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A onda de aquisições entre os grandes fornecedores brasileiros de sistemas de 
gestão empresarial - os chamados ERPs, softwares que automatizam as funções 
contábeis e administrativas das empresas - colocou em evidência um "segundo 
escalão" de companhias nacionais que atuam nesse setor. Bem estruturadas, com 
centenas ou até milhares de clientes e uma fatia importante do mercado, esses 
empreendimentos aparecem como uma opção para quem busca alternativa às 
grifes mais conhecidas - e são também a bola da vez para novas aquisições no 
setor.  
 
Em um período de pouco mais de um ano, as quatro líderes nacionais de sistemas 
de gestão tornaram-se duas. A Microsiga comprou a Logocenter e formou a Totvs, 
que na semana passada adquiriu também a RM Sistemas e isolou-se na primeira 
posição, com um faturamento acima de R$ 300 milhões. O segundo lugar é da 
Datasul, que tem receita de R$ 160 milhões.  
 
Essa consolidação começa a tirar das sombras nomes que até agora apareciam 
pouco, como a Senior Sistemas, que se tornou a terceira maior companhia nacional 
de ERPs, e a Benner, hoje quarta do ranking. Abaixo dessas há talvez uma dúzia de 
empresas com porte razoável, como MXM e Mega, e depois uma miríade de 
empreendimento menores. Pelos cálculos da consultoria IDC, há mais de cem 
pequenos fornecedores de ERP no Brasil.  
 

 
 
"Queremos nos firmar como a maior entre as menores", diz Luciano Schorck Idésio, 
diretor comercial da Senior Sistemas. Com sede em Blumenau (SC), a Senior tem 
quase 5% de participação no mercado nacional de ERPs. No ano passado, a 
companhia cresceu 21% e atingiu faturamento de R$ 38 milhões. Considerando a 
rede de 105 distribuidores autorizados e as 15 unidades que funcionam como 
franquias, o valor sobe para R$ 118 milhões.  
 
Idésio admite que não há como alcançar o faturamento da Totvs apenas com 
crescimento orgânico, mas acredita que é possível, sim, resistir sem ser adquirido. 
A fórmula para isso, garante, é a alta especialização em segmentos de mercado, 
como o de usinas de açúcar, calçados e alguns setores de manufatura. Nas áreas 
em que a Senior não desenvolveu uma competência específica, a empresa firma 
parcerias com fornecedoras menores.  
 
Idésio afirma que uma oportunidade importante de negócios ocorre quando os 
clientes de pequenos fornecedores de ERP crescem e passam a procurar sistemas 
melhores e com mais recursos. O foco da Senior está em atender empresas que 
faturam de R$ 20 milhões a R$ 120 milhões.  



 
Com receita de R$ 35 milhões em 2005, a Benner, também de Blumenau, é outra 
que aposta em produtos para setores específicos. A companhia é forte nos 
segmentos de operadoras de saúde, agências de turismo e transportes.  
 
O presidente da empresa, Severino Benner, afirma que negocia um aporte do 
BNDES e que está em estágio adiantado de conversações para comprar duas 
pequenas fornecedoras de nicho. "Devemos concluir os negócios no segundo 
semestre", diz. A consolidação também ocorre no andar de baixo do mercado de 
ERPs. 
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