
Sun tenta reverter desconfiança do mercado de TI 
Ricardo Cesar De São Paulo 
 
Fornecedora alterou seu modelo de atuação, mas ainda precisa convencer que voltará aos lucros. 
 
Na manhã de 13 de fevereiro, um grupo com cerca de 300 executivos do setor de tecnologia da 
informação reuniu-se na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo, para ouvir o que uma 
das mais importantes empresas da sua área tinha a dizer. A mensagem da americana Sun 
Microsystems foi clara: nós mudamos. No intervalo das sessões, entre um café e uma bolacha, 
alguém em uma das rodas que se formaram concluiu que só se altera o que não estava bom. 
 
De fato, os últimos anos não foram fáceis para a fornecedora de equipamentos, softwares e 
serviços de TI, que apresenta seguidos prejuízos desde 2002. Para mostrar que as dificuldades 
estão ficando para trás, Jaime Vallés, presidente da companhia para a América Latina, falou para 
a platéia de clientes e parceiros comerciais sobre uma "nova Sun". Esse tipo de discurso costuma 
ter uma dose de marketing que excede, com folga, o que acontece de fato. Não nesse caso. 
 
Ao longo de 2005, a Sun virou o seu modelo de negócios de ponta-cabeça. A companhia começou 
a oferecer gratuitamente o Solaris, seu sistema operacional para servidores - os grandes 
computadores de empresas - e abriu o código do produto, a exemplo do que faz o Linux. 
 
Em 30 de novembro, a companhia radicalizou essa estratégia: todos os seus softwares passaram 
a ser gratuitos. O objetivo é aumentar o uso dos sistemas e lucrar com a oferta dos serviços que 
vêm a reboque, como suporte técnico e integração. 
 
Conhecida por vender servidores de grande capacidade com seus próprios chips, a Sun passou a 
investir também em máquinas mais leves e baratas, baseadas nos processadores da americana 
AMD. E vieram as aquisições: US$ 387 milhões pela fornecedora de software SeeBeyond e outros 
US$ 4,1 bilhões pela StorageTek, especializada em armazenamento de dados. 
 
Após tantas mudanças, a preocupação da Sun é explicar ao mercado o que está acontecendo com 
ela. Foi esse o objetivo do evento em São Paulo, que faz parte de um "road show" mundial que 
passará por cem cidades de todos os continentes. "Ainda somos vistos por alguns clientes como 
uma empresa de hardware e de tecnologias proprietárias", admite Vallés. "Isso não é mais 
verdade." 
 
Resta saber se as mudanças foram corretas. No caso da Sun, contudo, ter uma boa estratégia 
parece menos difícil do que convencer o mercado disso. Há muito ceticismo quanto à capacidade 
de a empresa retornar à antiga glória. Durante uma conferência com investidores, em fevereiro, o 
presidente Jonathan Schwartz e o diretor-executivo Scott McNealy disseram que "o foco estava 
em fazer dinheiro e crescer". Ouviram como resposta de um analista que este era o quarto ano 
que ele escutava aquilo sem que a promessa fosse cumprida. 
 
Muitos dizem que as decisões da Sun estão certas, mas podem ter vindo tarde demais. Enquanto 
concorrentes como a IBM já fizeram a transição para serviços, outros, como a Dell, tornaram-se 
fortes no crescente mercado de servidores de menor porte. 
 
O diretor de TI da subsidiária brasileira de uma grande multinacional, que falou sob condição de 
anonimato, confirma que hoje os servidores da Sun "já não são uma escolha natural" para a 
maioria das empresas. "Nem todos os executivos de tecnologia incluem a Sun em uma 
concorrência. Isso ocorre apenas nos setores em que ela tem forte presença, como 
telecomunicações e energia. A Sun tornou-se uma empresa de nicho." 
 
Embora ainda tenha de convencer potenciais clientes, analistas e investidores, a companhia 
possui muitos pontos fortes.  



Seus servidores e o sistema operacional Solaris continuam entre os mais robustos e estáveis do 
mercado. Procurados pelo Valor, a distribuidora Ingram Micro e a integradora Medidata, os dois 
maiores parceiros comerciais da Sun no Brasil, afirmaram que as vendas estão em ascensão. 
 
Apesar disso, a companhia terá um longo percurso até recuperar seu glamour. No final dos anos 
90, a Sun estava para o mundo da computação corporativa - formado pelas grandes máquinas e 
sistemas que as pessoas não enxergam, mas que são a infra-estrutura tecnológica das empresas 
- assim como o Google está para a internet hoje. Não havia empreendimento que despertasse 
mais entusiasmo. 
 
Nesse mercado em que o diretor de TI dita a moda, a Sun era uma grife - algo como uma 
Mercedes para a indústria automobilística. E, tal como acontece agora com a gigante de buscas na 
web, Wall Street estava em lua-de-mel com a fornecedora. 
 
