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Nos últimos quatro anos, o executivo-chefe da Oracle, Larry Ellison, fez várias aquisições que 
proporcionaram todo tipo de benefícios para a companhia. Após gastar US$ 30 bilhões na 
compra de 56 companhias, ele dobrou as receitas da gigante do software para estimados US$ 
24 bilhões no atual exercício social, o que beneficiou o preço das ações da companhia. O 
negócio mais recente fechado por Ellison é também um dos mais ambiciosos até o momento. 
Sua proposta de US$ 7,4 bilhões pela Sun Microsystems, que ainda precisa ser aprovada pelas 
autoridades reguladoras europeias, colocaria a Oracle no negócio de hardwares pela primeira 
vez e ampliaria bastante o império de Ellison. 
 
Mas o poder crescente da companhia, junto com uma maior consolidação de outros grandes 
concorrentes no setor tecnológico, vem frustrando alguns clientes corporativos. Eles temem 
que a estratégia da Oracle possa estar ajudando a sufocar a inovação, deixando-os reféns de 
preços elevados. "Uma vez que você faz um pacto com o diabo, é difícil se livrar", afirma 
James Sims, diretor de tecnologia da rede varejista da Califórnia Save Mart Supermarkets, que 
afirma estar preso a alguns produtos da Oracle porque as alternativas seriam muito caras. 
"Eles estão nos extorquindo. Estou muito insatisfeito com eles." A Oracle não quis fazer 
comentários sobre o caso. 
 
E não é só a Oracle que enfrenta conflitos como esse com clientes. A onda de fusões e 
aquisições na área de informática corporativa ao longo da última meia década vem sendo 
maciça, com 79 aquisições feitas pela Microsoft, 60 pela IBM, 40 pela EMC e 34 pela Hewlett-
Packard (HP). Esse negócio, que movimenta US$ 1 trilhão por ano, agora é comandado por 
uma dezena de gigantes, e o mercado de software é dominado por apenas quatro companhias: 
Oracle, Microsoft, SAP e IBM. Os clientes gostam da simplicidade que é comprar tecnologia de 
poucos fornecedores, mas eles também se tornaram mais dependentes dessas companhias. É 
cada vez mais difícil negociar preços ou mudar para tecnologias alternativas. 
 
Essa dependência foi uma das preocupações levantadas pelas autoridades antitruste da União 
Europeia em 3 de setembro, quando elas lançaram uma investigação sobre o acordo de 
compra da Sun. O problema: a Sun controla o MySQL, o importante programa de banco de 
dados de fonte aberta que está surgindo como concorrente do programa de banco de dados da 
Oracle, que é a líder mundial. Se a Oracle comprar mesmo a Sun, isso poderá enfraquecer ou 
mesmo matar o produto rival. "A Comissão [Europeia] tem obrigação de assegurar aos clientes 
que eles não irão se deparar com escolhas reduzidas ou preços maiores como resultado dessa 
aquisição", disse em comunicado a comissária de Competição Neelie Kroes. 
 
A investigação aumenta as incertezas com o negócio, o que está levando alguns analistas a 
especularem que a Oracle poderá desistir do acordo. Mesmo assim, a investigação não deverá 
impedir a transação. Se pressionada, a Oracle poderia vender o MySQL ou desmembrá-lo, 
tornando-o uma companhia independente. 
 
Ellison, de 65 anos, já exerce uma influência enorme sobre o mundo da tecnologia e isso 
somente aumentaria com os ativos da Sun. Se o negócio for adiante, ele terá controle sobre 
uma das maiores linhas de produtos para corporações do setor. A Oracle vai vender de tudo, 
de servidores e equipamentos de armazenagem de dados a sistemas operacionais, bancos de 
dados e programas para gerenciamento de contabilidade, compras, e cadeia de fornecimento. 
Ellison já sinalizou que poderá até desenvolver aplicativos para telefones celulares e netbooks 
ultraportáteis. "Todo o cenário do setor poderá mudar", afirma Eric Openshaw, vice-presidente 
do conselho de administração da Deloitte Consulting. 
 
A estratégia de consolidação está claramente compensando para Ellison e seus acionistas. 
Enquanto os maiores índices de ações dos Estados Unidos acumulam uma pequena queda nos 
últimos cinco anos, as ações da Oracle mais que dobraram de preço, para US$ 22. As ações de 
Ellison estão agora avaliadas em US$ 25 bilhões, mais que os US$ 16 bilhões das ações da 
Microsoft que Bill Gates ainda tem, depois de transferir ações avaliadas em US$ 28 bilhões 
para a sua fundação. Laura Lederman, analista da William Blair, diz que há uma forte 



correlação entre a estratégia de aquisição e o desempenho dos preços das ações. "As 
aquisições tornam a Oracle um fornecedor mais estratégico para seus clientes", afirma 
Lederman. 
 
