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Como um jovem executivo tornou-se o empresário mais poderoso no setor dos programas de 
gestão. 
 
Em 1983, Laércio Cosentino convidou o presidente da fornecedora de sistemas Siga, onde 
trabalhava, para um almoço. Ernesto Haberkorn já sabia do que se tratava: o jovem diretor que 
havia iniciado sua carreira na companhia cinco anos antes, como um estagiário recém-saído da 
Escola Politécnica da USP, achava que era hora de levar os softwares desenvolvidos pela Siga 
para o mundo da microinformática, que começava a explodir com a emergência dos computadores 
pessoais. 
 
Cosentino queria criar uma empresa para isso - e almejava ser sócio no novo empreendimento. 
Nem bem havia sentado no restaurante, Haberkorn aceitou a demanda, mas com a condição de 
ficar com 90% do negócio. Quando chegaram na sobremesa, o presidente da Siga tinha 
concordado em deixar 50% nas mãos de seu funcionário.  
 
Nesse ponto, Cosentino tirou da bolsa o contrato pronto para assinar, diante de um atônito 
Haberkorn. O documento já trazia o nome da empresa: Microsiga.  
 
Na semana passada, a companhia que nasceu daquele almoço alcançou valor de mercado de R$ 
1,2 bilhão - o maior da história de uma fornecedora brasileira de software. Embora a Microsiga 
tenha crescido desde a sua criação, foi no último ano que a empresa experimentou a ascensão 
vertiginosa que mudou a cara do mercado nacional de sistemas de gestão - os chamados ERPs, 
softwares que automatizam funções administrativas e contábeis.  
 
Até os desafetos reconhecem o dedo desse paulista de 45 anos por trás do sucesso da companhia. 
Cosentino é homem poucas palavras - o que às vezes é interpretado como arrogância. Quem o 
conhece melhor, contudo, garante que ele é apenas pouco expansivo com estranhos. Seja como 
for, o próprio Cosentino admite que não gosta de gastar saliva. "Tenho baixa tolerância a 
justificativas", diz. "As pessoas poderiam ser mais binárias: prefiro que digam simplesmente sim 
ou não."  
 
Foi sem fazer alarde que o executivo virou o mercado brasileiro de ERP de cabeça para baixo. Até 
o início de 2005, havia quatro empresas nacionais representativas do setor: Datasul, Microsiga, 
RM Sistemas e Logocenter, pela ordem de receita. Então, em fevereiro de 2005, a Microsiga 
conseguiu um aporte de R$ 40 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).  
 
O dinheiro viabilizou a saída do fundo Advent International, que detinha 25% do negócio desde 
1998. Mais importante, permitiu a compra da Logocenter, originando a holding batizada com o 
estranho nome de Totvs, que significa "totalidade" em latim.  
 
A Totvs assumiu a primeira posição do ranking nacional, com uma participação do mercado 
brasileiro menor apenas que a da alemã SAP, líder mundial de sistemas de gestão. Em março de 
2006, a holding fez uma bem-sucedida oferta inicial de ações na Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa), levantando R$ 460 milhões. Com a operação, o caixa da Totvs recebeu R$ 270 
milhões líquidos. Cosentino prometeu que usaria parte dos recursos para novas aquisições, que 
deveriam ocorrer em um período de seis meses a dois anos.  
 
Levou muito menos tempo. Na semana passada - 35 dias após a estréia na Bovespa -, a Totvs 
surpreendeu o mercado ao anunciar a compra da RM Sistemas por um valor que pode chegar a R$ 
206 milhões. Com isso, constituiu-se uma companhia com faturamento líquido acima de R$ 300 
milhões e 14,5 mil clientes.  



Segundo estudo da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV- 
Eaesp), sua participação no mercado brasileiro, pelo número de clientes, chega a 24%. A gigante 
SAP tem 23%.  
 
É consenso que a Totvs pagou caro pela RM Sistemas, uma empresa que faturava R$ 98 milhões. 
Há, no entanto, um componente estratégico para o desembolso. A jogada de Cosentino alterou 
definitivamente o tabuleiro do mercado de sistemas de gestão no Brasil. Se não foi um xeque-
mate nos concorrentes - e há quem ache que foi -, pelo menos deixou-os com menos opções na 
mesa.  
 
A Datasul viu a distância para a rival aumentar de forma talvez irremediável. Se a empresa 
conseguisse se capitalizar, poderia comprar a RM Sistemas e superar a Totvs em tamanho. Agora, 
essa opção não existe mais. Pior: a mudança de cenário ocorre no momento em que a Datasul 
entrou com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para também fazer uma oferta 
inicial de ações. "Os investidores vão passar a enxergar a Datasul com outros olhos justamente no 
momento em que a empresa tenta abrir o capital", disse um executivo do setor de ERP que pediu 
para não ser identificado.  
 
Para a SAP, o movimento é mais um motivo de preocupação. Nos últimos dez anos, a 
multinacional dominou as vendas para grandes empresas no Brasil - da Petrobras ao grupo 
Votorantim, quase todas usam os seus sistemas. O problema é que, para continuar crescendo, a 
fornecedora escolheu como prioridade de agora em diante conquistar clientes menores - 
exatamente a área de atuação da Totvs.  
 
No ano passado, a SAP lançou no Brasil o Business One, seu produto para pequenas empresas. A 
dificuldade da fornecedora, contudo, é estruturar um canal de vendas que leve o software até os 
potenciais compradores. Três executivos do setor confirmaram ao Valor que a SAP negociou a 
aquisição da RM Sistemas no fim do ano passado, justamente para ganhar acesso à rede de 40 
revendas da companhia no país. As conversas teriam parado pelo fato de a multinacional não ter 
interesse em comprar mais de 10% do negócio, enquanto os sócios da RM exigiam uma venda de 
no mínimo 40%.  
 
Para onde vai a Totvs agora? Desde a criação da holding, a pretensão declarada por Cosentino é 
criar uma empresa que consolide o mercado latino-americano de sistemas de gestão. Há espaço 
para crescer porque o segmento de pequenas e médias empresas ainda é pouco explorado na 
região. Mas também não faltam desafios.  
 
Primeiro, muitas empresas de médio porte para baixo na América Latina ainda estão pouco 
informatizadas e não se convenceram da necessidade de gastar recursos preciosos em softwares. 
Segundo, as multinacionais SAP, Oracle e Microsoft almejam, pela primeira vez, o mesmo tipo de 
cliente da Totvs. "Respeitamos muito esses concorrentes internacionais", diz Cosentino, com seu 
jeito contido e voz pausada.  
 
O executivo afirma que um de seus modelos preferidos é a AmBev, que consolidou o mercado 
nacional de cervejas, mas manteve as diferentes marcas. É o que está fazendo a Totvs, que 
preservou o nome e os produtos da Logocenter e quer fazer o mesmo com a RM.  
 
 
Mas o destino da Totvs seria acabar em mãos estrangeiras, como a AmBev? Ou uma empresa 
nacional pode sobreviver nesse setor? O executivo dá a entender que não repudia a idéia de se 
tornar alvo de uma aquisição, mas desconversa. "O capital não tem nação", diz. Quando convém, 
Cosentino não é nada binário. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21, 22 e 23 abr. 2006, Tecnologia & 
Telecomunicações, p. B3. 


