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Da Totvs para as startups: a nova vida de investidor de Laé
Fora do dia a dia da empresa que fundou, o empresário investe em startups de
civil, como Mendelics, Brain4Care e Flores Online. O mais recente aporte é na B
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Laércio Cosentino, presidente do conselho de administração da Totvs

Desde que assumiu a presidência de administração da desenvolvedora de software Totvs
Dennis Herszkowicz, em novembro do ano passado, o empresário Laércio Cosentino repe
Ele sai de seu apartamento na região dos Jardins, em São Paulo, e dá uma pequena volta
onde está a sede de seu family office, o MCLC4 (as siglas sãs iniciais do nome de sua esp
nome e o número de filhos que ambos têm).
No mesmo prédio estão instaladas a Loft, startup de compra e venda de imóveis, a platafo
Educação, empresa de educação cearense que abriu o capital na Nasdaq, a bolsa eletrôni
dizem que eu sou a pessoa mais velha do prédio”, brinca Cosentino, soltando uma sonora
A brincadeira parece não incomodar o empresário. Ao contrário. Cosentino tem mais expe
empreendedores que trabalham naquele prédio.
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Aos 58 anos, Cosentino construiu a Totvs adquirindo mais de 40 empresas ao longo de s
chamava Microsiga. Deixou o dia a dia operacional da companhia com um faturamento de
mil clientes.
Agora, ele quer levar essa longa experiência em fusões e aquisições para investir em start
setores: tecnologia, saúde e construção civil. “Hoje, eu tenho uma agenda mais flexível”, d
NeoFeed. “Eu dedico parte do meu tempo para a estratégia da Totvs, mas também a outro
O mais recente, revelado com exclusividade ao NeoFeed, é o aporte na Biosolvit, startup d
remediação ambiental, que desenvolveu um absorvedor orgânico de petróleo a partir do re
“Ela desenvolveu um polímero que suga o petróleo. Quando tem vazamento, você o coloca
uma centrífuga, você separa o óleo e recupera o produto”, explica Cosentino, sem divulgar

A estratégia da MCLC4 é fornecer o seed money, dinheiro se
passos da startup
A startup foi fundada pelo analista de sistemas fluminense Guilhermo Pinheiro de Queiroz
no sul do Estado do Rio de Janeiro. Neste ano, a Biosolvit ficou entre as 12 finalistas da co
Pitch Competition & Conference”, em São Francisco, nos Estados Unidos.
A Biosolvit, que também já recebeu investimentos do BMG e da Bossa Nova Investimento
MCLC4. Na área de tecnologia, Cosentino conta com a própria Totvs e com a Flores Online
Em saúde, o family office de Cosentino investiu na Mendelics e na Brain4Care. A primeira
preveem doenças raras, mesclando medicina e tecnologia. Ela conta também com um sof
compila as informações individuais com mais precisão.
A Brain4Care, por sua vez, criou um dispositivo de internet das coisas que consegue medi
inovadora e não invasiva. A startup foi fundada pelo cientista Sérgio Mascarenhas, hoje co
Hospital Sírio Libanês.
Na área de construção civil, Cosentino aposta da Inovalli, uma construtora e incorporadora
empresário. “É uma forma de nos posicionarmos na velha economia.”
Cosentino também investiu na empresa de snacks orgânicos e saudáveis Mãe Terra. Mas
foi comprada pela Unilever, em 2017.
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A estratégia da MCLC4 é fornecer o seed money, dinheiro semente para os primeiros pass
recursos para fazer aportes subsequentes, os chamados follow-ons. O empresário não rev
disser, o preço fica mais caro”, diz Cosentino.


O portfólio da MCLC4, no entanto, é bastante restrito. “Queremos fazer poucos investimen
“Somos bem seletivos.” A decisão final sempre passa por Cosentino. Mas antes de chega
potenciais startups.
Um dia na Totvs
Nessa nova rotina, Cosentino reservou à Totvs toda terça-feira. Em vez de ir a pé ao escrit
pega seu carro e atravessa a cidade até Santana, na Zona Norte de São Paulo, onde está l
Sua agenda é bem disciplinada. Das 8h30 até as 10h30, ele se reúne com Herszkowicz. “C
que duas horas, mas nunca mais”, diz Cosentino.
Depois, ele reserva a agenda para participar dos diversos comitês da desenvolvedora de s
governança corporativa.
A Totvs também vai começar uma nova fase de aquisições. A empresa conta com R$ 1 bi
de follow-on de ações na B3, para gastar em compras.
Mas a missão de investir esse dinheiro, pela primeira vez na história da Totvs, é de Herszk

Siga o NeoFeed nas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no Inst
canal do YouTube e assine a nossa newsletter para receber notícias diariamente.

SIGA O NEOFEED NAS REDES SOCIAIS.
Estamos no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. Assista aos nossos vídeos no canal do YouTube e as
diariamente.

Dennis Herszkowicz, Laércio Cosentino, Totvs

Newsletter

Receba o NeoFeed no seu e-mail
E-mail

Li, compreendi e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade do site.

é

https://neofeed.com.br/blog/home/da-totvs-para-as-startups-a-nova-vida-de-investidor-de-laercio-cosentino/

3/5

2/15/22, 5:55 PM

Da Totvs para as startups: a nova vida de investidor de Laércio Cosentino - NeoFeed

Leia também
Esqueça o plant-based? Startup americana cria carne a partir do ar
Rodrigo Loureiro

• 18h01



EUA começam a julgar ex-Goldman Sachs acusado de “o maior assalto do mun
Darcio Oliveira

• 15h58

No Neon, os destinos do cheque bilionário do BBVA (e um IPO no radar)
Moacir Drska

• 11h59

KPTL quer pescar no “aquário” da Bossanova em oferta de R$ 150 milhões na
• 08h04
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Neon capta R$ 1,6 bilhão em rodada série D com o BBVA
Moacir Drska

• 08h03

Fintech do agronegócio de ex-CEO da Votorantim Cimentos lança conta digita
Rodrigo Loureiro

• 08h00

Os empresários que estão construindo uma “Riviera francesa” no Ceará
Angela Klinke

• 13/02/22

Com inteligência artificial, lançamento não vira encalhe no vestuário
Vanessa Barone

• 13/02/22

O própolis que é vendido como pepita de ouro ganha o mundo
Maira Escardovelli

• 13/02/22

Por que você só vai conhecer 10% das obras modernistas
Karina Sérgio Gomes

• 13/02/22

https://neofeed.com.br/blog/home/da-totvs-para-as-startups-a-nova-vida-de-investidor-de-laercio-cosentino/

4/5

2/15/22, 5:55 PM

Da Totvs para as startups: a nova vida de investidor de Laércio Cosentino - NeoFeed



Brand Stories
No Itaú, Open Finance abre portas para pessoas físicas e jur
Lab NeoFeed

• 04/02/22

A estratégia da XP para criar “uma XP para cada cliente”
Lab NeoFeed

• 02/02/22

No C6 Bank, um banco digital com cara de private
Lab NeoFeed

• 01/02/22

No PicPay, o desafio de mudar (para o bem) os costumes do
Lab NeoFeed

• 20/01/22

Avenue Academy quer “fazer escola” em investimentos inte
Lab NeoFeed

• 17/01/22
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