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Sentado em um amplo pavilhão japonês, ao lado de um lago particular escondido entre 
as colinas cobertas por florestas do norte da Califórnia, o segundo homem mais rico da 
indústria de software parece plenamente no comando de seus domínios.  
 
Esse é o Xanadu pessoal de Larry Ellí-son. Projetado, segundo ele, para se assemelhar 
a uma vila japonesa com estruturas de diferentes partes da história do país, ele 
consumiu cinco anos de planejamento e dez para ser construído. 
 
"Há uma ligação primitiva com a água corrente e a madeira cortada e não acabada", 
diz Ellison, enquanto tenta explicar por que, desde que era jovem, ele sempre se 
sentiu em casa quando está em algum jardim japonês. 
 
Observando as cerejeiras do outro lado do lago, ele parece em transe por alguns 
segundos. "É um contraponto maravilhoso ao resto da minha vida, que não é 
tranqüila. Eu sou muito ativo." Com uma risada, ele se lembra do apelido engraçado 
que ganhou de um dos primeiros programa¬dores da Oracle, a companhia de software 
de bancos de dados que ele fundou em 1977: "Captain Mellow" ("Capitão Tranqüilo"). 
 
Mesmo assim, aos 62 anos, Ellison admite que ultimamente vem reduzindo o ritmo. 
"Minha semana de trabalho foi reduzida para 50 horas — estou trabalhan¬do menos", 
diz ele. Safra Catz, uma ex-executiva de banco de investimento que se tornou seu 
braço direito, assumiu a maior parte das tarefas do dia-a-dia, deixando-o mais livre 
para se concentrar no processo de engenharia, que segundo Ellison sempre foi seu 
principal foco. 
 
Entre outras coisas, ele agora também tem mais tempo para pensar. Recentemente, 
vem insistindo bastante no potencial—e na ameaça — dos softwares de código aberto. 
Ellison menciona as questões que vem tentando resolver: "Eles são um problema, um 
risco, como vamos responder a eles, eles podem nos prejudicar, como podemos tirar 
vantagem deles?" 
 
Isso soa bastante diferente do Larry Ellison de quatro anos atrás, quando a indústria 
tecnológica ainda se encontrava em queda li¬vre depois do "boom" dos anos 1990. Em 
uma entrevista concedi¬da ao jornal "Financial Times" na época, ele disse que a era 
inicial da inovação em tecnologia estava acabada e que a produção de software estava 
ficando chata e madura, como ocorre com qualquer setor tradicional. Ele também 
previu uma onda de fusões, uma vez que as companhias de software haviam percebido 
que os dias de festa tinham terminado. 
 
Meses depois, a Oracle embarcou em uma rodada de aquisições que abalou o mundo 
do software. Elas incluíram uma oferta hostil pela PeopleSoft, que levou Ellison a 
entrar numa briga na justiça — que acabou vencendo — contra as autoridades 
antitruste do Departamento de Justiça, além da aquisição da Siebel Systems. 
 
No entanto, a inovação no mundo do software não chegou ao fim. A ascensão do 
sistema operacional Linux e outros softwares de código aberta é apenas uma das 
novas forças que ameaçam abalar as gigantes de software, como a Oracle. Outras 
forças incluem "o software como serviço" — a prática de rodar softwares para um 
cliente e vender acesso ao programa por meio de uma assinatura mensal. 
 



Enquanto isso, o Vale do Silício voltou a fazer barulho por causa de um novo estilo de 
desenvolvimento de softwares leves, chamado de "Web 2.0", que permite a pequenos 
grupos de empresas de desenvolvimento invocar os tipos de produtos que antes 
estavam ao alcance apenas das grandes companhias de software. 
 
Diante desse novo levante num setor que mal tem três décadas Ellison mostra-se 
tranqüilo. As demandas dos grandes sistemas corporativos construídos por companhias 
como a Oracle ainda vão forçar mais fusões, diz ele. 
 
Na verdade, Ellison já se mosstrou adepto da antecipação de algumas das novas 
forças. Ele é o maior acionista da Netsuite, uma das maiores companhias de software 
como serviço, que deverá partir para a abertura do capital em Wall Street no fim do 
ano Ele também foi um dos primeiros apoiadores de outra companhia, a 
Salesforce.com, criada por Mark Benioff, um extravagante ex-executivo da Oracle. 
 
A menção do sucesso de Benioff provoca uma alfinetada de Ellison, que sempre fica  
mais rude quando se depara com ex-colaboradores que se transformaram em 
concorrentes, incluindo os ex-presidentes da PeopleSoft e da Siebel Systems. "Não foi 
idéia dele", diz sarcástico. "Eu diria que fui eu que comecei a primeira companhia de 
software como serviço." 
 
