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RELIGIOSAMENTE AOS
sábados, Laércio Cosentino
acorda cedo e vai direto ao

supermercado. Nas mãos, leva a foto
de um prato, tirada em um restauran-
te na semana anterior. Em seguida, o
maior acionista da Totvs volta para
casa e tenta reproduzir (para servir
aos amigos) a iguaria que desafiou seu
paladar. "A cozinha é uma alquimia,
assim como o empreendedorismo",
afirma Cosentino. "Quanto mais você
vai degustando, mais perto estará de
se tornar um especialista." Aos 47
anos, pode-se dizer que, na arte das
aquisições, ele já chegou lá. Em 26
anos, comprando um negócio atrás do
outro, transformou a empresa em que
começou como estagiário em uma hol-
ding de nove mil funcionários e com
um faturamento de R$ l bilhão. Ao
longo desse período, Cosentino incor-
porou 21 empresas. Hoje, a Totvs é
líder absoluta do mercado brasileiro
de ERP, segmento de softwares que
controlam e automatizam todas as ati-
vidades de uma empresa. O Brasil é o
único País do mundo em que a multi-
nacional SAP não ocupa o primeiro
lugar nessa área. O responsável? A
Totvs, de Cosentino. Além disso, a
empresa é a segunda no ranking da
América Latina e oitava na classifica-

LAÉRCIO COSENTINO:
"Numa aquisição,

coloque em prática o
que foi planejado,

por mais que doa"



GIGANTE BRASILEIRA:
a holding tem

nove mil funcionários,
espalhados em 50

cidades pelo mundo
ção global - ganhou uma posição no
último ano. Mas, para ele, ainda é
pouco. "O processo de consolidação da
Totvs ainda não terminou. Já temos
várias oportunidades mapeadas na
América Latina e em países de língua
portuguesa", afirma. Para Alex
Pardellas, da corretora Banif, pensar
em uma nova aquisição apenas um
ano após a compra da Datasul seria
impensável para qualquer empresa.
Não para a Totvs. "Mesmo após uma
fusão, a empresa consegue rapida-
mente reduzir custos, aumentar esca-
la e capturar os ganhos de sinergia",
acrescenta Pardellas.

Prova disso é que, no primeiro
semestre de 2009, a Totvs acumulou
Ebitda de R$ 118,61 milhões, 42,8%
superior ao mesmo período do ano
passado. O lucro líquido atingiu R$ 74
milhões, contra R$ 62,7 milhões dos
primeiros seis meses de 2008. Mas, ao
contrário da culinária, o mérito por
esses resultados nada tem a ver com a
intuição de Cosentino. Nesse caso, o
que conta é uma equação racional. Em
2004, o empresário criou uma fórmula
para aquisições e novos negócios (leia
o quadro "A fórmula de Cosentino").
Desde então, esse esquema se tornou
uma bíblia para a equipe da Totvs. Se
a transação não se encaixar nessas
regras pré-estabelecidas, nada o faz
seguir adiante. "Quando começamos
uma incorporação, deixamos claro que
os valores serão sempre os da Totvs.
Não há discussão nesse sentido", afir-
ma Cosentino. Mas, salvo raras exce-
ções, discordâncias não fazem parte
do dia a dia do executivo. "A empatia

entre mim e o dono da empresa adqui-
rida é fundamental para que o negócio
avance", afirma. Quando ele detecta
um alvo, é praticamente impossível
esquivar-se de sua pontaria. Com
voz suave e uma serenidade quase
intrépida, ele é capaz de levar até
seu maior adversário a uma união.
Foi essa característica que fez seu
primeiro (e único) chefe na vida
mudar drasticamente o rumo de sua
empresa. Cosentino tinha apenas 22
anos. Estudante de engenharia da
Politécnica (USP), era programador
da fornecedora de sistemas Siga,
onde entrara três anos antes como
estagiário. Precoce, sentiu que a
explosão dos computadores pessoais
estava próxima. "Ele me chamou
para um almoço e me apresentou um
plano de negócios para abrir uma
empresa com foco em microinformáti-
ca", lembra Ernesto Haberkorn, o
dono da Siga. "Ele já tinha o nome da
futura companhia, uma planilha de
custos e a cópia do contrato em mãos.
Trazia até respostas para os pontos
sobre os quais eu discordaria."

