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FATO RELEVANTE
A TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA: TOTS3), em cumprimento às disposições da Instrução
Normativa nº 358, de 03.01.2002, da Comissão de Valores Mobiliários, e ao parágrafo 4º do Artigo 157, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada
nesta data, o Conselho de Administração elegeu Rodrigo Kede Lima ao cargo de Diretor-presidente, em
consonância com o plano de sucessão de Laércio Cosentino, fundador da Companhia, que continuará como
Diretor Executivo Chefe (CEO) durante um período de transição de até 3 anos. Também nesta data, portanto,
Laércio Cosentino renunciou ao mandato de Diretor-presidente.
Rodrigo Kede esteve recentemente à frente da Vice-Presidência Mundial de Transformação da IBM, atuou como
CEO da IBM Brasil de 2012 a 2014, período no qual a IBM cresceu de forma sustentável no Brasil. Anteriormente
foi vice-presidente da divisão de Serviços de Tecnologia, entre 2011 a 2012, diretor Administrativo e Financeiro
para a América Latina (CFO Latam), entre 2009 a 2011, e também diretor Administrativo e Financeiro para o Brasil
(CFO Brasil), de 2006 a 2009.
Laércio Cosentino, como CEO, focará na definição e acompanhamento da estratégia de tecnologia, produto e
distribuição, ampliará sua presença junto a clientes. Como Diretor-presidente, Rodrigo Kede reportará ao CEO e
responderá pela condução da estratégia de crescimento, operação, gestão de pessoas e liderará as vicepresidências da Companhia. Rodrigo Kede renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração nesta
data e passará a participar das reuniões de conselho como membro convidado.
Uma vez concluída a referida transição, Rodrigo Kede acumulará os cargos de Diretor-presidente e CEO e Laércio
Cosentino, que segue como membro do Conselho de Administração e presidente do Comitê de Estratégia e
Tecnologia, se candidatará a reassumir a presidência do Conselho de Administração.
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