A resposta de Ellison às novas forças que estão modificando a área de software está 
mais aparente em sua conversão recente ao código aberto. Ao permitir que qualquer 
pessoa use e faça adaptações nos programas, sem nenhum custo, cobrando 
geralmente apenas pela manutenção, as companhias de código aberto beneficiam-se 
de um modelo de baixo custo para desenvolver e distribuir programas que ameaçam 
acabar com os impérios de software estabelecidos. "Não temos que combater o código 
aberto, temos é que explorá-lo", diz Ellison. 
 
Na semana passada, parecia que seus planos haviam sofrido um revés. A Oracle vinha 
tentando comprar a JBoss, uma das mais destacadas companhias de software de 
código aberto: mas ao invés disso, ela foi comprada pela Red Hat, uma das principais 
companhias da Linux. 
 
Segundo Ellison, o negócio não deu certo por causa de desacertos em relação ao 
preço. "A JBoss queria vender a companhia para nós. Certamente se quiséssemos 
comprar a JBoss, nós teríamos comprado a JBoss." 
 
Sem o controle de sua própria propriedade intelectual, as companhias de código aberto 
estão sujeitas a ver seus produtos serem simplesmente absorvidos por empresas como 
a Oracle, diz Ellison. "A razão de eu preencher cheques de bilhões ou centenas de 
milhões de dólares por coisas que são de código aberto é que se nós podemos fazer 
isso, outras pessoas também podem." 
 
Essas considerações também parecem ter dissuadido a Oracle de tentar comprar uma 
das grandes companhias de Linux, pelo menos por enquanto. "Não vejo como 
poderíamos comprar a Red Hat... Não vou gastar US$ 5 bilhões, ou US$ 6 bilhões, por 
algo que pode ser completamente varrido do mapa", diz ele. A Oracle cogitou comprar 
a Novell, controladora da SuSe, maior companhia Linux da Europa, mas teria 
enfrentado o mesmo risco, acrescenta ele. 
 
Juntamente com os programas de código aberto, Ellison diz que está direcionando a 
Oracle para a área de software como serviço, ao hospedar programas para alguns 



clientes. De fato, a menção do novo modelo de negócios — que depende de 
pagamentos regulares de assinaturas em vez de uma receita adiantada associada às 
vendas tradicionais de software —, toca um nervo: Ellison vem se queixando há algum 
tempo de que Wall Street não deu crédito à sua empresa por ela ter passado para uma 
maior dependência dos pagamentos regulares de manutenção. 
 
"Por um lado, as pessoas dizem que o código aberto e o software como serviço são 
realmente quentes — por outro lado, só estão de olho em nossas novas vendas de 
licenças", diz ele. "É o tipo de absurdo que às vezes você encontra no mundo." 
 
Embora algumas das forças que atingem o setor possam estar provocando mais 
mudanças do que o próprio Ellison parecia esperar quatro anos atrás, outras 
tendências parecem lembrar um retorno às raízes do software. A Oracle, assim como 
sua grande concorrente SAP, pretende construir uma "pilha" completa de softwares, 
dos programas de bancos de dados sobre os quais sua empresa foi fundada aos 
"middlewares", que atuam como uma cola para os sistemas baseados na internet, e os 
aplicativos que rodam sobre eles. 
  
 Unir todas as parte da pilha torna os sistemas de informações mais fáceis de 
administrar, diz Ellison. "Está tudo sincronizado — essa á a abordagem da Microsoft e, 
historicamente, também a da IBM", acrescenta. 
 
A possibilidade dos softwares mais uma vez se combinarem em blocos monolíticos 
vendidos por uma única companhia provavelmente deixará os clientes sentindo-se 
ambivalentes. Mas comprar . de um único fornecedor tornaria a vida mais fácil. "A 
maioria dos nossos grandes clientes preferiria ter um único número de telefone para o 
qual ligar", diz Ellison. 
 
Mesmo assim, pilhas de softwares como essas tornam mais difícil para as empresas 
escolherem entre os componentes de diferentes fornecedores, reduzindo 
potencialmente a competição. 
 
"Os clientes querem integração e querem escolha. Até certo ponto, essas coisas não 
combinam", diz Ellison. Ele prevê que a Oracle poderá diminuir essas preocupações, 
"contanto que façamos um bom trabalho e não cobremos caro demais. Isso seria criar 
os mesmos problemas que estamos tentando resolver — estamos fazendo muito 
dinheiro no momento." 
 
Olhando fixamente para o lago sereno, com o cheiro dos pinheiros e dos cedros 
emanando das vigas e das paredes 4o pavilhão japonês, a escala das riquezas que 
estão em jogo logo fica evidente. Apesar desse ar de perfeita calma, porém, Ellison 
parece agitado demais para pensar em aposentadoria. "Amo meu trabalho — não 
preciso do dinheiro", diz ele. 
 
Fonte: Valor Econômico / Financial Times, São Paulo, 24 abr. 2006, 
Tecnologia & Telecomunicações, p. B4. 
 


