


• Criação de um método de integração (veja quadro acima). 

• O a la rgamento do foco para abarcar c l ientes empresar ia i s 

de todos os tamanhos -hoje, cinco dos dez maiores clientes da 

TOTVS são bancos de grande porte. E foi criada a TOTVS Private, 

destinada a atender grandes contas, para clientes que faturam 

acima dos R$ 250 milhões por ano. 

• Força nos países emergentes. A TOTVS já é a maior marca em 

software empresarial dos países emergentes, com fatia de mer

cado superior às da alemã SAP e da norte-americana Oracle. 

• Preocupação em inovar constantemente. 0 investimento 

em pesquisa e desenvolv imento da empresa em 2010 foi de 

R$ 150 milhões, por exemplo, maior que o de 2009, quando 

total izou R$ 118 milhões e já foi 20% superior ao de 2008. 

A empresa fez questão de ter um middleware (programa para 

fazer a mediação entre softwares e sistemas operacionais), de 

tecnologia proprietária, e está intimamente envolv ida -também 

por integração e parceria com outras empresas-, com a tele

visão digital e com a computação em nuvem. Vale mencionar 

que, além da brasileira, apenas Microsoft, SAP, Oracle e IBM 

possuem middleware proprietários. 

AMB IÇÃO DE SER MUNDIAL 

Com esses diferenciais de gestão -e com um bocado daquela 

tão saudável ambição de crescer que às vezes falta aos em

preendedores brasileiros-, a TOTVS vive, em 2011, o que ela 

enxerga como a quinta fase de sua existência. A primeira foi 

a fundação; a segunda, a preparação para fornecer softwares 

para empresas prontas a recebê-los. Depois veio a fase de afir

mação do que o próprio presidente, Laércio Cosentino, resume 

como "definição do DNA": os valores éticos e empresariais. A 

quarta consistiu na consolidação da liderança em seu segmen

to. Agora é hora de se tornar referência mundial. 



0 caminho para isso parece claro. O foco inicial em clientes 

empresariais de pequeno e médio porte, que nunca deixou de 

existir e lhe deu um know-how diferenciado, constitui uma for

ça particular da TOTVS. Afinal, em um cenário de aquecimento 

econômico, são os pequenos e médios investi

mentos que mais demandam soluções tecno

lógicas. "Nossa primeira preocupação é com 

eles. E, quando eles crescem, nós crescemos 

junto", garante Cosentino. Se isso vale para os 

empreendedores do Brasil e de outros países 

emergentes, pode valer também para as em

presas emergentes da Europa ou dos Estados 

Unidos, não é? 

O modelo TOTVS apoiado na força dos ca

nais de distribuição aos clientes é, de fato, difícil de copiar. Sua 

política agressiva de aquisições somada ao método de integra

ção lhe garantem uma capi lar idade de pontos de venda única 

e, por tabela, proximidade (leia-se "relacionamento") com os 

clientes finais. "É dessa forma que uma empresa de softwa

re cresce, porque os canais nos permitem estar sempre perto 

"Quanto mais se 
relaciona com o 
empreendedor, 
mais você pode 

crescer 

dos clientes e entender sua cultura -não apenas nos aspectos 

empresariais, mas também as pecul iar idades econômicas das 

regiões em que atuam", diz Cosentino. Ou seja, enquanto, na 

visão de grandes multinacionais, atuar fora do universo das 

grandes corporações pode significar a temí

vel redução de preços, para a TOTVS significa 

potencial de crescimento de longo prazo. "Na 

verdade, quanto mais se relaciona d ireta

mente com o empreendedor, não importa o 

tamanho que ele tenha, mais você pode cres

cer", diz Cosentino. 

Com todas suas aquisições, a TOTVS che

gou a ter 260 canais de distribuição no Bra

sil. Após reorganização interna, esse número 

caiu para 62, mas garante que isso aconteceu sem prejuízo do 

modelo de gestão. Foram feitas fusões (chamadas ali de "for

talecimento", porque as palavras importam) para que cada um 

deles fature pelo menos R$ 5 milhões por ano. Trata-se de um 

ganho de escala, sim, mas a empresa diz cuidar para que não 

acarrete uma perda de escopo. A estratégia é não oferecer solu-



ções uniformes para todos, nem mesmo para 

grupos de clientes de acordo com o ramo de 

atividade. Cada caso é um caso e merece solu

ções customizadas, segundo a TOTVS. 

A empresa de Cosentino já é reconhecida 

como uma das dez mais importantes fabr i 

cantes de softwares de gestão do mundo. 

Agora ela quer ampl iar sua participação no 

mercado da América Latina, especialmente 

no México, na Argentina, na Colômbia e no 

Brasil, nações que, juntas, representam 8 0 % do produto interno 

bruto da região. 

As apostas de crescimento também estão relacionadas com 

segmentos de at iv idade específicos, como construção c iv i l , va 

rejo, manufatura e setor financeiro. Neles, o crescimento é dado 

como certo. Na área da saúde, a carteira da empresa reúne 38 

mil clientes, entre consultórios, hospitais e clínicas médicas, 

nos quais é popular o sistema que agenda consultas, armazena 

imagens, imprime laudos e receitas, faz o cadastro de medica

mentos e sol icita exames. 

