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A amizade entre o presidente do conselho da Sun Microsystems, Scott McNealy, e o executivo-
chefe da Oracle, Larry Ellison, pode ser uma boa explicação para o acordo entre as duas 
empresas ter saído tão rapidamente. 
 
Apesar da diferença de uma década de vida entre eles, McNealy e Ellison têm em comum o 
fato de serem empreendedores e vizinhos no Vale do Silício, a região da Califórnia onde se 
concentram as empresas de tecnologia da informação (TI).  
 
Com visões inovadoras, eles mudaram os rumos da tecnologia e, no caminho, deixaram suas 
empresas muito próximas em termos de negócios. Na última década, os dois apareceram 
juntos em diversos momentos para reforçar a parceria entre suas empresas e afastar 
especulações de uma possível acordo de compra de uma pela outra. "Eu até tenho as chaves 
do iate dele", brincou McNealy durante a abertura de um evento em 2003, época em que a 
Sun passava por uma das piores fases de sua crise e muitos analistas davam como certa a 
venda para a Oracle. "Preciso sair para trocar as fechaduras", respondeu Ellison, no mesmo 
tom.  
 
No mercado, os comentários são de que McNealy se opunha a um acordo com a IBM, que 
vinha negociando a aquisição da Sun, mas desistiu do negócio há duas semanas. O problema 
não seria o preço, parecido com o oferecido pela Oracle, mas o receio de que a aquisição 
atrairia a atenção das autoridades antitruste, tanto dos Estados Unidos como da Europa. Com 
a Sun, a IBM passaria a deter praticamente metade do mercado de servidores, os 
computadores potentes usados nos centros de dados corporativos. 
 
Segundo analistas, a resistência de McNealy à IBM seria decorrência de seu desprezo por 
algumas práticas de negócio da "Big Blue" e pela falta de um bom entrosamento com o alto 
comando da rival. Como a IBM nunca admitiu oficialmente que estava em negociações para 
comprar a Sun - as informações foram divulgadas pela imprensa nas últimas semanas sem 
citar as fontes -, isso pode ter aberto caminho para um contato direto entre Ellison e McNealy, 
mesmo com relatos de que a IBM ainda teria interesse no negócio. 
 
As trajetórias dos dois executivos, em muitos aspectos, são opostas. McNealy veio da área de 
negócios, com graduação em economia pela Universidade de Harvard e MBA em negócios por 
Stanford. Ele foi apresentado ao mundo da tecnologia em 1982, para ajudar na estruturação 
da Sun (a sigla para Stanford University Network), então uma companhia iniciante. Já Ellison 
começou a vida como programador, trabalhando na criação de um banco de dados para o 
serviço secreto americano, a CIA, que ele nomeou de Oracle. Anos mais tarde, com o 
crescimento da empresa, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo e um dos 
executivos mais agressivos do mundo da tecnologia. 
 
As imagens dos dois superexecutivos, no entanto, também guardam muitas semelhanças. 
Ambos são considerados "bad boys" do setor. Nos tempos áureos da Sun, McNealy não 
poupava seus pares de comentários ácidos, com especial virulência reservada para Bill Gates, 
da Microsoft. Agora, será interessante ver como duas personalidades tão fortes vão conviver 
na mesma empresa. 
 
Na opinião de Donald Feinberg, vice-presidente e analista emérito da consultoria Gartner, com 
a união das duas empresas McNealy deve ser alçado ao conselho da Oracle. Para o futuro de 
Jonathan Schwartz, executivo que vem dirigindo os negócios da Sun desde 2006, em 
substituição a McNealy, o especialista tem uma outra previsão. "Ele deve permanecer como 
consultor por um ou dois anos, durante o processo de integração, e depois deixar a 
companhia", diz. Outra possibilidade seria a criação de uma unidade autônoma sob o comando 
de Schwartz, aproveitando seus conhecimentos técnicos. O cenário é considerado pouco 
provável, devido ao perfil centralizador de Ellison, mas não estaria descartado. "Em uma 
operação dessas, nada está fora das possibilidades", ressalta Feinberg.  
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