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Passada a surpresa inicial da aquisição da Sun Microsystems pela Oracle, o mercado passou a 
ver o negócio como uma possibilidade natural, considerando o histórico de convivência 
amistosa entre as duas empresas. Por anos, Oracle e Sun vêm trabalhando muito próximas. A 
Oracle foi uma das primeiras empresas a adotar a linguagem de computação Java como 
padrão, enquanto a Sun tem trabalhado para melhorar o desempenho do software da Oracle 
em seus computadores. Além disso, seus executivos-chave - Larry Ellison, na Oracle, e Scott 
McNealy, na Sun - são amigos e vizinhos no Vale do Silício. 
 
"Acredito que a Sun esteja melhor com a Oracle do que estaria com a IBM", diz Donald 
Feinberg, vice-presidente e analista emérito da consultoria Gartner. Para ele, as duas 
empresas compartilham uma cultura mais propensa a assumir riscos. "A IBM jamais admitiria 
que um produto da Sun pudesse ser melhor que o deles, como a HP fez com a Compaq, por 
exemplo". Com isso, a operação entre as empresas terminaria sendo uma compra de carteira 
de clientes, avalia o especialista. 
 
Para Feinberg, a compra de uma fabricante de equipamentos como a Sun era a única 
alternativa da Oracle para desafiar a IBM e Hewlett-Packard e atingir a meta de faturamento 
de US$ 50 bilhões em 2012, definida por Ellison. Em setembro do ano passado, a companhia 
fez sua primeira incursão no segmento, por meio de uma parceria com a HP. A expectativa era 
de a aliança se expandisse para outros fabricantes, mas com a compra da Sun o processo não 
deve prosseguir. "A parceria com a HP deve continuar, mas a Oracle certamente vai querer 
vender mais equipamento Sun", afirma Feinberg. 
 
Para a Sun, a operação é vista como uma espécie de tábua de salvação. Com perdas 
constantes nos últimos trimestres, a empresa acumulou dívidas pesadas e muitos analistas 
vinham dizendo que uma aquisição seria a única maneira de sobreviver. 
 
Com os US$ 13,9 bilhões de receita da Sun em 2008, a Oracle chega à casa do US$ 36,3 
bilhões de faturamento, a uma distância de US$ 13,7 bilhões do sonho de Ellison. Mesmo 
descontando eventuais sobreposições, é um passo importante nessa direção. 
 
"A compra da Sun será mais lucrativa em termos de contribuição por ação no primeiro ano do 
que o planejado para as aquisições da BEA, PeopleSoft e Siebel juntas", disse, em comunicado, 
a presidente da Oracle, Safra Catz. Quando esteve no Brasil no mês passado, para o Oracle 
OpenWorld Latin America, a executiva reforçou a estratégia agressiva de aquisições da 
companhia - 55 operações e US$ 42 bilhões investidos em quatro anos, até então - e sua 
intensão de criar uma empresa capaz de atender a todas as principais necessidades dos 
clientes, o famoso one-stop-shop. E é exatamente isso que a Oracle consegue com a Sun 
Microsystems.  
 
Dos servidores de bancos de dados, passando por software empresarial e uma ampla gama de 
serviços, a Oracle poderá passar a atender seus clientes sem depender tanto de parceiros 
tecnológicos. É por isso, diz Feinberg, que a Oracle deverá manter todas as linhas atuais da 
Sun, incluindo a de equipamentos. "Não acredito que ela irá se desfazer de operações", diz o 
analista do Gartner. 
 
O pulo do gato para a Oracle, no entanto, é o fato dela se tornar a maior empresa de código 
aberto do planeta. A Oracle tem investido fortemente nesse tipo de programa - que dispensa o 
pagamento de licenças de uso pelos clientes -, mas muitas de suas investidas foram recebidas 
com alguma desconfiança por parte dos desenvolvedores e clientes.  
 
Com a credibilidade do sistema operacional Solaris, da Sun, a companhia ganha credenciais 
para reforçar essa estratégia. O posicionamento pode dificultar a vida de companhias que tem 
apostado no Linux, como Red Hat e Novell, além de acirrar a disputa com a Microsoft e seu 
sistema operacional Windows.  
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