Na América Latina, onde pretende consolidar sua expansão, a 

TOTVS já é o maior player do segmento. O faturamento de seus 

principais concorrentes na Argentina e na Co

lômbia (para softwares aplicativos) não chega 

a 1,5% da receita da brasileira. "Para nós, é 

uma situação muito confortável. Não temos 

nenhuma barreira, quer de sistemas ou tecno

lógica, para atender corporações de qualquer 

tamanho. Por isso, estamos ampliando nos

sa participação na região de forma contínua. 

Sempre procuramos nos colocar como alterna

tiva para empresas que não estão satisfeitas 

com escolhas feitas anteriormente", explica o presidente. 

O FRONT DAS INOVAÇÕES 

Para o período em que pretende atingir os R$ 2 bilhões de fatu

ramento e abocanhar fatia ainda maior do mercado, a TOTVS se 

apoia também em inovações -como não poderia deixar de ser. 

Talvez sua mais importante aposta esteja no conceito de "cloud 

computing" (computação em nuvem). Trata-se do armazenamen

to de dados, memórias e servidores em locais remotos, conec

tados por meio da internet. A novidade elimina a necessidade 

de instalação de programas e aplicativos nos computadores de 

pessoas e empresas, para que as informações sejam acessadas a 



qualquer tempo e de qualquer parte do mundo, como se faz, por 

exemplo, com a energia elétrica. Daí o outro nome desse novo 

mercado, SaaS, que significa "Software as a Service". 

Apesar de ser uma tecnologia recente -as pr imeiras expe

riências remontam ao final do século 20-, Cosentino ressalta 

que todos que fornecem nuvens mundo afora têm evoluído 

constantemente. Só que, no caso da TOTVS, a escolha deve 

ser sempre permeada pela demanda do cliente. "Cerca de 10% 

de nossos parceiros já ut i l izam o cloud computing em nossos 

centros de dados, mas trata-se de uma opção do contratante 

no momento da aquisição. É ele que deve escolher a forma 

de processar suas informações: em casa ou em um provedor. 

Nossa f lex ib i l idade nos permite oferecer isso." 

E o cloud computing não é a única aposta da TOTVS. Em junho 

de 2010, a empresa adquir iu a TQTVD, que atua no desenvol

v imento de softwares para TV digital. Ela já era dona de 4 5 % 

da companhia e pagou R$ 5,99 milhões pelos 55% restantes. 

"Temos de fazer nossos sistemas rodarem em qualquer dev i -

ce [dispositivo]. Já temos a capacidade de pegar apl icativos 

que rodavam no modo Tl e colocá-los na TV Digital", afirma 

Cosentino, de olho em aparelhos portáteis como o iPad e os 

smartphones. "Não temos a menor intenção de concorrer com 

fabricantes de aparelhos, porque não fazemos hardware. Nosso 

negócio continua a ser software", define. 

MODELO DE NEGÓCIO 

Em suma, o modelo de negócio da TOTVS é condicionado por 

fazer com que pequenas e médias corporações -e mercados 

emergentes em gera l - se tornem mais competit ivas no mundo 

inteiro. "Por isso não podemos nos especial izar só no software; 

a inovação, o relacionamento e a gestão também têm de ser es

pecialidades da casa", defende o presidente. Seu maior desafio 

é, sendo uma empresa brasileira, distanciar-se da percepção de 

que o Pais não produz tecnologias de ponta. Mas as perspec

tivas são boas. "0 Pais vem mudando. E os desenvolvedores 

brasileiros são cada vez mais respeitados lá fora, em trabalhos 

com nichos de mercado", completa. A Copa do Mundo em 2014 

e os Jogos Olímpicos em 2016 devem contr ibuir para aumentar 

a v i s ib i l idade brasi leira -além de fazer aumentar cons ideravel 

mente a demanda por produtos de Tl. 

QUEM SE LEMBRA DA SIGA? 

Em 1969, o empresário Ernesto Haberkorn criou a Siga - Sis

temas Integrados de Gerência Automática. Catorze anos depois, 

o surgimento dos microcomputadores fez o jovem Laércio Co

sentino se unir a Haberkorn na Microsiga Software, que mais 

tarde deu origem à TOTVS, hoje uma das raras empresas bra

sileiras de tecnologia listadas na bolsa de valores (veja Quadro 

acima) e com faturamento anual superior a R$ 1 bilhão. 

O percurso até aí não foi fácil, assim como não foi fácil acu

mular 9 mil funcionários e marcar presença em 23 países de 

cinco continentes. Exigiu intenso trabalhb de gestão, às vezes 

comprometido pelas dores do crescimento, mas, sem dúvida, 

um trabalho permanente. 

E a TOTVS tem a sua frente um horizonte de crescimento 

promissor. Não são seus executivos que dizem isso. De acordo 

com a corretora de avaliação At iva, a est imativa é que o fatu

ramento da empresa aumente na média de 13,2% até 2014. A 

receita bruta, de R$ 1,080 bilhão em 2010, deve chegar à casa 

dos R$ 2 bilhões até o final desse período. "Isso se apoia na 

constante inovação dos produtos que oferecemos", projeta seu 

presidente, Laércio Cosentino. 
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