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No Brasil, a compra da Sun pela Oracle muda significativamente a posição ocupada por essas 
empresas no ranking das maiores companhias de tecnologia da informação (TI). Com a 
operação, a Oracle passa da 11ª para a 5ª posição no levantamento elaborado pela consultoria 
IDC, com base em estimativas de receita em 2007.  
 
Somados aos R$ 524 milhões gerados pela Sun no país, os R$ 841 milhões da Oracle totalizam 
R$ 1,3 bilhão, resultado que tira a Microsoft do grupo das cinco maiores do setor. Nas quatro 
primeiras posições estão IBM, Hewlett-Packard (HP), Positivo e Itautec. No caso das 
companhias multinacionais e de empresas de capital fechado, o ranking leva em consideração 
estimativas da IDC, já que elas não divulgam seus resultados locais. 
 
Segundo Reinaldo Roveri, gerente de pesquisas para o mercado corporativo da IDC, se Oracle 
e Sun já estivessem juntas no primeiro semestre de 2008, o faturamento da empresa teria 
sido 27% maior no período. 
 
Tanto a Oracle como a Sun tem operações significativas no país. Os negócios locais da Oracle 
são conduzidos por Silvio Genesini, um executivo com mais de 30 anos de experiência no 
setor. Antes de chegar à empresa, ele atuou na Accenture durante mais de duas décadas. 
Outro brasileiro - Luiz Meisler - comanda a Oracle na América Latina, sob o cargo de vice-
presidente executivo. 
 
Para a Sun, o Brasil ganhou especial relevância nos últimos 10 meses, com a criação de uma 
divisão de negócios voltada especificamente para o BRIC (bloco formado por Brasil, Rússia, 
Índia e China). Juntos, esses países representam quase 20% dos negócios globais da Sun.  
 
Em entrevista ao Valor , em junho do ano passado, o presidente da Sun no Brasil, Rodolfo 
Fontoura, afirmou que com a iniciativa a subsidiária não teria mais que entrar no último lugar 
da fila toda vez que decidisse tocar projetos locais, o que seria o momento certo para retomar 
o plano de fabricar equipamentos no país. "Ainda não temos um centro de produção na 
América Latina. Por isso a ideia é tão atraente", disse ele na época, sem revelar detalhes. De 
acordo com o executivo, era necessário esperar um patamar mais equilibrado do dólar frente 
ao real.  
 
Um levantamento da IDC mostra que o Brasil teve um crescimento de 109% no mercado de 
servidores no ano fiscal de 2008, quatro vezes mais que o México, segundo colocado no 
ranking da América Latina. Neste ambiente, a Sun concorre com Dell, HP e IBM, todas com 
fabricação local de grande parte de seus equipamentos. 
 
Com a maior comunidade de desenvolvimento da plataforma Java no mundo, o Brasil sempre 
foi considerado pelos executivos da Sun uma referência na prestação de serviços de 
tecnologia, um dos focos da empresa. Como a Oracle também tem interesse no segmento, ela 
se beneficiará muito dos 600 funcionários e da rede de mais de 100 parceiros da Sun no país.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


