessoas trabalharem confortavel-
mente", responde Shawn Dainas,
porta-voz da Sun, acrescentando:
"Tivemos uma resposta tremen-
damente positiva dos clientes que
foram ver o Blackbox na excursão
pelos Estados Unidos".

O Blackbox é, no mínimo, uma

maneira muito inteligente de cha-
mar a atenção e incitar a imagina-
ção das pessoas -e até pode ajudar
a vender mais servidores. "Embora
a ideia por trás do Projeto Blackbox
seja engenhosa", escreveu em seu
blog Scott Yang, desenvolvedor de
software, "não é mais do que uma
estratégia da Sun para vender mais
caixas." O site da empresa alega que
250 servidores Niagara em um Black-
box suportam quatro vezes mais
usuários com eficiência energética
cinco vezes maior do que servidores
similares da Dell, por exemplo.

Schwartz rejeita a sabedoria tra-
dicional de que os computadores
se tornaram commodities, um custo
necessário em vez de uma arma
poderosa. Ao contrário, ele afir-
ma que cada vez mais as empresas
serão como o Google, que tem um
apetite insaciável por computação
e a usa como vantagem estratégica.
E o Blackbox é um símbolo dessa
visão.

A confiança de Wall Street na
abordagem de Schwartz ficou mo-
mentaneamente abalada no início
de abril de 2007 depois que o ana-
lista Tony Sacconaghi, da Berns-
tein Research rebaixou [o rating]
as ações da companhia, ao observar
que sua alta de 50% a havia tornado
cara em comparação às rivais IBM,
HP e Dell, todas elas com relação
preço-vendas inferior. Contudo, a
baixa foi breve, e os analistas Ri-
chard Farmer, da Merrill Lynch,
e Benjamim Reitzes, do UBS, rei-
teraram que a Sun, nas palavras
de Reitzes, "está no meio de uma
retomada clássica".

Wall Street é sensível e vai ba-
lançar para frente e para trás com
base em rumores e sensações -até
os números chegarem. E é aí que
a Sun, Schwartz e o Blackbox têm
de mostrar sua força.
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