
Totvs sai em busca de clientes de menor porte 
André Borges 
 
Laércio Cosentino sabe que escolheu um nome difícil para sua empresa. Passados mais de 
quatro anos, muita gente ainda não sabe como se pronuncia "Totvs". O termo em latim, que 
remete à ideia de totalidade, virou campanha publicitária exibida em horário nobre na TV. No 
comercial, a apresentadora Marília Gabriela explicava que a pronúncia correta é "tótus". De 
software mesmo, o negócio da companhia, praticamente não se falava nada. Mas Cosentino 
diz não ter se arrependido da palavra escolhida. É um nome forte, afirma. "Depois que a 
pessoa aprende, não esquece mais." 
 
O desafio, agora, é fazer da Totvs, a maior empresa de software do Brasil, um termo comum 
entre as pequenas empresas espalhados pelo país. Apoiada em parcerias com fabricantes de 
equipamentos, a Totvs prepara uma ofensiva para atrair um tipo de consumidor que até agora 
não utiliza seus sistemas: os donos de pequenos negócios, seja uma padaria, um consultório 
dentário ou um escritório de advocacia. O objetivo é massificar a venda de pacotes de 
software. Nos próximos dias, a Totvs começa a vender sistemas em embalagens parecidas 
com caixinhas de sucrilhos. O produto terá um custo de licença e uma taxa mensal para 
serviços de suporte e atualização.  
 
"Todo fabricante de software diz que sua prioridade é chegar às pequenas e médias empresas 
do país", comenta Cosentino. "Acontece que há uma distância muito grande entre querer e, de 
fato, chegar até esse usuário. Estamos fazendo esse movimento." 
 
O "movimento" a que Cosentino se refere é praticamente uma exigência para a Totvs em seu 
atual estágio de crescimento. Desde que foi criada, em fevereiro de 2005, a Totvs - fruto da 
fusão entre Microsiga e Logocenter - fez todos os lances necessários para se converter na 
maior companhia de software de gestão empresarial do país. Em março de 2006, quando abriu 
o capital na Bovespa, levantou R$ 270 milhões. Um mês depois, comprou a RM Sistemas, por 
R$ 164,8 milhões. Em julho de 2008, a Totvs incorporou sua principal rival, a Datasul , numa 
transação avaliada em R$ 700 milhões. A aquisição coroou uma sequência invejável de 
compras e multiplicou seus negócios. Desde seu lançamento, as ações da Totvs tiveram alta 
de 248%. No mesmo período, o índice Bovespa subiu 80%. Só neste ano, a empresa acumula 
alta de 185% na bolsa , contra 79% do Ibovespa. Em junho de 2008, antes de estourar a 
crise, a Totvs valia R$ 1,4 bilhão. Ontem, seu valor de mercado era de R$ 3,2 bilhões.  
 
Resultado da união de 22 companhias, hoje a Totvs lidera com folga o setor. As pesquisas da 
Fundação Getulio Vargas, de São Paulo, dão 39% de participação de mercado para a 
companhia, enquanto SAP e Oracle detêm 23% e 18%, respectivamente. Essa consolidação, 
porém, trouxe uma realidade nova para a Totvs.  
 
A companhia não tem mais possibilidades de grandes aquisições. Os alvos restantes são 
empresas menores, especializadas em produtos segmentados. Ao mesmo tempo, ela tem que 
lidar com rivais de peso, como SAP e Oracle, as duas maiores multinacionais desse mercado. 
No mês passado, Bill McDermott, diretor de operações globais da SAP, deu um recado. Em 
visita ao Brasil, disse que o país está na lista dos cinco mercados com melhor desempenho 
global e será prioridade nos próximos três anos.  
 
Crescer fora do Brasil, reconhece Cosentino, é um desafio ainda maior para a empresa. 
Embora esteja presente em 23 países, as operações internacionais não representam 5% das 
vendas da Totvs. "Estamos mais concentrados nos países de língua portuguesa, mas a verdade 
é que hoje também não encontramos alvos de aquisições nesses locais, que possam 
representar um salto forte." 
 
Ainda assim, o empresário reitera que a temporada de caça não acabou. A companhia segue 
com o mesmo apetite por aquisições, diz Cosentino. O que mudou foi o tamanho da presa. No 
mês passado, a Totvs absorveu a TotalBanco, especializada em programas e serviços para o 
setor financeiro. O valor do negócio, que dependerá do cumprimento de metas pela 
TotalBanco, pode chegar a R$ 23 milhões.  



 
É assim, com compras pontuais, que a Totvs quer aprimorar a oferta de programas 
desenhados a setores específicos, como jurídico, educacional, de manufatura, construção, 
varejo e saúde, entre outros. Esse trabalho cirúrgico, diz Cosentino, é o que garantirá o 
crescimento da companhia entre os negócios de pequeno porte. 
 
Não é de hoje que a Totvs se posiciona como fornecedora de sistemas para pequenas 
empresas. "Estamos falando de operações com faturamento a partir de R$ 12 milhões por 
ano", explica Cosentino. 
 
É por meio de caixinhas de software que a Totvs quer, agora, atingir clientes menores, com 
receita anual de até R$ 4 milhões. A companhia acaba de fechar uma parceria inédita com a 
Hewlett-Packard (HP) e a CTIS para vender, nas lojas dessas empresas, seu pacote de 
sistemas. Serão feitas vendas casadas com equipamentos como PCs e servidores, os micros de 
grande porte que gerenciam a rede. Haverá diferentes "sabores" de software, diz Silvio Mota, 
diretor de pequenas empresas da Totvs. Para a área de saúde, por exemplo, um pacote sai por 
R$ 750, com mensalidade de R$ 40 para os serviços de suporte e atualização. Na área de 
varejo, a licença custará R$ 1,5 mil por mês, com serviço mensal de R$ 120.  
 
Em outra iniciativa, com as fabricantes de equipamentos Ory e Accept, a Totvs montou o "PC 
do Empresário". Trata-se de um pacote que combina um servidor, cinco terminais (thin client) 
e uma versão teste do sistema de gestão da empresa, gratuito por 30 dias. Passado esse 
período, a Totvs vai procurar os usuários para oferecer seus programas em caráter 
permanente. "Uma central de televendas está em fase de montagem em São Paulo e estará 
funcionando até janeiro", comenta Silvio Mota. 
 
Para Luciana Leocadio, analista chefe da Ativa Corretora, a Totvs acerta ao priorizar os 
pequenos negócios. "Existe um mercado pouco explorado e a Totvs está em busca dele. Foi 
isso o que sustentou seu crescimento neste ano", diz. "Também há o Sped (Sistema Público de 
Escrituração Digital), que tem estimulado a profissionalização e feito com que pequenas e 
médias empresas busquem sistemas de gestão." 
 
No terceiro trimestre, a Totvs registrou recorde histórico de novos clientes. Foram 827 adições 
à carteira, quase o dobro do primeiro trimestre. O lucro líquido atingiu R$ 30,2 milhões, com 
alta de 109% sobre igual período do ano passado. "Estamos só no começo", diz Cosentino. "O 
céu é de brigadeiro." 
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