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FATO RELEVANTE
Revisão de Projeções Financeiras
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“TOTVS” ou "Companhia"), em cumprimento às disposições da Instrução
Normativa nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, e ao parágrafo 4º, do Artigo 157, da Lei nº
6.404/76, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a retirada da projeção financeira de
EBITDA Ajustado para o exercício de 2017, originalmente estabelecida entre R$359,0 milhões e
R$395,0 milhões.
Esta projeção de EBITDA Ajustado, divulgada em 22 de fevereiro de 2017, 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. No entanto, a referida diluição vem sendo
negativamente impactada:
(i)

Pelo crescimento acelerado das vendas de subscrição, refletido no aumento de 42,2% da
Receita Recorrente Anualizada de Subscrição no terceiro trimestre de 2017, que no curto
prazo causa maior peso das despesas com vendas, não compensadas, ainda, pelo fluxo
futuro das receitas de subscrição;

(ii)

Pelos efeitos da recessão econômica brasileira no nível de inadimplência, nos cancelamentos
e nas reduções dos contratos de manutenção de software, na elevação das provisões para
contingências, bem como no menor ritmo de vendas de hardware e serviços; e

(iii)

Pelo patamar de IGP-M (índice de inflação utilizado para reajustar as receitas recorrentes)
relevantemente inferior à inflação de custos e despesas ao longo do exercício.

A Companhia destaca que a retirada desta projeção não exclui de sua agenda a busca por ganhos de
eficiência operacional.
Entretanto, a projeção de 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, mantém-se inalterada.
É importante mencionar que 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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