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Por um pedaço do mercado de bits e bytes 
META DO SETOR DE SOFTWARE DE 
TRIPLICAR AS VENDAS ATÉ 2020 
ACIRRA DISPUTA ENTRE AS LÍDERES 
NACIONAIS E AS GIGANTES GLOBAIS 

setor de software e serviços no Brasil 
cresceu a uma média anual de 20% 
nos últimos oito anos. O faturamen-
to saltou de US$ 6 bilhões, em 2004, 
para US$ 21,4 bilhões em 2011, de 

acordo com a Associação Brasileira de Empresas 
de Software (ABES). Trata-se de um desempenho 
invejável. Foi nesse cenário de franca expansão do 
mercado que a brasileira Totvs, empresa vencedo-
ra do ranking setorial de AS MELHORES DA 
DINHEIRO, brilhou. Desde 2005, a Totvs, fundada 
e presidida pelo engenheiro Laércio Cosentino, 
incorporou mais de 45 empresas. Já a receita foi 
multiplicada por 12 em dez anos. Nesse período, as 
vendas passaram de R$ 100 milhões, registrados 
em 2001, para mais de R$ 1,2 bilhão em 2011. 

A estimativa da Abes é de que as 
empresas de aplicativos faturem em 
vendas internas e externas US$ 60 bilhões daqui a oito anos 
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a das principais concorrentes, como Oracle e SAP. É justa-
mente por isso que sua prioridade é fortalecer sua operação 
no Exterior. "Queremos ser a opção natural das empresas 
estrangeiras que se instalam no Brasil e, ao mesmo tempo, 
das companhias brasileiras que se internacionalizam", diz 
Cosentino. "O objetivo é ser uma referência global em 
nosso campo de atuação." Para isso, a empresa pretende, 
entre outras ações, fazer um trabalho de reforço de marca 
fora do País. Os planos não param por aí. Até 2016, a Totvs 
quer galgar algumas posições no mercado global de 
software de gestão corporativa e se tornar a terceira maior 
do setor, à frente, por exemplo, da americana Microsoft. 

As investidas da Totvs se dão num momento em que o 
Brasil se firma como o 10° maior mercado de softwares e 
serviços do mundo, de acordo com a consultoria america-
na IDC. E a expectativa da Associação Brasileira das 
Empresas de Software (Abes) é de que o País triplique seu 
mercado interno e as exportações até o final da década e 
alcance um faturamento de US$ 60 bilhões de receita, figu-
rando assim na 8a colocação do ranking mundial. O forte 
crescimento do setor previsto para os próximos anos 
demonstra que, além de se expandir para além de suas 
fronteiras, a Totvs precisa proteger um de seus principais 
mercados, o de pequenas e médias empresas, que está na 
mira das multinacionais do software. Recentemente, a SAP, 
por exemplo, passou a investir em anúncios em rádios no 
País para atrair pequenos empresários. "A SAP está fazen-
do um bom trabalho nessa área", afirma Fernando Lima, 
analista do IDC. Em junho, a americana Sage, quarta maior 
empresa do setor no mundo, comprou a fabricante nacio-

O desempenho possibili-
tou à Totvs ser a líder nacio-
nal do cobiçado mercado de 
programas de gestão para 
empresas (ERP, da sigla em 
inglês), com 53% de partici-
pação. A segunda colocada, a 
alemã SAP, detém 21%, e a 
americana Oracle, 6%, segun-
do dados da consultoria de 
tecnologia Gartner. No mundo, a Totvs é a sexta maior 
empresa de programas corporativos. Alista de feitos inclui 
também o fato de ser a primeira companhia do setor de 
tecnologia da informação da América Latina a abrir capital 
no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, em 
2006. Hoje ela está avaliada em mais de R$ 6 bilhões. 

Todas essas conquistas, no entanto, ainda não foram 
plenamente exploradas no campo internacional. Embora 
possua clientes em 39 países e mantenha 12 escritórios 
fora do Brasil, nove dos quais na América Latina, a empre-
sa ainda não tem uma marca tão forte no Exterior quanto A ut
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"Diariamente, mais de 1,8 milhão de pessoas 
acessam os nossos sistemas", afirma Cosentino. 
Conectar essa multidão de profissionais entre si 
é o que vai garantir à Totvs, segundo seu funda-
dor, a preservação dos clientes atuais e a con-
quista de empresas que ainda não investem em 
um sistema de gestão. Foi por essa razão que 
Cosentino lançou, neste ano, a By You, uma rede 
social para aproximar as 26 mil empresas que 
atualmente utilizam seus produtos. A intenção 
de Cosentino é criar um ambiente virtual no qual 
os clientes possam fazer negócios e trocar infor-
mações com segurança. 

Apesar do avanço de empresas n a c i o n a i s 
como a Totvs, nem tudo é cor -de- rosa no mercado brasi-
leiro de tecnologia. "O setor enfrenta desafios ao seu pleno 
desenvolvimento no País", afirma Antonio Carlos Rego Gil, 
presidente da Associação Brasileira das Empresas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom). "A 
necessidade de custos mais competitivos, qualificação pro-
fissional, e melhoria da infraestrutura são alguns deles." 

nal de software IOB Folhamatic, por cerca de R$ 400 
milhões, um dos maiores negócios do segmento no Brasil 
desde que a Totvs adquiriu a Datasul, em agosto de 2008, 
por R$ 700 milhões. 

Para fazer frente aos leões da tecnologia mundial, 
Cosentino se apoia justamente no principal trunfo da 
Totvs, a sua base de usuários espalhada pelo Brasil. A ut
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro: as melhores da dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 776 A, p. 266-270, ago. 2012.




