
Em dificuldades, Novell troca comando  
João Luiz Rosa 
 
Desde o fim de 2003, quando comprou a alemã SuSe, a americana Novell tem tentado tornar 
o sistema de código aberto Linux, no qual a SuSe era especializada, no motor de seu 
crescimento. Mas ontem, depois de consecutivos resultados decepcionantes, o artífice desse 
movimento - o executivo-chefe Jack Messman, que estava no conselho da companhia desde 
sua fundação, há 27 anos - teve sua cabeça cortada.  
 
Seu sucessor é Ronald Hovsepian, que já atuava como presidente e diretor de operações da 
companhia desde outubro do ano passado. Mas não se espere uma mudança radical. "Vamos 
manter o foco nos programas de código aberto e no mercado de Linux", disse Hovsepian em 
entrevista ao Valor, por telefone.  
 
Aos 45 anos de idade, Hovsepian está há três na Novell, onde ingressou como presidente para 
a América do Norte, depois de passar 17 anos na IBM. Além de Messman, que deixa a 
companhia, Dana Russell vai ocupar interinamente a diretoria financeira, antes encabeçada por 
Joseph Tibbetts, e o diretor Thomas Plaskett assume como presidente do conselho de 
administração.  
 
As mudanças contaram com um aval importante: o de Wall Street. Até ontem, as ações da 
Novell registravam uma queda de 32% desde o início do ano. Depois do anúncio, o humor dos 
investidores mudou e os papéis da companhia chegaram ao fim do dia valendo US$ 6,55, um 
salto de 9,17%.  
 
Isso não quer dizer que Hovsepian terá uma tarefa fácil. Os próximos passos, diz o executivo, 
serão entregar os resultados do trimestre e preencher as lacunas que existem na oferta de 
produtos. São dois desafios de peso. A Novell desapontou os acionistas no mês passado, 
depois de anunciar que seus ganhos no segundo trimestre poderiam ficar abaixo das 
expectativas. Isso depois de um desempenho fraco no trimestre anterior, quando o lucro 
líquido foi de apenas US$ 2 milhões em meio a vendas de US$ 274 milhões.  
 
Essa falta de vigor tem sido constante na Novell. A empresa acumulou prejuízos entre 2001 e 
2003, voltando ao azul em 2004, com lucro de US$ 57,1 milhões. Os ganhos aumentaram para 
US$ 376,7 milhões em 2005, mas o resultado inclui US$ 447,6 milhões que a Novell recebeu 
da Microsoft para encerrar uma disputa antitruste. "Os resultados foram inconsistentes nos 
últimos cinco anos e precisam ser melhorados", reconhece Hovsepian.  
 
É onde entra sua segunda prioridade: completar a oferta de produtos e serviços. Como a 
maioria das empresas concentradas em Linux, a Novell enfrenta o desafio de vender, com 
lucro, um software que está disponível de graça. É essa a filosofia dos sistemas de código 
aberto: programadores do mundo inteiro fazem melhorias - que têm de ser oferecidas 
gratuitamente - no código do programa. Resta às companhias empacotar versões do software, 
com produtos adicionais pagos e serviços de manutenção.  
 
Considerada a segunda maior nesse mercado, a Novell enfrenta a líder Red Hat no universo do 
código aberto e a Microsoft fora dele. A companhia de Bill Gates é dona do Windows, o 
principal rival do Linux. E, como se sabe, não é fácil competir com a maior empresa de 
software do mundo.  
 
Para tornar a Novell mais agressiva, Hovsepian quer cavar oportunidades em duas áreas: os 
sistemas de administração e os de controle de identidade. No primeiro caso, a idéia é 
desenvolver ferramentas que ajudem as empresas a administrar ambientes heterogêneos e 
dotados de sistemas diferentes - computadores de mesa, servidores, terminais de auto-
atendimento etc - a migrar de vez para o Linux.  
 
Já os softwares de identidade são "uma peça crítica", diz Hovsepian. À medida que as 
companhias investem mais em segurança, aumenta a procura por programas como esses, 
capazes de reconhecer as pessoas dentro de uma organização, autenticar sua identidade e 



restringir o acesso às informações. "O negócio tem crescido 40% para a Novell", afirma o 
executivo. Cabe a ele, agora, fazer com que as demais áreas causem o mesmo entusiasmo. 
 
Leia mais 
 
Desafio no Brasil é levar Linux a micros de mesa  
André Borges 
 
A agenda de Ron Hovsepian ainda não inclui uma visita ao Brasil, mas o executivo garante que 
o país, ao lado do México, segue como a prioridade da Novell na América Latina.  
 
Para ampliar seus negócios baseados em sistemas de códigos abertos no país, a Novell dará 
prioridade para produtos voltados aos computadores de mesa (desktops) e não apenas às 
máquinas de maior porte, como os servidores.  
 
"Nossos próximos passos também incluem um foco maior em tecnologias para gestão de 
identidade", comenta Hovsepian, acrescentando que a empresa já iniciou a integração de seus 
sistemas com os produtos da e-Security, uma companhia de produtos de segurança que foi 
comprada em abril por US$ 75 milhões.  
 
No alvo da Novell estão, principalmente, os setores de finanças e telecomunicações, dois dos 
maiores compradores de tecnologia no país. "Também vamos buscar oportunidades entre as 
pequenas e médias empresas", diz.  
 
O novo líder da Novell descarta a possibilidade de cortar postos de trabalho para reduzir 
custos, mas diz que a empresa criará novas diretorias para gerenciar seus negócios em torno 
do sistema operacional Linux. Atualmente, a Novell conta com 5,2 mil funcionários em todo o 
mundo. No ano passado, demitiu 600 pessoas, principalmente de sua área de consultoria. A 
decisão mais drástica em relação à divisão ocorreu em maio, quando a Novell decidiu se 
desfazer de sua participação na Celerant Consulting, empresa de consultoria adquirida em 
2001. O negócio foi fechado com o grupo inglês Caledonia Investments, por US$ 77 milhões. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 jun. 2006, Tecnologia & 
Telecomunicações, p. B3. 