Alguns analistas vem questionando a sustentabilidade da estratégia de aquisições. O número 
de bons alvos potenciais vem diminuindo rapidamente, o que significa que as gigantes 
tecnológicas que dependem de aquisições para crescer verão suas possibilidades diminuírem. 
"Quando todas as companhias de grande porte tiverem sido compradas e os custos forem 
pressionados, esse grupo terá um crescimento muito lento", alerta o analista Peter 
Goldmacher da corretora de valores Cowen & Co. 
 
Durante décadas, Ellison desdenhou as companhias de tecnologia que compravam seu 
crescimento. Depois de cofundar a Oracle com US$ 2 mil em 1977, ele sempre criticava 
concorrentes por "preencherem cheques, e não códigos". Tudo isso mudou em 6 de junho de 
2006, quando ele lançou uma proposta hostil para a aquisição da PeopleSoft. Em uma 
entrevista concedida naquele dia à "BusinessWeek", numa suíte do Carlyle Hotel de Nova York, 
Ellison disse que aquele era o nascimento de uma nova era para o setor de software. "Haverá 
um punhado de companhias muito grandes e entrincheiradas, que vão dominar o setor de 
tecnologia", previu ele. 
 
A cena foi típica de Ellison. Ele estava usando um primoroso terno cinza feito sob encomenda e 
camisa preta sem colarinho. Um piano Steinway servia de pano de fundo. Ele disse que a era 
da consolidação também seria boa para os clientes. Com menos fornecedores, afirmou ele, os 
clientes poderiam contar com os concorrentes remanescentes para administrar a difícil tarefa 
de costurar aplicativos diferentes, em vez de cuidarem eles mesmos da tarefa. Ele também 
disse que companhias maiores poderiam investir mais em produtos de próxima geração. 
"Estamos fazendo um esforço enorme para deixar os clientes da PeopleSoft satisfeitos", 
afirmou ele. 
 
Foi uma promessa que ele fez repetidas vezes enquanto a Oracle comprava uma companhia de 
software após a outra. Ellison disse a clientes que iria dar suporte aos seus produtos pelos 
anos vindouros e que eles não precisavam mudar de empresa. Ao mesmo tempo, a Oracle 
embarcou em um ambicioso projeto de desenvolvimento, designado Project Fusion. A ideia era 
refazer todos os programas para seus aplicativos administrativos, da contabilidade ao 
planejamento, juntando as melhores características dos produtos que a companhia havia 
adquirido. 
 
Alguns clientes da Oracle disseram à "BusinessWeek" que estão satisfeitos com a companhia e 
estão ansiosos pelos aplicativos do projeto Fusion. "Estamos muito satisfeitos com eles. 
Podemos tirar vantagens da unificação dos aplicativos", afirma Raymond Payne, presidente da 
Oracle Applications Users Group, uma associação de clientes da Oracle. Ian Abramson, 
presidente de uma organização parecida, a Independent Oracle Users Group, admite uma certa 
frustração entre os clientes por causa das altas taxas de manutenção cobradas pela Oracle, 
mas a maioria deles entende que as taxas são necessárias para que a Oracle melhore cada vez 
mais seus produtos. 
 
Outros clientes estão irritados com o que chamam de preços altos e táticas duras. A Alaska Air 
Group comprou bancos de dados da Oracle e outros aplicativos da PeopleSoft, Siebel Systems 
e Hyperion. Posteriormente, a Oracle comprou todas essas companhias, deixando a companhia 
aérea amarrada a um único fornecedor para toda a estrutura principal de sua tecnologia. Este 
ano, por causa da recessão, a Alaska Air Group negociou taxas menores com todos os seus 
fornecedores de software - exceto a Oracle. "Eles não mexem nos preços e estamos 
totalmente amarrados", queixa-se Kris Kutchera, vice-presidente de tecnologia da informação 
da Alaska Air. "Eles foram ficando maiores e mais fortes e está mais difícil para os clientes 
chegarem a um acordo." 
 
A Oracle aumentou seus preços nos últimos dois anos, mesmo com a demanda caindo junto 
com o enfraquecimento da economia americana. A edição de ponta de seu banco de dados 
custa US$ 950 para cada pessoa autorizada a usá-lo, uma alta de 19% em relação a dois anos 



atrás. O preço do programa da Oracle que roda sites da internet aumentou 17% no mesmo 
período. 
 