Daquele encontro, ele saiu com uma
sociedade de 50%. Nascia ali a
Microsiga, que, em 1989, engoliu a
Siga de Haberkorn. A empresa, no
entanto, não tinha capital suficiente
para alimentar a ambição de
Cosentino. Duas decisões foram cru-
ciais para saciar seu apetite. A primei-
ra foi a entrada do fundo de private
equity Advent Internacional. Em
seguida, veio um aporte financeiro de
R$ 40 milhões do BNDES, em 2005,
que permitiu à Microsiga se desvincu-
lar do fundo. Na época, o ministro do
Desenvolvimento, Luiz Fernando
Furlan, elegera quatro grandes pilares
para o crescimento do Brasil: petróleo,
química, farmacêutica e informática.
"O governo queria ter uma grande
empresa nacional de tecnologia e nós
estávamos preparados para isso", lem-
bra Cosentino. A partir daí, ele passou
como um trator pelo mercado. O alvo
foram as líderes nacionais em ERP:
Logocenter, RM Sistemas e Datasul.
A primeira foi engolida após duas reu-
niões, dando origem à holding Totvs,
que significa "totalidade", em latim. A
segunda veio um mês depois do IPO
da companhia, quando captou R$ 460
milhões - o que possibilitou a compra
da RM Sistemas, com quem negociava
há pouco mais de seis anos.



O SÓCIO MIGUEL ABUHAB:
"Não estava de acordo com a fusão, mas hoje
reconheço que foi a melhor escolha"

A queda de braço mais dura foi tra-
vada com o fundador da Datasul,
Miguel Abuhab. Foi preciso quase
uma década para convencê-lo das van-
tagens da união, mas apenas 73 dias
para incorporá-la. "Num processo de
aquisição não pode haver dúvida. No
dia seguinte é preciso colocar em prá-
tica o que foi planejado, por mais que
doa", afirma Cosentino. "Na época eu
não estava de acordo e fui pressionado
pelos acionistas a aceitar", lembra
Abuhab, que atualmente faz parte do
conselho e é um dos principais acionis-
tas da Totvs. "Hoje reconheço que
eles estavam certos." A nova diretoria
da Datasul foi nomeada no dia seguin-
te à assinatura do contrato. Nas sema-

nas seguintes, o presidente da Totvs
conduziu uma espécie de catequização
com os diretores da Datasul para
transmitir o DNA da Totvs para eles.
Os quatro mil funcionários da empresa
de Abuhab receberam um e-mail com
informações sobre a união e o império
empresarial que estava se formando.
"Com a fusão, o canal de distribuição
da Nova Totvs passa a contar hoje
com 130 franquias de distribuição no
Brasil, 18 internacionais e mais de 600
vendedores", dizia o comunicado. "O
envolvimento pessoal dele fez com
que nós nos sentíssemos em casa no
dia seguinte", afirma Marcelo dos
Santos, ex Datasul e atual diretor de
marketing da Totvs. Cerca de 90%

dos funcionários da empresa foram
mantidos depois da aquisição.

