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COMUNICADO AO MERCADO
A TOTVS S.A. (BM&FBOVESPA: TOTS3) (“TOTVS” ou “Companhia”) vem, pelo presente,
informar a seus acionistas e ao mercado em geral, que celebrou, na noite de 1 de agosto de
2016, Contrato de Compra e Venda de Ações, e Outras Avenças (“Contrato”) pelo qual alienou
100% do capital social da TOTVS RESULTADOS EM OUTSOURCING LTDA (“TOTVS RO”)
para a Propay S.A. (“Propay”) pelo valor de R$5.266.334,29 (cinco milhões, duzentos e
sessenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) (“Transação”).
Também está previsto o pagamento de um valor variável de até R$5.266.334,29 (cinco milhões,
duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos)
corrigidos pela taxa Selic, o qual deverá ser desembolsado em 36 meses a partir desta data de
acordo com determinadas metas estabelecidas para a base de clientes da TOTVS RO até 31 de
julho de 2017.
Focada na prestação de serviços de BPO (Business Process Outsourcing) de Recursos
Humanos, a TOTVS RO é uma empresa controlada da Companhia que atende mais de 80
grupos de clientes incluindo empresas de grande porte como Volvo, Burger King, Accor e
Nielsen, e que somam um volume de mais de 90 mil holerites processados por mês. A TOTVS
RO possui mais de 160 funcionários e em 2015 a receita líquida de sua base de clientes foi de
aproximadamente R$21 milhões.
A Propay, que há mais de 15 anos provê serviços de Recursos Humanos no mercado brasileiro,
oferecendo soluções de BPO de administração de pessoal e consultoria de gestão de benefícios,
se tornará uma parceira da Companhia para oferecer seus serviços por meio das soluções de
negócio e da rede de distribuição da TOTVS. Sediada em São Paulo, a Propay atende clientes
de grande e médio portes como Grupo Libra, Decathlon, VALEO e Banco Mercedes-Benz. Ela
possui atualmente 370 funcionários, processa 70.000 holerites por mês e administra benefícios
de 110.000 vidas.
Com esse movimento, a Companhia reforça sua estratégia de especialização, trazendo um
parceiro focado no setor de BPO de Recursos Humanos para impulsionar suas soluções e
prover maior valor aos seus clientes, agregando o know-how de negócios da Propay em suas
ofertas para este mercado. A combinação das forças de distribuição da Companhia com a
expertise da Propay permitirão explorar oportunidades de otimização destes serviços no
mercado brasileiro.
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