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A estratégia mudou. Depois de um ano marcado por duas grandes aquisições, a Tivit, empresa de 
tecnologia do grupo Votorantim, decide redesenhar seus planos e passa a mirar operações de 
médio e até pequeno porte. O pontapé inicial da empreitada será dado hoje, com o anúncio de 
aquisição da Open Concept, uma fábrica de software especializada em desenvolvimento de 
sistemas para transações financeiras.   
 
Com base na capital paulista e uma unidade de desenvolvimento em Ribeirão Pires, a Open 
Concept é uma companhia de 200 funcionários. Nos últimos cinco anos, a empresa conseguiu 
multiplicar seu faturamento por dez, atingindo R$ 11,7 milhões no ano passado. Além das 
operações no Brasil, tem escritórios na Argentina, Bolívia, México, Uruguai e Venezuela. "Não é o 
caso de dizer que não faremos mais grandes aquisições", diz Luiz Mattar, presidente da Tivit. "Mas 
é verdade que agora buscaremos operações mais específicas."   
 
A transação, segundo Mattar, não tem um preço fechado. O valor do negócio dependerá dos 
resultados que a Open Concept registrar nos próximos quatro anos. Na carteira de clientes da 
empresa estão cerca de 20 contas de grande porte do setor financeiro, como Bradesco, HSBC e 
Unibanco. Esses bancos usam vários sistemas da companhia, como, por exemplo, o software que 
permite ao correntista fazer uma transação de débito ou crédito.   
 
A chegada da Open Concept também traz para a Tivit uma família de sistemas e profissionais 
especializados na linguagem de programação Cobol. "Chegaram a dizer que essa linguagem iria 
sumir", comenta José Maria Gadanha, executivo que há 12 anos fundou a Open Concept. "A 
verdade é que hoje o Cobol é usado em mais de 70% das programações feitas para mainframes 
(servidor de grande porte), a tecnologia que predomina entre os bancos."   
 
Com a aquisição, Gadanha deixa de ser o dono da Open Concept para ocupar o cargo de diretor 
comercial da área de sistemas e aplicativos da Tivit.   
 
Se comparada às recentes apostas feitas pela empresa do grupo Votorantim, sobra para a Open 
Concept um papel coadjuvante. A Tivit, criada em 2005 a partir da fusão entre a Proceda e a 
Optiglobe, já nasceu com 2 mil funcionários e receita de R$ 320 milhões. Há exatamente um ano, 
quando absorveu as operações da Telefutura, sua folha de pagamento saltou para 15 mil 
funcionários. Uma nova virada aconteceu em agosto do ano passado, com a aquisição da Softway 
Contact Center, transação que elevou o quadro para mais de 25 mil profissionais e fez com que a 
Tivit fechasse 2007 com faturamento de R$ 750 milhões. Hoje os negócios estão divididos em três 
áreas: gestão e hospedagem de infra-estrutura de TI; desenvolvimento de sistemas; e prestação 
de serviços de suporte e teleatendimento (terceirização de processos de negócios, ou BPO, na 
sigla em inglês).   
 
Mas nem só de grandes jogadas se gera resultado, comenta Luiz Mattar, que antes de entrar para 
o mundo da tecnologia foi tenista profissional por dez anos. As operações da Open Concept, diz 
ele, têm papel crucial nos planos da Tivit para aumentar a exportação de serviços e 
desenvolvimento de sistemas, uma linha de negócios que ainda não atinge 2% dos negócios da 
empresa. "Se falarmos em valores absolutos, faturamos R$ 10 milhões com terceirização no ano 
passado, o que não é pouco", afirma. "Mas é claro que ainda há muito espaço para crescer."   
 
A Open também será usada para ampliar a oferta de serviços a um setor em que a Tivit concentra 
a maior parte de sua musculatura. Os bancos, sozinhos, respondem por 30% do faturamento total 
da empresa, enquanto companhias de cartões de crédito geram 25% da receita.   
 



E as aquisições continuarão. Mattar diz que duas empresas estão em etapas avançadas de 
negociação. Neste ano, a Tivit quer investir R$ 90 milhões em novas empresas, crescimento 
orgânico e aumento de sua infra-estrutura.   
 
Em outubro do ano passado, a companhia controlada pelo grupo Votorantim, que detém 72% da 
operação - os demais 28% estão divididos entre o Banco Pátria e diretores da empresa -, entrou 
com pedido de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em fevereiro, 
porém, com a turbulência mundial nas bolsas, a Tivit seguiu a decisão tomada pela maior parte 
das empresas em processo de abertura e solicitou a suspensão temporária de seu pedido. Nessa 
semana, porém, a companhia pode voltar atrás. "Com o novo grau de investimento obtido pelo 
país, pode ser que as coisas mudem", afirma Mattar. "Vamos reunir os membros do conselho da 
empresa para decidir sobre isso."   
 
A expansão da Tivit acirra a sua disputa com grandes multinacionais da tecnologia, como 
Accenture, EDS e IBM, empresas que têm ampliado seus investimentos no país. O plano de 
posicionar-se como uma companhia global de serviços de TI também encontra eco nas ações das 
maiores operações nacionais.   
 
Ninguém está parado. Há um mês, a Gávea Investimentos anunciou aporte de R$ 170 milhões na 
CPM Braxis. Na última semana, foi a vez da Mitsubishi informar que injetará US$ 80 milhões na 
Politec. A Stefanini, por sua vez, aguarda apenas o melhor momento para estrear na Bovespa.   
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