Boa parte do sucesso da Sun vinha de clientes nos setores de internet e telecomunicações. 
Quando a febre dos empreendimentos pontocom tomou o Vale do Silício, a Sun decolou junto 
oferecendo os servidores e a infra-estrutura que mantinha os web sites no ar. Alguns analistas 
compararam o movimento da empresa com quem vendia pás e picaretas na corrida do ouro do 
Alasca, no final do século XIX. Poucos que foram atrás das jazidas efetivamente ficaram ricos, 
assim como apenas uma minoria dos negócios de internet deu resultados. Mas os fornecedores de 
equipamentos de mineração invariavelmente ganharam dinheiro. 
 
No momento em que a festa acabou com o estouro da bolha especulativa da Nasdaq, em 2000, 
não só os pedidos despencaram como as pontocom que fecharam suas portas passaram a 
devolver os equipamentos para as empresas de leasing, que os revendiam por uma fração do 
custo de um servidor novo. Esse mercado paralelo minou de vez os esforços da Sun. 
 
IBM, HP e Dell aproveitaram-se do momento de fraqueza para tentar ganhar mercado da rival - 
com sucesso. Há quatro anos a Sun ensaia sua recuperação, mas nunca fez tantos ajustes para 
conseguir isso como agora. Se as empresas de internet voltaram a seduzir Wall Street, não se 
pode descartar a hipótese de que a Sun, com sua ampla base instalada e uma nova oferta de 
produtos, brilhe outra vez. 

 
 
Leia Mais 
 
América Latina mostra sinais de recuperação 
De São Paulo  
 
Apesar de ter uma representatividade baixa no faturamento mundial da Sun Microsystems, a 
América Latina é uma das regiões em que a companhia voltou a crescer com mais força. O 
desempenho local já vinha sendo considerado bom quando, no final do ano passado, a Sun fechou 
o maior contrato de sua história no mercado latino-americano com o governo do México, que 
colocará seus servidores em 27,5 mil escolas públicas do país nos próximos cinco anos. 
 
O valor do negócio ainda não é revelado, mas Jaime Vallés, presidente da Sun para a América 
Latina, afirma que está na casa das "centenas de milhões de dólares". Talvez mais importante, as 
máquinas são os servidores mais leves munidos com os processadores da AMD, um produto que 
faz parte da estratégia de reformulação da empresa. Com isso, o México firma-se como maior 
mercado da Sun na região, seguido pelo Brasil. 
 
A empresa garante que as receitas na América Latina aumentaram 12% no ano calendário 2005. 
Considerando-se os resultados da StorageTek, cuja aquisição foi anunciada em junho do ano 
passado, o incremento fica acima de 20%. No Brasil, a operação comandada por Cleber de Morais 
faturou 24% mais no período, incluindo os resultados da StorageTek. 



 
Embora a Sun não divulgue os números locais, uma fonte próxima à subsidiária brasileira situa o 
faturamento anual no país em aproximadamente US$ 150 milhões, sem considerar a StorageTek. 
Na América Latina, seriam cerca de US$ 400 milhões. A empresa não confirma os números. 
 
Apesar do crescimento declarado na região, o Valor teve acesso a pesquisas que mostram que a 
Sun perdeu participação, em receita, no mercado brasileiro de servidores em 2004 e 2005. Parte 
da explicação é a oferta de máquinas mais baratas, como as que usam os processadores da AMD. 
 
A Sun tem 11 escritórios em seis países da região e, com a aquisição da StorageTek, ganhou uma 
fábrica em Porto Rico. Os escritórios das duas empresas estão sendo unificados em diversos 
países, inclusive no Chile e Argentina. No México e no Brasil, por questão de espaço, 
permanecerão fisicamente separados. Junto com a StorageTek, a Sun tem 320 funcionários no 
Brasil e quase 900 na América Latina. 
 
Vallés não descarta iniciar a fabricação local de alguns produtos, como o Sun Ray, um computador 
sem poder de processamento que funciona apenas conectado a uma rede. O executivo também 
avisa que está procurando empresas parceiras para projetos com implementação de software nos 
clientes.  

 
 
Leia Mais 
 
Crise das teles causou declínio no Brasil 
De São Paulo  
 
No Brasil, o período áureo da Sun começou com a privatização do sistema Telebrás, em 1998. Nos 
últimos anos da década passada e início da atual, a empresa cresceu a uma taxa composta de 
quase 40% ao ano em dólar no país. Mas, no final de 2001, as operadoras de telecomunicações 
começaram a cortar os investimentos em TI. No ano seguinte, o faturamento da subsidiária da 
Sun encolheu 30%, para algo próximo a US$ 120 milhões. 
 