Mas nem sempre as transações
terminam com final feliz para os
donos das empresas incorporadas.
Eles se dizem incapazes de tecer críti-
cas a Cosentino. Porém, nenhum
deles permaneceu por mais de um
ano na Totvs. "Não encontrei espaço
para minhas idéias. Eles já estavam
bem formatados", afirma Álvaro
Junckes, ex-presidente da Logocenter.
No caso dos irmãos Rodrigo e
Henrique Mascarenhas, da RM
Sistemas, adquirida em 2006, a saída
foi causada por um desacordo financei-
ro. Uma cláusula no contrato da aquisi-
ção foi interpretada pelas duas partes
de formas distintas. Os Mascarenhas
diziam ter direito a um bônus de R$ 3
milhões caso o grupo Totvs registrasse
resultado positivo no ano seguinte à
compra da RM. A empresa discordou
do valor, mas o impasse foi resolvido
com um acordo. "Não restou ressenti-
mentos. Se isso não tivesse acontecido,
eu poderia estar lá até agora", afirma
Henrique Mascarenhas. Para
Cosentino, as perdas fazem parte do
processo. "Nós ficamos com as melho-
res pessoas. Quem saiu é porque não
era qualificado", afirma. Essa postura
é vista com ressalvas por uns, mas com
bons olhos por outros. Segundo
Ernesto Haberkorn, é esse perfil
racional que o permite comandar um
império de nove mil súditos. Para ele,
Cosentino encontrou o equilíbrio entre
o paternalismo e o autoritarismo "Ele



EX-CHEFE ERNESTO HABERKORN:
"Ele é o equilíbrio entre o
paternalismo e o autoritarismo"

me ensinou que na seleção de pessoas
você precisa pensar na empresa e não
no coração", diz Haberkorn.

Apesar da imagem de predador
conquistada ao longo dos anos, dentro
da empresa ele é idolatrado.
DINHEIRO conversou com diversos
colaboradores. Alguns elogiam "o
passe livre para entrar na sala dele".
Outros destacam "sua simplicidade no
trato com os subalternos". Uma das
faxineiras conta que o presenteia com
pequenos mimos. Cosentino costuma
se juntar à equipe em duas pausas
diárias para trocar idéias. De tempos
em tempos, cozinha para clientes e
colaboradores no espaço Gourmet,
localizado na sede da empresa, na
zona norte de São Paulo. Para enten-
der melhor a necessidade dos empre-
gados, criou um sistema de comunica-
ção, o Box Vermelho. Pela ferramen-
ta, qualquer funcionário pode enviar
um e-mail direto para ele. Além disso,
anualmente, a empresa promove uma
pesquisa interna chamada "O
Presidente quer escutar você".
Somente ele, a diretora de RH e uma
assistente têm acesso a essa avaliação.
"É um trabalho de presidiário ler os
quase nove mil relatórios", brinca ele.
Em um deles, recebeu do segurança a
sugestão de aumentar a largura da
porta giratória, na entrada no prédio,

pois "daria mais
conforto aos pedes-
tres". A idéia foi
prontamente ado-
tada. "Quanto mais
você entender as
pessoas com quem
trabalha, mais fácil
fica administrar o
time", revela. Para
manter a equipe
toda no mesmo
espírito - a Totvs
está espalhada por
mais de 50 cidades
pelo Brasil e
Exterior- a
empresa implantou
o CEO Road Show.
"No programa, o

presidente visita pelo menos uma vez
por ano todas as unidades para propa-
gar o DNA da companhia", conta
Wilson de Godoy Soares, vice-presi-
dente de desenvolvimento de softwa-
re e funcionário da Totvs há 18 anos.

A gestão centralizadora e paterna-
lista é, para Cosentino, o grande dife-
rencial competitivo da companhia.
"Produto por produto, no final todos
são iguais. A diferença está nas pesso-
as", afirma. De acordo com o Gartner,
dos quatro milhões de pequenas e
microempresas no Brasil, apenas 7%
usam uma solução de ERP. Isso mos-
tra o grande potencial de crescimento
do setor. A Totvs, como líder de mer-
cado - detém 39% de participação con-
tra 23% e 18% da SAP e da Oracle - é
a grande favorita. Além disso, ainda
segundo o Gartner, enquanto grande
parte das fornecedoras mundiais de
ERP está distraída com os desafios
financeiros, a Totvs pode expandir sua
presença internacional - que hoje
representa apenas 5% do faturamen-
to. Segundo Luís Motta, sócio de
fusões e aquisições da KPMG no
Brasil, o momento é propício para sair
às compras. "Em função da crise, é
possível encontrar empresas com
valores interessantes", afirma. Agora,
é só esperar para ver quem será o
próximo alvo de Cosentino.
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