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não esconde o riso ao lembrar como virou empresário. Ele caminhava no centro de 
São Paulo quando viu o anúncio de um curso de programação para "cérebros ele-
trônicos". Era como os ancestrais dos computadores eram chamados no fim dos 
anos 60. Na falta de coisa melhor para fazer, Haberkorn decidiu aprender a lidar 
com aqueles monstrengos — e aprendeu o suficiente a ponto de criar uma empresa 
na garagem de um prédio em São Paulo. Seu objetivo era usar os tais cérebros ele-
trônicos para ajudar a administrar o dia a dia de grandes corporações. O que acon-
teceu nas décadas seguintes é aquele tipo de história tão comum nos Estados Uni-
dos e tão raro no Brasil. O empreendedor que cria uma empresa dentro da garagem 
ganha mercado, atrai investidores, compra 30 concorrentes, abre o capital na bolsa 
de valores, tenta ganhar o mundo. A empresa que nascia ali, a Totvs, tornou-se um 
fenômeno que destoa do ambiente corporativo brasileiro. É, hoje, a maior empresa 
de softwares do país. E a sexta no ranking mundial do concorrido segmento de 
sistemas para gestão de empresas. Fatura 1,3 bilhão de reais, vale 6 bilhões de reais 
na bolsa e cresceu mais de 1000% na última década. Após um notável desempenho 
em 2011, quando teve o maior lucro de sua história, a Totvs foi escolhida como a 
empresa do ano de MELHORES E MAIORES de 2012. 

Apesar de o passo inicial ter sido dado 
por Haberkorn, a saga da Totvs tem dois 
protagonistas. O outro é o paulista Laér-
cio Cosentino, atual presidente da em-
presa. Hoje, os dois têm um patrimônio 
estimado em meio bilhão de reais cada 
um — Haberkorn, 17 anos mais velho, 
deixou a condução da empresa nas mãos 
do sócio. Há 29 anos, eles precisaram de 
3 000 dólares cada um para iniciar a 
parceria. Cosentino entrara na Siga — 
como era chamado o embrião da atual 
Totvs — como estagiário, aos 17 anos. 
Enquanto estudava engenharia, farejou 
uma oportunidade que mudaria a vida 
dos dois. Era o início dos anos 80, e o 
americano Bill Gates, fundador da Mi-
crosoft, havia previsto que cada casa 
teria um microcomputador no futuro. 
"Pensei: se ele estiver certo, cada em-
presa vai ter centenas de computado-
res", diz Cosentino. Em 1983, durante 
um almoço no tradicional bairro pau-
listano da Mooca, Cosentino propôs a 

seu chefe a criação de 
uma empresa capaz 
de desenvolver pro-
gramas que rodassem 

nas novas máquinas — e pudessem ser 
vendidos por um décimo do preço então 
cobrado pela Siga. Para os dois, seria a 
chave para atrair pequenas e médias 
empresas como clientes. "Ele tirou da 
pasta alguns papéis rabiscados com o 
nome e o logo da nova companhia", diz 
Haberkorn. "Evidentemente, eu imagi-
nava que teria 90% do negócio. Mas, 
entre a sobremesa e o café, acabamos 
fechando em 50%-50%." A nova empre-
sa foi batizada de Microsiga (o nome 
Totvs, que significa "totalidade" em la-
tim, só foi adotado em 2005). 

