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Às 6h15 da última sexta-feira, Orlando Ayala ligou a TV e logo ficou grudado no noticiário 
financeiro. Ignorando os pedidos de sua mulher para que tomasse o café da manhã, o executivo 
da Microsoft Corp. concentrou toda sua atenção numa entrevista com o presidente da Oracle 
Corp., Larry Ellison, que havia acabado de anunciar seu plano para absorver a PeopleSoft Inc. 
numa oferta de compra hostil.  
 
"Eles estão vindo em cima de nós", Ayala diz que pensou para si próprio. "Estamos prontos para 
mandar ver."  
 
Com o anúncio na semana passada de que a Oracle está fazendo uma oferta pela rival menor, 
Ellison indicou seu desejo de que sua empresa exerça um papel ainda maior no bilionário mercado 
para aplicativos empresariais. Imediatamente, a iniciativa o pôs em competição mais dura com a 
alemã SAP AG, a maior fabricante de aplicativos para empresas. Mas, talvez mais importante, a 
oferta augura uma nova luta, maior, entre a Oracle e a maior fabricante de software do mundo, a 
Microsoft.  
 
O estouro da bolha de tecnologia está forçando as maiores e mais fortes fabricantes de software a 
lutar mais ferozmente pelas poucas áreas de crescimento que restam. Nos anos 90, muitas 
grandes empresas investiram em complexos aplicativos para gestão de contabilidade, 
relacionamentos com os clientes, compras de fornecedores e outras funções com softwares da 
SAP, PeopleSoft, Oracle e outras. À medida que as vendas a grandes clientes desaceleram, essas 
fabricantes de software estão agora apostando em mais crescimento ao visar a empresas de 
médio porte, que têm de algumas centenas a alguns milhares de empregados.  
 
A Microsoft está diretamente focada nesse mercado. A empresa gastou US$ 2,3 bilhões nos 
últimos anos para adquirir a americana Great Plains e a holandesa Navision a/s, duas especialistas 
em software para médias empresas. A Microsoft tem hoje cerca de US$ 500 milhões em vendas 
anuais de aplicativos empresariais, mas vê o mercado como um segmento adjunto de rápido 
crescimento para seu negócio principal de software para microcomputadores, que está em 
maturação.  
 
A Microsoft e a Oracle já competem ferozmente no mercado de banco de dados, no qual a Oracle 
é a líder. Mas eles evitaram uma colisão direta em aplicativos para empresas, área na qual a 
Oracle continua focada em grandes clientes corporativos.  
 
A oferta de Ellison pela PeopleSoft fornece nova evidência de que a Oracle tem projetos 
ambiciosos para todo o mercado de aplicativos, incluindo a base de clientes menores da Microsoft. 
Ela também avança uma consolidação do setor que o diretor da Microsoft Doug Burgum prevê que 
deixará apenas um punhado de grandes "ecossistemas" de software centrados em alguns poucos 
fabricantes, entre eles Microsoft, SAP e International Business Machines Corp.  
 
Além disso, as renovadas ambições da Oracle em aplicativos suscitam tantas perguntas sobre o 
panorama competitivo que deixam executivos do setor especulando. Logo depois da entrevista de 
Ellison à TV, Ayala iniciou numa "furiosa" troca de e-mail com Burgum e Paul Flessner, diretor da 
divisão de servidores e banco de dados da Microsoft. Eletronicamente, os executivos especularam 
como a iniciativa da Oracle poderia afetar a Microsoft. Entre algumas das questões estava se o 
plano da Oracle de encerrar o desenvolvimento de produto da PeopleSoft criaria "confusão" que 
beneficiaria a Microsoft e se a Oracle poderia forçar clientes da PeopleSoft a parar de usar 
software de banco de dados da Microsoft.  
 
Burgum, que chefia a divisão Business Solutions da Microsoft, disse ontem, segunda-feira, ao Wall 
Street Journal que a recente manobra da Oracle não altera o foco da Microsoft em aplicativos para 



pequenas e médias empresas. Ele minimiza qualquer concorrência direta entre as duas empresas 
nessa área, dizendo que, ao contrário, uma aquisição distrairia a Oracle dos esforços para 
expandir ali. E ele rejeitou a idéia de que a Microsoft vai contra-atacar com uma oferta pela 
PeopleSoft ou uma transação de destaque dela própria.  
 
Burgum diz que entrar no mercado de aplicativos para grandes empresas "não é interessante para 
nós". Em vez disso, a Microsoft vai continuar investindo no mercado para pequenas e médias 
empresas, ao mesmo tempo em que tenta afastar qualquer grande intruso. A estratégia da 
Microsoft é criar um conjunto de componentes de programa que seus revendedores possam então 
adaptar para setores e regiões geográficas específicos. Burgum estima que cerca de 3.600 
vendedores de software distribuem programas para pequenas empresas, tornando o segmento 
maduro para que a Microsoft traga a padronização.  
 
A Oracle começou no ano passado a vender uma "edição especial" de seu pacote de software na 
Europa e Ásia voltada a empresas com 100 a 500 empregados. Ela diz que 41% dos clientes no 
mundo que usam seus aplicativos ficam abaixo da categoria de média empresa. Uma porta-voz da 
Oracle não quis comentar sobre se a proposta aquisição da PeopleSoft aumentaria a rivalidade 
com a Microsoft, mas disse: "Estamos entrando em muita competição" com produtos da Navision.  
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 jun. 2003. The Wall Street Journal. 


