
Integração de produtos é chave para competição 
 
 
Além dos acionistas, há outro público fundamental na disputa entre a PeopleSoft e a 
Oracle: os clientes. "Só na América Latina, a fusão com a J.D. Edwards nos traz mais 
mil empresas, elevando o número total para 1,3 mil clientes", diz Enrique Perezyera, 
vice-presidente sênior para a região. 
 
A questão não é meramente numérica. "Quase não tínhamos presença no mercado de 
companhias de médio porte, o foco da J.D. Edwards", afirma o executivo. 
É exatamente no segmento de médias empresas, indica uma pesquisa do Yankee 
Group, que estão algumas das maiores oportunidades no mercado de ERP, os 
softwares que automatizam os processos internos das companhias. O levantamento, 
feito com 500 empresas no Brasil, mostra que a maioria já adotou um software de ERP 
quando se leva em conta a amostra total, com empresas de vários portes. No 
segmento das médias, porém, 53% delas ainda não comprou um ERP. 
 
Para avançar sobre essa base e tranqüilizar os clientes da ex-J.D. Edwards, a 
PeopleSoft mostrou em seu encontro anual, na semana passada, a agenda da 
integração entre as linhas das duas empresas. A previsão é integrar tudo em 60 a 90 
dias.  
 
"São três grandes blocos de produtos interligados entre si", explica Linda Lazor, vice-
presidente global de marketing. O primeiro, chamado de Enterprise, inclui softwares 
dirigidos aos usuários tradicionais da PeopleSoft (em especial do pacote PeopleSoft 8). 
O segundo, batizado de Enterprise One, contempla os proprietários do pacote 
J.D.Edwards 5. O último deles, o World, está dirigido aos usuários da plataforma 
AS/400 ou iSeries, da IBM, composta basicamente de clientes da J.D. Edwards. Os 
produtos são intercambiáveis. 
 
"A agenda de integração dos produtos faz todo o sentido", diz André Miyajima, do 
Yankee Group. O quadro, afirma o especialista, acalma a base de clientes da 
PeopleSoft e da J.D. Edwards, mostrando que os produtos já adquiridos terão 
continuidade.  
 
Amarrar firmemente as duas bases é essencial para o futuro da PeopleSoft frente à 
proposta de aquisição hostil de Larry Ellison. "A Oracle não está muito interessada no 
crescimento dos negócios de licença da PeopleSoft, mas em adquirir sua base de 
clientes", diz Tad Piper, do US Bancorp Piper Jaffray. "Por isso, a melhor defesa da 
PeopleSoft é a boa execução de suas metas de venda." É a mesma opinião de 
Miyajima, do Yankee Group. "A linha World é, em especial, uma resposta à Oracle, que 
na primeira oferta disse que queria a PeopleSoft, mas não a J.D. Edwards." 
 
O argumento da integração é essencial na estratégia da PeopleSoft para conquistar o 
coração dos usuários. "Em 2001, 65% dos nossos clientes rodavam suas aplicações em 
bancos de dados da Oracle. Em 2002, esse número caiu para 60%", compara Steve 
Swasey, diretor mundial de relações públicas da PeopleSoft. "O fato chave é que 
quatro em cada grupo de dez clientes usam outro banco de dados e teriam de trocá-lo 
pelo da Oracle." 
 
Não é à toa que a abertura do encontro terminou com um coral negro cantando 
"Simply the Best", numa dedicatória do executivo-chefe Craig Conway aos usuários da 
empresa. Nunca o cliente foi tão importante para a PeopleSoft. 
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