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O surpreendente acordo da Oracle para comprar a Sun Microsystems é o sinal mais recente de 
que os pesos pesados da área de tecnologia estão invadindo o terreno uns dos outros, 
forçando os consumidores a lidar com menos fornecedores e complicando as relações entre as 
empresas.  
 
O acordo de US$ 7,38 bilhões da Oracle para adquirir a Sun coloca a empresa de software em 
áreas nas quais ela tem tido presença relativamente pequena. Ao comprar a Sun, a Oracle 
entra na área de venda de servidores, o que a coloca em competição com atuais parceiros 
como a Hewlett-Packard (HP). O negócio também expande as ofertas de software da Oracle 
em áreas como bancos de dados e funções de computadores para serviços de suporte 
administrativo, aumentando a rivalidade com empresas como a Microsoft e a IBM. 
 
Essa disputa por território está aumentando à medida que as empresas de tecnologia tentam 
vender, ao mesmo tempo, equipamentos, software e serviços. O que está em jogo são vendas 
em áreas de crescimento, como os US$ 100 bilhões que devem ser investidos este ano em 
centros de dados - as enormes salas de computação nas empresas -, de acordo com a 
companhia de pesquisa IDC. 
 
Mas a tendência está irritando alguns clientes corporativos, especialmente os que operam 
centros de dados. Durante os últimos dez anos esses clientes têm comprado produtos de 
vários fornecedores. Agora, vários deles estão receosos de que a consolidação perturbe seus 
sistemas e limite suas escolhas. 
 
A compra da Sun pela Oracle, especialmente, ameaça alienar os usuários de software da Sun, 
que, muitas vezes, escolheram os produtos dessa marca em detrimento da concorrente Oracle. 
"Não chego a estar vibrando", disse Don McAskill, diretor-presidente do site de 
compartilhamento de fotos SmugMug. "Nunca, em 1 milhão de anos, pensei que seria um 
cliente da Oracle, e agora, da noite para o dia, eu sou." Ele disse que, embora não seja contra 
a Oracle, os produtos da empresa "sempre estiveram fora da nossa faixa de preços".  
 
Jeff Jalbert, diretor-presidente da JCC Consulting, uma empresa de Ohio que instala os bancos 
de dados da Oracle em computadores HP para clientes, disse estar preocupado com a compra 
de equipamento da Oracle porque a empresa é, historicamente, uma companhia de software. 
"Por que eu compraria máquinas desse pessoal?", perguntou ele, acrescentando que gosta de 
ter vários fornecedores. "Não quero ser encurralado por nenhum dos fornecedores." 
 
A transação se segue a negócios similares feitos nos últimos meses por outras empresas de 
tecnologia na tentativa de se expandir incorporando faturamento de aliados de longa data, 
especialmente depois que a recessão reduziu os gastos com tecnologia. A Cisco Systems, 
especializada em equipamentos de rede, anunciou em janeiro sua entrada no mercado de 
computadores de operações de suporte administrativo. Ao mesmo tempo, a HP aumentou os 
investimentos na construção de seu próprio equipamento de rede. Isso azedou as relações 
entre as duas empresas.  
 
A HP e a Dell não explicaram como a aquisição da Sun pode mudar a relação das duas 
empresas com a Oracle. Uma porta-voz da HP disse que os clientes da Oracle usam os 
servidores da HP mais que os de qualquer outra marca e acrescentou que "a HP continuará a 
fornecer o software da Oracle aos clientes". Um porta-voz da Dell disse que a Oracle é uma 
"boa parceira" e que as empresas têm uma relação de cooperação.  
 
Neil Charney, gerente-geral da plataforma de aplicativos e de ferramentas de desenvolvimento 
da Microsoft, disse que "os clientes devem se perguntar se isso (a compra da Sun pela Oracle) 
vai aumentar a complexidade e os custos de suas empresas numa época em que o setor está 
pedindo mais clareza e valor".  
 
Um porta-voz da IBM recusou-se a fazer comentários. 



 
Mas, com a compra da Sun, a Oracle passa de uma empresa que não produzia nenhum 
equipamento de informática à posição de quarta maior fabricante mundial de servidores 
"blade" - os computadores compactos que são o segmento de crescimento mais rápido no 
mercado de serviços de suporte administrativo. 
 
Esse mercado é atualmente dominado pela Hewlett-Packard, que tinha uma fatia de 55% no 
quarto trimestre de 2008, de acordo com a IDC. IBM e Dell são, respectivamente, a segunda e 
a terceira. Mas as vendas de servidores "blade" da Sun estão crescendo, e esse crescimento 
pode ser acelerado se a Oracle decidir dar descontos no venda de equipamento para vender 
mais software.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