Os primeiros anos foram, como é de 
costume, meio franciscanos. Na época, 
os empresários usavam uma Belina azul 
para carregar quilos de papel de clientes 
para lá e para cá (a Belina foi apelidada 
de DataKombi por eles). Cosentino e 
Haberkorn administravam a empresa e 
faziam as vezes de programadores. Ti-
nham, também, de cumprir o papel de 
evangelizadores. Poucos empresários no 
país acreditavam que uma pequena má-
quina poderia realizar em minutos o que 
departamentos inteiros faziam em dias. 
Hoje, softwares de gestão como os ofe-
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recidos pela Totvs são uma ferramen-
ta corriqueira. Eles permitem que um 
executivo tenha, na tela do computa-
dor, um painel de controle do que 
acontece com sua empresa — do tama-
nho do estoque à evolução dos custos 
e salários dos funcionários. Nos pri-
meiros anos da Totvs, isso tudo era 
uma baita novidade. O país, no auge da 
proteção do mercado de informática, 
proibia a importação de computado-
res. Cosentino e Haberkorn escreve-
ram uma dúzia de livros técnicos para 
treinar funcionários e bateram, eles 
mesmos, na porta de empresas para 
demonstrar a nova tecnologia. Com 
uma equipe de 50 técnicos à disposi-
ção, a Totvs conquistou clientes como 
a rede de lanchonetes Bob's e a com-
panhia de ônibus Itapemirim, muito 
antes de elas faturarem centenas de 
milhões de reais. Hoje, a Totvs tem 
mais de 26 000 clientes. 

Em qualquer mercado relevante do 
planeta, as gigantes do setor disputam 
a liderança e arrasam a concorrência 
local. No Brasil, é diferente. A Totvs 
tem 53% de participação de mercado, 
o dobro da segunda colocada, a alemã 
SAP. O que explica essa exceção? Acima 
de tudo, uma estratégia acertada. Tão 
logo as barreiras à importação de com-
putadores começaram a cair no final 
dos anos 80, a Totvs teve de enfrentar 
seus primeiros concorrentes. Decidi-
dos a consolidar o mercado, em 1989 

Cosentino e Haberkorn dividiram o 
Brasil em 44 regiões e entregaram cada 
uma delas a um franqueado da empre-
sa. Batizado de Tratado de Tordesilhas, 
o projeto consistia em delegar a empre-
sários locais a tarefa de distribuir os 
produtos desenvolvidos pela compa-
nhia, da mesma forma que redes como 
O Boticário e McDonald's vendiam per-
fumes e sanduíches criados pela ma-
triz. "Isso permitiu uma capilaridade 
sem precedentes no setor", diz o con-
sultor Marcelo Cherto, especializado 

CRIADA NUMA GARAGEM 
EM SâO PAULO, A TOTVS 

TEVE EM 2011 O MAIOR 
LUCRO DE SUA HISTORIA 
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em franquias. Deu tão certo que, dez 
anos depois, a Totvs assumiu a lideran-
ça do mercado nacional. Antes que as 
múltis ganhassem musculatura, já ti-
nham de enfrentar um brasileiro com 
força para competir. 

Como aconteceu com um pequeno 
grupo de empresas nos últimos anos, a 
Totvs contou com um empurrão do 
governo. Em 2004, Cosentino propôs 
ao BNDES que se tornasse sócio da 
empresa no lugar do fundo americano 
Advent, que havia investido 6 milhões 
de dólares em 1999 e queria deixar o 
negócio. O banco injetou 40 milhões 
de reais na companhia em troca de 16% 
de participação. O dinheiro foi usado 
na aquisição da Logocenter, quarta co-
locada no setor, em fevereiro de 2005. 
Três anos mais tarde, Cosentino recor-
reu novamente ao banco, dessa vez 
para adquirir um concorrente bem 
maior: a Datasul, segunda colocada no 
ranking. Em sua política de criar os 
chamados "campeões nacionais", o 

A TOTVS,INAUGUROU UM 
ESCRITÓRIO NO VALE DO 

SILÍCIO PARA CRIAR 
NOVAS TECNOLOGIAS 

BNDES emprestou 400 milhões de 
reais à companhia — o total pago pela 
Datasul foi de 700 milhões de reais. 
"Dos investimentos do BNDES, esse na 
Totvs é um dos que fazem mais senti-
do", diz Sergio Lazzarini, professor do 
Insper especializado no papel do go-
verno na economia. "O aporte efetiva-
mente cria uma empresa forte em um 
setor com enorme potencial de cresci-
mento, e não apenas ajuda companhias 
que já são grandes e endividadas." Até 
agora, a Totvs já quitou cerca de meta-
de da dívida com o BNDES. O banco, 

por sua vez, reduziu a participação na 
companhia para 6%, mas ainda é seu 
segundo maior acionista. 

