
 
Softwares ambientais entram na mira da Oracle 
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A fornecedora americana de software Oracle é conhecida por seus sistemas de bancos de 
dados e softwares que ajudam na gestão das companhias. Mas nos últimos tempos, a 
companhia tem investido em segmento ainda recente e pouco explorado: as ferramentas que 
permitem que as empresas monitorem o impacto de suas atividades no ambiente, ou 
softwares ambientais. "A preocupação com essas questões tem sido uma cobrança por parte 
de governos, consumidores e até mesmo dos funcionários das empresas", diz ao Valor Jon 
Chorley, vice-presidente de produtos de cadeia de suprimento e principal executivo da área de 
sustentabilidade. O executivo está no Brasil para o Oracle OpenWorld, evento com o qual a 
empresa prevê reunir 11 mil pessoas até quinta-feira, em São Paulo. 
  
Chorley ressalta que a preservação do planeta é um ponto importante, mas que o principal 
argumento para analisar informações ambientais é a redução de despesas. "Quando você olha 
a questão da sustentabilidade, você levanta indicadores que podem ajudar no controle do 
desperdício e na eficiência dos investimentos feitos, o que ajuda a reduzir gastos", diz. 
  
O executivo cita a própria Oracle como exemplo. Durante 2010, a companhia gastou boa parte 
de seu tempo revisando todos os contratos relativos à fabricação de produtos da Sun 
Microsystems, adquirida em 2009. Segundo o executivo, durante o processo, a empresa 
reduziu milhões de dólares em custos e diminuiu os impactos ambientais de sua cadeia de 
suprimentos. Em outra iniciativa, a Oracle reduziu o consumo de energia de seus centros de 
dados com o uso de tecnologias que permitem a um servidor - um computador que concentra 
as atividades de uma rede de computadores - funcionar como se fosse centenas de máquinas 
virtuais. 
  
Analistas estimam que as oportunidades de mercado em torno dos softwares ambientais 
podem chegar a € 7 bilhões no mundo em 2015. Na contas da consultoria Gartner, em 2011 
grandes companhias vão gastar US$ 12 bilhões em equipamentos e softwares relacionados a 
iniciativas de sustentabilidade. 
  
Na Oracle, Chorley afirma que a participação nos resultados hoje é pequena - a companhia 
atua no segmento há cerca de um ano. Mas a perspectiva de crescimento é grande. "[Esse tipo 
de medição] deve se tornar uma questão tão importante dentro das companhias como o 
gerenciamento de suas finanças", diz o executivo. Segundo Chorley, a Oracle ainda não tem 
nenhum cliente brasileiro nesta área. 
  
Os softwares ambientais são um dos cerca de nove mil produtos da Oracle. Nos últimos dez 
anos, a companhia comprou 50 empresas e criou um portfólio que vai desde chips até 
sistemas de gestão e bancos de dados. O objetivo da companhia é vender pacotes fechados de 
equipamentos e softwares a seus clientes. "Essa integração permite redução de custos e 
melhor eficiência para os clientes", disse Mark Hurd, presidente mundial da Oracle, na abertura 
do OpenWorld. De acordo com o executivo, essa estratégia é adequada para o cenário de 
explosão no consumo e na criação de conteúdo digital nos próximos anos. "Apenas 4% das 
informações no mundo são digitais. E o volume de dados dobra a cada dois anos", afirmou. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 dez. 2011, Empresas, p. B2.  
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