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FATO RELEVANTE
Divulgação de Projeções Financeiras
A TOTVS S.A. (BM&FBOVESPA: TOTS3) (“TOTVS” ou "Companhia") em cumprimento às disposições da
Instrução Normativa nº 358 de 03 de janeiro de 2002 da Comissão de Valores Mobiliários, conforme
alterada, e ao parágrafo 4º do Artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, estabeleceu as seguintes projeções financeiras
(“guidances”) para o exercício de 2017:


RECEITA LÍQUIDA DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE: igual ou superior a R$298,0 milhões,
isto é, crescimento igual ou superior a 30% sobre a receita líquida de subscrição de software do
exercício de 2016; e



EBITDA AJUSTADO: entre R$359,0 milhões e R$395,0 milhões, isto é, crescimento entre 0% e
10%, respectivamente, sobre o EBITDA Ajustado do exercício de 2016.

A projeção de receita líquida de subscrição de software se baseou no crescimento das vendas: (i) de
TOTVS Intera, modelo de subscrição lançado pela Companhia em junho de 2015; (ii) das soluções Fly01
para microempresas; e (iii) do Bemacash, solução de negócio que combina software de gestão Fly01 com
soluções de hardware de automação e fiscais da Bematech.
A projeção de EBITDA Ajustado se baseou em premissas de diluição de custos e despesas em função do
crescimento de receita líquida da Companhia, excluídos eventuais receitas, custos e despesas não
recorrentes.
A premissa de crescimento de subscrição, com preservação de EBITDA, está alinhada à estratégia de
transformação da TOTVS em uma ”Single Subscription Company”.
As informações sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas financeiras são meras previsões,
baseadas nas expectativas atuais da administração em relação ao futuro da Companhia. Estas expectativas
dependem das condições do mercado de tecnologia e do cenário econômico brasileiro. Qualquer alteração
na percepção ou nos fatores acima descritos pode fazer com que os resultados concretos sejam diferentes
das projeções apresentadas. Em caso de alteração relevante nestes fatores, as projeções podem vir a ser
revisadas.
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