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Uma Cia. à Frente do Seu Tempo

Fundada em 1982, por estudantes de Stanford e de Berkeley, a Sun Microsystems foi uma das
primeiras companhias do setor de tecnologia a se formar com base na flosofa de redes (em
oposição à flosofa de computação isolacionista).  Lembre-se que isso foi  mais  que 10 anos
antes da grande popularização da World Wide Web (que ocorreu por volta de 1994). A Sun
estava à frente de seu tempo! Seu sistema era aberto, permitndo computadores diferentes se
comunicarem. Outras companhias operavam sistemas proprietários que não se comunicavam,
e cada computador era, assim, uma “ilha”. De certa forma, a Sun ajudou a criar a internet, e
algumas das tecnologias criadas em seus escritórios contnuam sendo bastante importantes no
século XXI. A companhia desenvolveu a linguagem Java, virtualização de sistemas, o padrão NFS
de compartlhamento de arquivos, o Sistema operacional Solaris e os processadores Sparc RISC,
entre outras inovações, tendo um impacto enorme no que viria depois.

Após crescimento explosivo, com entradas nos setores acadêmico, de design CAD/CAM e em
Wall  Street,  a  Sun fez  seu IPO em 1986 (mesmo ano em que  Microsof e  Oracle  foram à
mercado)  usando o  símbolo SUNW. A Sun havia  lucrado $8.5  milhões  em vendas de $115
milhões, e foi negociada à um múltplo P/L de 44x (Segundo a Fortune). Oracle foi por 52x no
mesmo ano. O mercado estava aquecido!

A empresa foi considerada a frma de mais rápido crescimento nos EUA entre 1985 e 1989, com
CAGR (taxa de crescimento composta annual) de 145%, segundo a Forbes. Em 1988, atngiu $1
bilhão em vendas. Em 1992, a ação da empresa entrou na composição do S&P 500.

Boa parte do sucesso da companhia adveio de um timinmgn de sorte: a empresa operava em uma
indústria  que  estava  crescendo  muito  rapidamente:  computadores  workstatiom,  com



processamento mais “parrudo”, para CAD, manipulação de áudio e video, análise de dados e
edição de fotos, funções que, na época, os computadores  desktop não tnham capacidade de
realizar. Mas além disso, a Sun tnha as melhores tecnologias (mais rápidos processadores) e
construiu relacionamentos comerciais muito bem sucedidos com desenvolvedores de softare
e com seu clientes.

Anos 2000

Pois  bem,  aceleremos  até  2000.  Com  escritórios  em  150  países,  a  Sun  já  era  líder  em
computação em rede e seu futuro parecia brilhante! Com a acelerada adoção da internet, os
provedores e empresas “.com” necessitavam de mais e mais capacidade de processamento.
Assim, a Sun vendeu mais que nunca: $15.7 bilhões em 2000, gerando $3.7 bilhões em fuxo de
caixa operacional. O ROE atngia 31%.

  

Durante seu IPO, a Sun advertu que operava em uma indústria extremamente compettva e
sujeita à mudanças rápidas. Mesmo assim, em apresentações a investdores, já em 1999, a
empresa falava em “Sustainable Compettve Advantage” (vantagem compettve sustentável, o
“El Dorado” ou “Santo Grau” de todo investdor, objetvo máximo)



Em 2001 a bolha da internet viria a estourar, e não poupou a Sun, levando a quedas sequenciais
na  receita  da  cia.  Em  2002  a  empresa  processa  a  Microsof por  $1  bilhão  por  prátcas
antcompettvas em relação ao uso da linguagem Java.

A empresa era aversa à toda e qualquer coisa relacionada à Microsof. Seus gerentes não se
respeitavam, a competção no mercado de infra-estrutura da WWW era acirrada e os sistemas
não eram compatveis. A Sun parecia ter uma visão Open Source para o mundo, e o modelo
Wintel (sistema operacional Microsof Windots rodando sobre processadores da Intel) não se
encaixava.  As competdoras começaram a bater de frente, à ponto que a Sun adquiriu uma
suite de utlitários estlo Office “open source” e não permita seus próprios funcionários usarem
a suite padrão no mundo de negócios (o Microsof OOce). 

Com  perdas  anuais  em  receitas  que  somaram  uma  queda  de  40%  entre  2001  e  2005,
reorganizações (reestruturações e reduções na força de trabalho) seguiram em 2001, 2002,
2003, 2004 e 2005, dado que a companhia tentava adaptar sua estrutura de custos a sua nova
realidade  operacional.  Fato  era  que  a  demanda  por  seus  servidores  parecia  ter  mudado
estruturalmente. Talvez pelo fato de que os computadores pessoais se tornavam cada vez mais
potentes, assim diminuindo a necessidade por servidores e a competção em servidores fcou
mais acirrada. Em 2003 e 2004 a frma foi obrigada a fazer “goodtill impairments”.

Em 2004 a cia. havia passado por 12 trimestres consecutvos de receitas decrescentes e um
rebaixamendo pela S&P para  jumk  (de BBB para BB+), mas uma boa notcia viria: um acordo
para terminar a batalha legal com a Microsof garantria à Sun $1.95 bilhão em pagamentos e
compensação. Em 2004, Jonathan I. Schtartz era o jovem novo COO e Presidente da Sun, à
direita do lendário CEO Scot McNealy.

Com uma posição razoável em caixa e investmentos ($7.5 bilhões; incl. investmentos de longo 
prazo), uma dívida gerenciável ($1.1 bilhão), e fuxo de caixa operacional em 2003-2005 
positvo, a Sun tnha tempo – mas não poderia se dar ao luxo de fcar inerte.



O Desafo

Você é um investdor em Sun Microsystems em 2005. A empresa parece estar  tomando as
decisões corretas ao reduzir custos administratvos. Seu histórico de inovação é sólido e você
acredita no futuro do softare open source (apesar dos cortes em R&D). A vitória (digamos
assim) contra a Microsof pode ser um bom sinal, uma mudança nas “marés”. As decisões duras
tomadas nos últmos anos podem posicionar a empresa para um novo ciclo de crescimento.
Mas você tem dúvidas… o que fazer com a sua posição? A empresa é negociada a um market
cap de $12.7 bilhões.

(produzido por Pedro B. de Saboia em Out/2020 – para fns educacionais apenas;
uso livre, com designação do autor)
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