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Wall Street ainda não desistiu de Jonathan Schwartz. O executivo-chefe da Sun Microsystems 
vem promovendo uma das mais drásticas estratégias de reversão de tendências já 
testemunhada pelo Vale do Silício a região da Califórnia onde se concentram as empresa de 
tecnologia da informação. Agora, contudo, ele também precisa enfrentar uma grave retração 
econômica, cujos estágios iniciais já expuseram as vulnerabilidades da Sun: sua dependência 
de equipamentos sofisticados, que não vendem bem em tempos difíceis, e sua vasta exposição 
ao setor de serviços financeiros. 
 
A apenas US$ 3 a ação, o valor de mercado de US$ 2,3 bilhões da Sun está 40% abaixo do 
seu valor contábil, e a pouco mais de 1% do seu valor no início da década. O anúncio feito no 
começo deste mês, sobre cortes de postos de trabalho de até 18% do contingente da Sun, 
pouco fez para mudar a opinião dos investidores. 
 
Schwartz, porém, um ex-consultor da McKinsey conhecido no Vale do Silício por seu rabo de 
cavalo e uma ardente combatividade intelectual, não tem intenção de voltar atrás. "O reflexo 
do valor dos ativos você verá antes de tudo com os clientes, não com os analistas financeiros", 
diz ele. 
 
A Sun, sustenta o executivo, está desenvolvendo "as plataformas de software mais difundidas 
do mundo", posicionando a companhia para tornar-se uma líder na próxima rodada de 
desenvolvimento de sistemas. 
 
A ascensão do software de código aberto, que quase destruiu a Sun, atualmente está no 
centro do improvável plano de virada de Schwartz. Ao se voltar para o sistema operacional do 
Linux, que é distribuído de graça e funciona com servidores padronizados e de baixo custo, 
grande parte dos clientes da Sun conseguiu livrar-se dos servidores e programas patenteados 
mais caros da empresa. 
 
A resposta de Schwartz: não só, tardiamente, cooptar o próprio código aberto, como também 
usar a abordagem para tentar subverter áreas completamente novas do setor de tecnologia. 
 
Depois de abrir o código do seu próprio sistema operacional Solaris, a Sun agora tenta levar o 
mercado de bancos de dados para os sistemas de código aberto com sua aquisição, por US$ 1 
bilhão, do MySQL, o sistema de gestão de bancos de dados. A companhia também concentrou 
sua atenção no mercado de armazenamento de dados, com um plano para causar aos 
participantes do setor a mesma dose de sofrimento que ela sentiu no passado, com a ascensão 
do Linux. 
 
Como, no entanto, esse software gratuito poderá ajudar a reverter o processo de deterioração 
da Sun? 
 
A história ajuda a explicar a sensação de descrença de Wall Street. A Sun ganhou pouco 
dinheiro ao longo dos anos com seu software Java, que está instalado em bilhões de telefones 
celulares e outros equipamentos digitais. Schwartz, um ex-diretor de operações e ex-diretor de 
software da empresa, recusa-se a discutir sua atuação antes de ter se tornado executivo-
chefe, dois anos atrás, mas afirma que a Sun agora está tirando proveito do enorme alcance 
do Java. 
 
A título de exemplo, um acordo fechado no mês passado para distribuir o programa de busca . 
da Microsoft junto com o Java transformará a empresa de software em um dos maiores 
clientes da Sun, diz Schwartz. Uma pessoa que acompanha o assunto estimou o valor do 
negócio em mais de US$ 100 milhões. 
 
Schwartz diz que a abordagem de código aberto da Sun é semelhante ao negócio de mídia e 
que os usuários do seu software podem ser comparados aos assinantes de um jornal. "Você 
está disposto a investir nos assinantes porque se, você os possui, quase por definição ninguém 



mais os possui", diz ele. "Se você escolheu o MySQL... há um valor nisso e eu posso 
reconhecer esse valor tendo acesso a você para vendê-lo a você". 
 
O que a Sun espera vender para o seu novo e grande público, junto com contratos de 
prestação de serviços e suporte, é sua próxima geração de equipamentos, encabeçada pelos 
servidores 
 
"Niagara", uma linha em franco crescimento de máquinas adaptadas a empresas de internet 
com grande volume, que cresceu rapidamente, para transformar-se em um negócio de US$ 1 
bilhão. 
 
Mesmo se essa abordagem funcionar, porém, a reviravolta da Sun será longa e penosa, dado o 
declínio em linhas de produto mais maduras, que constituem a maior parte de suas receitas 
anuais de US$ 8,6 bilhões com produtos, e sua luta continuada para encontrar uma estrutura 
de custo que a tome sistematicamente lucrativa. 
 
Nem todos os investidores ficaram desanimados por isso. 
 
A Southeastern Asset Management, um gestor de fundos conservador dos Estados Unidos, 
acumulou uma participação de mais de 20% nos meses recentes. Schwartz alega que o fundo 
tem dado muito apoio à Sun. 
 
A Southeastern não quis comentar o assunto. Com Wall Street impaciente, porém, Schwartz 
vai precisar de todos os amigos que conseguir. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B2. 