A consolidação da Totvs como líder 
num mercado habitualmente domina-
do por multinacionais diz muito sobre 
as transformações pelas quais a econo-
mia brasileira passou desde sua funda-
ção. A Totvs soube aproveitar como 
poucas o surto de empreendedorismo 
observado no Brasil na última década 
— um surto que criou 2 milhões de pe-
quenas e médias empresas que, para 
sobreviver, precisaram se tornar mais 
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eficientes. A Totvs oferece um serviço 
barato: seus clientes pagam a partir de 
70 reais por mês para ter acesso ao pa-
cote mais básico do software de gestão 
da empresa. Claro, as multinacionais 
despertariam, cedo ou tarde, para o 
potencial desse mercado. Quando de-
sembarcaram no Brasil, empresas co-
mo a alemã SAP e a americana Oracle 
se dedicaram a conquistar as grandes 
empresas, sua habitual clientela em 
países desenvolvidos. Acabaram dei-
xando as demais nas mãos das brasi-
leiras. Embora o mercado brasileiro de 
softwares de gestão seja o nono maior 
do mundo, o país é o segundo que mais 
cresce globalmente, com uma expan-
são de 21% em 2011, atrás apenas da 
China (veja quadro). Em grande parte, 
isso se deve justamente ao segmento 
de pequenas companhias em fase de 
profissionalização. Pelo menos por 
enquanto, a SAP é a que tem demons-
trado maior apetite por aqui. Até 2015, 
a empresa planeja dobrar para 40% a 
participação do segmento de pequenas 
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em 23 países, mas não é líder em ne-
nhum deles. Como sua primeira ten-
tativa de conquistar mercados como 
México e Portugal não deu certo, Co-
sentino suspendeu, no final do ano 
passado, os planos de entrar na índia 
e na Austrália. Em vez de tentar con-
quistar grandes clientes (estratégia 
usada no México, por exemplo), a 
ideia agora é fazer com que as multi-
nacionais brasileiras levem os servi-
ços da Totvs para fora do país e, com 
isso, divulguem sua marca. "Quere-
mos dobrar de tamanho até 2016", diz 
ele. "Para isso, será importante cres-
cer fora do Brasil." Em dezembro, a 
Totvs inaugurou um escritório em 
Mountain View, no Vale do Silício. Lá, 
um grupo de executivos oriundos de 
empresas como Yahoo! e eBay ajuda-
rá a desenvolver novas tecnologias, 
como redes sociais corporativas. Co-
sentino espera usar a força do maior 
celeiro de inovação do mundo para 
enfrentar, lá fora, as mesmas múltis 
que derrotou no Brasil. 

nas e médias empresas nos últimos 
anos, elas tiveram de se mexer." 

Enquanto isso, a Totvs segue cami-
nho inverso. No início deste ano, a 
empresa refez seus planos de expan-
são internacional. Outras companhias 
de países emergentes — como a india-
na Tata e a chilena Sonda — deram 
esse passo após esgotar o potencial de 
seus mercados de origem. Com mais 
de 50% de participação de mercado 
no Brasil e a ausência de potenciais 
alvos de aquisição, desbravar o mun-
do parece ser uma das principais ma-
neiras de manter o atual ritmo de 
expansão. A empresa já está presente 

e médias empresas em seu faturamento 
no país. Ao mesmo tempo, a SAP pas-
sou a investir em anúncios em rádios 
para atrair pequenos empresários. Em 
meados de junho, a americana Sage, 
quarta maior empresa do setor no 
mundo, comprou a fabricante nacional 
de software IOB Folhamatic por 400 
milhões de reais, o maior negócio do 
setor no Brasil desde que a Totvs se 
juntou à Datasul. "Até pouco tempo 
atrás, as multinacionais não tinham 
estrutura para chegar aos negócios 
menores", afirma Fernando Lima, ana-
lista da consultoria de tecnologia IDC. 
"Mas, com o crescimento das peque-
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Text Box
Fonte: Exame Especial: Melhores e Maiores, São Paulo,  p. 46-54, jul. 2012.




