
Novo lance na guerra dos softwares 
 
Oracle eleva proposta hostil de compra da PeopleSoft de US$ 5,1 bilhões para US$ 6,3 bilhões. O 
setor de tecnologia da informação está vivendo uma época de conflagração, em que a diplomacia 
foi praticamente deixada de lado e as partes se armam de propostas hostis e decidem declarar 
guerra aberta aos concorrentes nos campos do mercado e da Justiça, num momento em que a 
economia mundial – e a norte-americana, em especial – permanece estagnada. Pelo menos dois 
conflitos são evidentes. Num deles, a poderosa Microsoft, a terceira maior empresa do mundo, 
usa todos os recursos a seu alcance para derrotar o sistema operacional Linux, de código aberto. 
No outro, a Oracle insiste em comprar a qualquer custo a concorrente norte-americana 
PeopleSoft, para ganhar fôlego para competir com a líder no segmento de produção de software 
de gerenciamento para empresas, a alemã SAP.  
 
Na quarta-feira, a Oracle elevou de US$ 5,1 bilhões para US$ 6,3 bilhões sua oferta hostil pela 
PeopleSoft, dois dias depois de a PeopleSoft ter afirmado que aceleraria sua aquisição da J.D. 
Edwards. Em reação a essa oferta, a PeopleSoft recomendou aos acionistas que não adotem 
atitude precipitada, numa tentativa de evitar que os investidores comecem a vender suas ações 
da empresa à concorrente pelo valor ofertado.  
 
Além dessa batalha pela posse do controle acionário da PeopleSoft, outra está se desenvolvendo 
no judiciário norte-americano. A PeopleSoft, acuada pela oferta hostil da Oracle, já havia entrado 
com ação na Justiça para evitar a perda do controle, recorrendo à lei antitruste e acusando a 
concorrente de práticas comerciais desleais. Na quarta-feira, Richard Blumenthal, procurador do 
estado de Connecticut, informou que daria entrada a um processo judicial federal em Hartford, 
Connecticut, para deter a iniciativa da Oracle. A fusão com a PeopleSoft, disse ele, infringiria a 
legislação antitruste ao "reduzir significativamente a competição" no mercado de softwares de 
gestão, os ERP.  
 
A Oracle, por sua vez, entrou com processo contra a PeopleSoft, seu conselho de administração e 
a J.D. Edwards junto ao Tribunal Especial de Delaware, pedindo ao juiz que tome uma decisão 
rápida que possa ajudar na aprovação da aquisição. E protocolou uma ação cautelar para impedir 
a PeopleSoft e a J.D. Edwards "de interferir na venda de controle de uma empresa negociada em 
bolsa". A nova oferta em dinheiro feita pela Oracle, de US$ 19,50 por ação da PeopleSoft, 
corresponde a um aumento de 22% em relação à proposta de aquisição a US$ 16 por ação, 
totalizando US$ 5,1 bilhões, feita no último dia 6.  
 
Essa iniciativa de Larry Ellison, o principal executivo da Oracle, poderá lhe assegurar o apoio dos 
acionistas da PeopleSoft, e mostra que ele não está apenas tentando paralisar a empresa 
concorrente e a J.D. Edwards, disseram investidores. Nos últimos dias, executivos da Oracle se 
reuniram com os controladores da parcela majoritária das ações da PeopleSoft, e muitos deles 
disseram quanto queriam por suas ações. Ellison disse que não elevará mais sua oferta.  
 
"A PeopleSoft tem de conversar", disse Bill Batcheller, que ajuda a administrar US$ 28 bilhões em 
investimentos na Nacional City Investment Management, total de ativos que inclui ações da 
PeopleSoft e da Oracle. "Não estou dizendo que eles têm de aceitar a oferta. É mais provável que 
se acrescente ainda uma pequena quantia à oferta." A nova oferta da Oracle representa um ágio 
de 29% em relação ao fechamento das ações da PeopleSoft no dia anterior à oferta inicial. As 
ações da J.D. Edwards, com sede em Denver, Estado norte-americano de Colorado, subiram US$ 
0,28, para US$ 14,17. As da Oracle valorizaram US$ 0,07, alcançando US$ 13,42.  
 
O porta-voz da J.D. Edwards, Victor Chayet, disse que "continuamos comprometidos com a fusão 
da PeopleSoft. Sustentamos que a oferta de compra hostil da Oracle é lesiva àquele acordo." A 
Oracle, em comunicado oficial, procurou refutar as críticas de que a fusão reduziria a competição 
no mercado, mas, ao contrário, significaria uma intensificação da competição.  
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