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Larry Ellison diz ser o grande consolida-
dor da indústria de software. Ontem ele deu
uma prova disso.

O diretor-presidente da Oracle Corp. sen-
tiu o gosto da vitória quando a rival
PeopleSoft Inc. concordou em ser comprada
por US$ 10,3 bilhões. Com isso, Ellison der-
rotou quem desconfiava de sua sinceridade,
duvidava que ele pudesse rebater o desafio
antitruste do governo americano e duvidava
que ele teria energia para superar a resis-
tência de seu alvo, que por 18 meses pare-
ceu inflexível.

"Somos os principais consolidadores no
setor de software", disse Ellison ao Wall
Street Journal depois que a PeopleSoft aceitou
a oferta da Oracle, aumentada para USS 26,50
por ação. Ele disse que a Oracle iria de novo
à caça de grandes aquisições tão logo prove a

acionistas e consumido-
res o valor da compra da
PeopleSoft. Em particu-
lar, ele mencionou a BEA
Systems Inc., que tem
um valor de mercado
atualmente de cerca de
USS 3,5 bilhões.

Quando tiver sido
finalizada, a aquisição
vai reformar radical-
mente o mercado para

Larry Ellison softwares que as empre-
sas usam para tocar suas operações. Só res-
tarão dois grandes fornecedores: a Oracle,
dos Estados Unidos, e a SAP AG, da
Alemanha. E o negócio também cria uma
batalha entre as gigantes Oracle, SAP,
Microsoft Corp. e International Business
Machines Corp., cada uma das quais que-
rendo oferecer a empresas um conjunto com-
pleto de programas e reduzir a necessidade
de seus clientes usarem outros fornecedores.

A compra também destaca a fraqueza des-
ses grandes fornecedores de software.

Clientes corporativos, que gastaram muito
em software nos anos 90, estão fazendo cor-
tes, comprando programas mais baratos em
partes menores, exigindo grandes descontos
e testando novas e radicais abordagens, como
programas de código aberto. A freguesia está
se rebelando contra altos custos iniciais de
licenciamento, taxas de "manutenção" sem-
pre em alta e programas que freqüentemente
não trazem os benefícios prometidos.

A vitória da Oracle chega a um custo
muito maior do que ela queria. No final, a
Oracle concordou em pagar USS 26,50 por
ação pela PeopleSoft, 66% mais que sua ofer-
ta inicial em junho de 2003 e 10% mais que sua
"melhor e última" oferta de USS 24 por ação,
do mês passado. O tempo todo, os negócios da
PeopleSoft foram se deteriorando, parte como
resultado da oferta da Oracle. O lucro líquido
da PeopleSoft caiu 9% nos primeiros nove
meses deste ano, e a companhia reduziu suas
previsões para os resultados do ano.

Mas a PeopleSoft ainda consegue gordas
margens de lucro com taxas de manuten-
ção, pagamentos anuais que os clientes

fazem para atualizações, ajustes de proble-
mas e suporte a produto. Esses pagamen-
tos, que em média são 20% das taxas ini-
ciais de licenciamento, aumentam com o
tempo, representando uma receita confiável
que pode reforçar os resultados mesmo
quando as vendas de novos programas não
sobem. A Oracle disse que informação dada
pela PeopleSoft no fim de semana mostra
que esta ainda tem receita com manutenção
maior e é mais lucrativa do que se acredita-
va anteriormente.

Ellison tem sido o maior defensor da idéia
de que o setor de software tem excesso de
empresas que construíram grandes bases de
clientes e receita de manutenção durante o
boom do setor, mas têm tido problemas nos
últimos anos porque os gastos corporativos
com informática despencaram. No inicio do
processo, a Oracle sinalizou que estava mais
interessada na lista de clientes da PeopleSoft
do que em sua tecnologia ou executivos.

"Os fortes vão ficar mais fortes, os fra-
cos vão ficar mais fracos, ou ser compra-
dos", disse Ellison. "Vai haver uma era de
consolidação. Mas eu vejo um monte de
vendedores e não muitos compradores."

Para capturar a PeopleSoft, a Oracle teve
de superar objeções antitruste por parte do
Departamento de Justiça do governo ameri-
cano. Sua vitória, seguindo-se a um julga-
mento que demorou uni mês este ano, mos-
trou uma vez mais que as mudanças em
andamento no setor tornam processos anti-
íruste difíceis de provar, o que provavel-
mente abrirá as portas para novos negócios.

Mas clientes da PeopleSoft temem que
possam ter de trocar de software, um pro-
cesso que custa tempo e dinheiro. Jim
Prevo, diretor de informática da Green
Mountain Coffee Roasters Inc., disse que
quer ver a Oracle melhorar e dar suporte às
aplicações e clientes da PeopleSoft por pelo
menos dez anos e espera que a Oracle não
force os clientes a mudar para produtos
dela abruptamente.
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