Nessa época, as rivais IBM e HP, que possuem faturamento muito superior ao da Sun, começaram 
a jogar pesado com a concorrente e derrubaram seus preços. "A competição chegou em um 
patamar de extrema agressividade", lembra um diretor de TI que pediu para não ser identificado. 
 
As concorrentes valeram-se de duas tendência importantes no mercado de tecnologia corporativa 
- reduzir o número de servidores, prática chamada de "consolidação", e tornar os parques de 
máquinas mais homogêneos, com todos os equipamentos vindos de um fornecedor, o que facilita 
seu gerenciamento - para avançar sobre a base instalada da Sun. "A IBM oferecia-se para 
comprar todos os servidores antigos de uma empresa e substituí-los por máquinas suas de última 
geração", conta o diretor de TI. 
 
Paralelamente a esse ataque pesado, a Sun enfrentava a concorrência do fenômeno Dell, que 
começava a crescer com servidores mais baratos munidos de chips da Intel - um tipo de produto 
para o qual a Sun não tinha equivalente à época. "A IBM e a HP deram uma grande abocanhada, 
enquanto a plataforma Intel comia pelas bordas. A Sun foi atacada de todos os lados." 
 
A falta de um portfólio mais amplo de produtos, especialmente máquinas de menor porte, fez a 
fornecedora perder a parceria que mantinha com a Dedalus, que, ao lado da Medidata, era sua 
maior revendedora no Brasil. Em junho de 2004, a Dedalus trocou o contrato de exclusividade que 
tinha com a Sun por um acordo similar com a IBM. 
 
Passado esse período crítico, a companhia parece ter conseguido arrumar a casa. "A Sun 
realmente sofreu ataques fortes e perdeu contratos por causa disso.  



Mas a empresa identificou esses desafios, voltou-se para seus principais clientes e fortaleceu a 
parceria com os canais, que estão satisfeitos", disse um analista do mercado de tecnologia. "A 
empresa ainda tem uma grande base instalada, sobretudo em telecomunicações, energia e 
governo, e agora está bem posicionada para crescer no Brasil."  

 
 
Leia Mais 
 
Java cria comunidades de milhares de pessoas 
De São Paulo  
 
Algumas empresas desenvolvem tecnologias que ultrapassam o status de simples produtos e 
criam legiões de seguidores apaixonados. A Apple é um caso clássico. O sistema operacional 
Linux, embora não tenha uma companhia por trás, é outro exemplo. A Sun entra nesse seleto 
grupo com a linguagem de programação Java, um conjunto de especificações sobre como 
desenvolver softwares. 
 
Por ser um padrão aberto, o que permite que técnicos e entusiastas colaborem livremente para o 
seu aprimoramento, a Java tornou-se um sucesso instantâneo quando a Sun colocou a tecnologia 
na internet, em meados da década passada. A partir daí, surgiram as comunidades para trocar 
informações e compartilhar experiências. 
 
Mundialmente, existem cerca de 500 "grupos de usuários", como são chamadas essas 
comunidades. Só no Brasil, são cerca de 40. Mas o universo de técnicos em Java é bem maior: 
são 4,5 milhões de programadores especializados, dos quais cerca de cem mil estão no mercado 
nacional. 
 
O Brasil é considerado um dos países em que o relacionamento da Sun com as comunidades Java 
é mais organizado e produtivo. Como essa convivência harmoniosa não é realidade em todo lugar, 
a matriz da empresa escalou alguns profissionais da Sun no Brasil dentro de um esforço para 
aprimorar a cooperação entres as subsidiárias e as comunidades. 
 
Bruno Ferreira de Souza, presidente do Soujava, um grupo de usuários brasileiros com cerca de 
18 mil membros, explica que, em meados da década de 90, quando a tecnologia foi lançada, todo 
o mercado de tecnologia estava se voltando para desenvolver programas que rodassem sobre o 
Windows, da rival Microsoft. 
 
O problema é que as máquinas da Sun empregavam apenas o Solaris, sistema operacional 
desenvolvido pela própria fornecedora. Por melhor que seja, um sistema não vale nada se não 
tiver uma boa oferta de programas que rodem sobre ele, como o Word e o Excel funcionam sobre 
o Windows. 
 
O grande apelo da Java é que os softwares desenvolvidos segundo suas especificações funcionam 
em qualquer plataforma, do Windows ao Solaris, passando pelo Linux. Assim, a Java torna as 
outras tecnologias da Sun, como o Solaris, mais relevantes. Além disso, a empresa ganha dinheiro 
com cursos e treinamento, já que cada vez mais jovens programadores querem ter 
conhecimentos sobre esse padrão. 
 
 



 
 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 fev. 2006, Tecnologia & telecomunicações, p. B3. 
 
 


