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Com rabo-de-cavalo e ar juvenil, Jonathan Schwartz não lembra em nada o hoje cinqüentão Kevin 
Costner. Mas sua estratégia para a Sun Microsystems - cujo comando assumiu há dois anos, 
quando tinha apenas 40 anos de idade - lembra a do personagem interpretado pelo ator em "O 
Campo dos Sonhos". No filme, de 1989, um fazendeiro decide construir um campo de baseball no 
meio de seu milharal depois que começa a ouvir uma voz misteriosa: "Se você construir, ele virá". 
"Ele", no caso, é o fantasma de um campeão do passado e seus companheiros de time, que 
voltam à vida para jogar no campo de Kostner.   
 
Para restituir a antiga glória da Sun, Schwartz está convertendo os principais tesouros da 
empresa em software de código aberto. Isso significa que os programas estão sendo colocados de 
graça na internet e que seus códigos - o DNA dos sistemas - passaram a ficar abertos às 
mudanças propostas por programadores do mundo inteiro. A lista de produtos convertidos ao 
"open source" incluem o sistema operacional Solaris e a linguagem Java. Nem os chips Sparc 
escaparam. Em dezembro, a Sun anunciou a criação do OpenSparc, revelando as especificações 
de um dos processadores da família.   
 
Este é o campo dos sonhos de Schwartz. Para o executivo, se a Sun for hábil em construir essa 
estratégia, "eles" virão: primeiro, os programadores, capazes de criar novas funções para as 
tecnologias da empresa, ajudando a disseminá-la em todos os lugares. Depois, virão os usuários, 
que se beneficiarão das novidades, mesmo sem pagar por elas. Finalmente, chegarão os 
consumidores - que, entusiasmados com as inovações, acabarão buscando os produtos e serviços 
mais caros da Sun, como seus computadores de alto desempenho.   
 
"A alma da companhia não mudou", diz Schwartz, em uma sala de reuniões no campus da Sun 
em Menlo Park, na Califórnia. "O que mudou drasticamente é nosso foco em comunidades e 
desenvolvedores. O que fizemos nos últimos dois anos é reconstruir a Sun abraçando 
completamente a comunidade de desenvolvedores."   
 
Bem-articulado e falante, Schwartz afirma que as companhias são, obviamente, um público 
fundamental para a Sun. "Afinal, foram elas que nos levaram a obter um faturamento de US$ 3,6 
bilhões no trimestre fiscal mais recente", diz. Mas o ponto que ele tenta provar é que o público 
formado pelos chefes de tecnologia das grandes empresas - os homens com decisão de compra 
no mundo da tecnologia - não é o único que interessa. Há também os governos, os estudantes, as 
empresas iniciantes - e é preciso descobrir uma maneira de servir a cada um desses públicos.   
 
Nesse sentido, os programadores representariam o futuro, não só porque podem tornar-se os 
criadores de negócios promissores, garantindo à Sun clientes de peso que ainda estão para surgir, 
mas também porque são eles as pessoas capazes de criar aplicações novas para as tecnologias da 
empresa. "A questão não é como manter os US$ 3,6 bilhões, mas como construir outros US$ 3,6 
bilhões. É por isso que o foco não pode estar apenas nos negócios de hoje, mas nas 
oportunidades de amanhã", afirma Schwartz.   
 
Os primeiros resultados parecem compensar a fé de Schwartz, que assumiu o comando da Sun 
sob o ônus de substituir o briguento Scott McNeally, co-fundador da companhia e um ícone da 
indústria de tecnologia da informação. No ano fiscal 2007, encerrado em junho do ano passado, 
Schwartz conseguiu o feito de levar a empresa de volta ao azul, depois de anos sucessivos de 
prejuízo. A companhia registrou um lucro líquido de US$ 473 milhões, revertendo o prejuízo de 
US$ 873 milhões de 2006. Resultados mais recentes também mostram sinais positivos. No 
segundo trimestre do ano fiscal 2008, fechado em 30 de dezembro, a Sun apresentou lucro 
líquido de US$ 260 milhões, quase o dobro dos US$ 133 milhões obtidos no mesmo período de 
2007.   
 



O problema é que, a despeito desse resultado, a Sun tem sido lenta em fazer seus negócios 
avançarem. Entre 2006 e 2007, as vendas aumentaram de US$ 13 bilhões para US$ 13,8 bilhões, 
com crescimento de 6,1%, bem abaixo da evolução de outras gigantes do setor. Só para citar 
algumas, a Hewlett-Packard (HP) cresceu 13,7% no período; a Microsoft, 15,6%; e a Apple, 
24,3%.   
 
Os investidores também não parecem animados. Apesar de a empresa voltar ao lucro, suas ações 
continuam a patinar. Os papéis, que eram negociados a US$ 16,76 em dezembro de 2005, 
chegaram a US$ 26,56 em janeiro de 2007 - sua maior alta nesse período -, mas entraram em 
queda e neste mês estão sendo negociadas a um preço médio de US$ 17,30.   
 
A pergunta que investidores e analistas talvez estejam fazendo é: quando a estratégia de 
Schwartz vai se reverter em vendas mais robustas e ganhos sustentáveis em longo prazo? Ou, 
trocando em miúdos, como ganhar dinheiro com tudo isso?   
 
"No trimestre passado fizemos US$ 300 milhões em caixa, com um aumento de mais de 7% na 
margem operacional. Então, estamos muito confortáveis com nossa estratégia de download", 
responde Schwartz ao Valor. Em seguida, ele faz uma analogia. "Ninguém pergunta ao presidente 
da Telefónica no Brasil quanto dinheiro ele ganha com a venda de aparelhos porque isso é 
irrelevante. A única medida que importa é o número de assinantes." O ponto, diz o executivo, é 
que embora não seja importante do ponto de vista financeiro, é o aparelho que permite à 
operadora de telefonia oferecer seu conjunto de serviços - esse, sim, a fonte de lucro. Na 
comparação, os sistemas da Sun são o aparelho com o qual a companhia pretende ganhar muito 
dinheiro, mais à frente, com produtos e serviços.   
 
Fiel a essa abordagem, Schwartz tem agregado peças a seu quebra-cabeças. Em janeiro, gastou 
US$ 1 bilhão para comprar a sueca MySQL, companhia que fornece software de banco de dados 
de código aberto e mais recentemente adquiriu, por meio de um acordo de ações, a Innotek, 
especializada em software de virtualização (a criação de computadores virtuais dentro de 
máquinas reais), também baseada em "open source".   
 
Schwartz tem um dos blogs - os diários virtuais da internet - mais famosos do mundo da 
computação. Ele diz dedicar bastante tempo ao blog, traduzido em 11 línguas, incluindo o 
português, porque seu trabalho é fundamentalmente comunicar-se com os outros, sejam 
acionistas, funcionários, programadores etc. "É preciso explicar porque faço isso ou aquilo", diz. A 
questão é se esses públicos vão entender a proposta de Schwartz em tempo hábil para permitir 
que a Sun dê uma reviravolta definitiva. No filme de Kostner, uma infindável fila de carros vem a 
seu milharal para ver os heróis de outrora. Resta saber se Schwartz conseguirá criar uma lista 
igualmente formidável de consumidores.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 fev. 2008, Tecnologia&Telecom, p. B3. 