A maior parte das companhias de software faz ocasionalmente auditorias de seus clientes, 
checando seus escritórios e sistemas de tecnologia para se certificarem que eles estão 
pagando pelos programas que usam. Mas a Oracle tem a reputação de ser muito agressiva, 
segundo afirma Jane Disbrow, analista da consultoria Gartner. Ela diz que as políticas da 
Oracle podem ser confusas e os contratos com os clientes frequentemente não deixam claro 
quais são os direitos destes. Como resultado, alguns clientes acabam recebendo contas que 
vão de US$ 200 mil a US$ 4 milhões depois de serem auditados. "É fácil não estar em 
conformidade com os licenciamentos da Oracle. Eles não fazem nada para ajudar as pessoas a 
estarem em conformidade", afirma Disbrow. "Então, eles fazem uma auditoria e você recebe 
uma cobrança enorme." 
 
Mas alguns clientes estão reagindo. Sims, da Save Mart, diz que poderia economizar 75% em 
taxas anuais de manutenção se pudesse mudar seus sistemas de computador para que eles 
rodassem um banco de dados de fonte aberta fornecido pela companhia de software Ingres. 
Mas ele diz estar preso à Oracle nos aplicativos de computação existentes porque eles têm um 
custo adiantado muito grande caso a companhia queira mudar de tecnologia. Enquanto isso, 
ele está construindo todos os novos aplicativos que pode no banco de dados da Ingres. 
 
A gigante japonesa das telecomunicações Nippon Telegraph & Telephone (NTT) está indo mais 
longe. A companhia está substituindo muitos de seus bancos de dados da Oracle por outro 
pacote de fonte aberta, o PostgreSQL. Takeshi Tachi, gerente sênior do Centro de Software de 
Fonte Aberta da NTT, diz que o PostgreSQL é hoje bom o suficiente para ser usado em alguns 
dos sistemas de computadores mais importantes da companhia. Ele prevê que a NTT vai 
economizar cerca de US$ 10 milhões por ano com a troca. Ed Boyajian, executivo-chefe da 
EnterpriseDB, que vende o PostgreSQL para a NTT, diz que tem visto muito interesse desde 
que a Oracle informou que iria comprar a Sun e o MySQL.  
 
Pequenas e médias empresas de software como a EnterpriseDB admitem que encontram 
grandes obstáculos quando enfrentam as gigantes, mas elas afirmam que podem ter um papel 
vital no equilíbrio da balança. "Os compradores de tecnologia temem ficar amarrados a um 
único vendedor", explica Sohaib Abbasi, executivo-chefe da Informatica, uma companhia de 
Redwood City, na Califórnia, que vende software que as empresas usam para gerenciar seus 
dados. "Nós asseguramos liberdade de escolha para as companhias." 
 
Uma tendência que poderá aumentar as oportunidades para as companhias de software 
iniciantes é o advento da chamada cloud computing (computação em nuvem). Especialistas 
acreditam que no longo prazo muitas companhias deixarão de rodar suas tarefas de 
computação em seus próprios servidores, para usar "nuvens" de servidores remotos pela 
internet. Essa mudança poderá exigir que as gigantes do software comecem a vender seus 
produtos de uma nova maneira, recolhendo taxas ao longo de muitos meses, em vez de 
embolsarem adiantadamente grandes cheques quando os clientes instalam seus programas. 
 
A mudança também deverá tornar mais fácil para as empresas mudarem de um provedor de 
serviços de tecnologia para outro. A Oracle e outras gigantes do software terão menos poderes 
sobre os clientes. "O lugar para onde o mundo está caminhando não bate com o lugar para 
onde Larry está caminhando", afirma Marc Benioff, executivo-chefe da Salesforce.com, uma 
concorrente da Oracle que fornece software pela internet. 
 
Mesmo assim, os clientes corporativos que se sentem espremidos pelas gigantes poderão ter 
de mudar seus comportamentos se realmente quiserem mais escolhas no mercado. Depois do 
estouro da bolha pontocom, as corporações voltaram em grande parte suas costas para as 
companhias iniciantes, porque algumas delas não conseguiram cumprir o que prometeram. 
Para estimular mais inovação, os clientes poderão ter de correr o risco de voltar a fazer 
negócios com empresas iniciantes. "Se eles quiserem ver novas tecnologias, eles terão que ser 
mais abertos às companhias iniciantes", diz Marc Andreessen, o pioneiro da internet que é hoje 
um capitalista de risco. "Eles terão que ter uma disposição maior para experimentar."  



 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


