TOTVS ADQUIRE PC SISTEMAS
São Paulo, 24 de Janeiro de 2013 - A TOTVS S.A. ("TOTVS", BM&FBOVESPA: TOTS3), líder no Brasil na
atividade de desenvolvimento e comercialização de software de gestão empresarial integrado e na
prestação de serviços relacionados, anuncia que por meio de sua subsidiária integral TOTVS Brasília
Software Ltda. adquiriu 100% do capital social da W&D PARTICIPAÇÕES S.A., detentora das empresas
PC SISTEMAS S.A. e PC INFORMÁTICA S.A. (em conjunto “PC Sistemas”), focadas no desenvolvimento
de softwares para os segmentos de Distribuição, Atacado e Varejo no Brasil.
Com mais de 26 anos de atuação no mercado de software, a PC Sistemas atua em todo o território
nacional e conta com cerca de 500 colaboradores para atender mais de 1.500 empresas com soluções
específicas para os segmentos de Distribuição, Atacado e Varejo. Líder neste segmento, a PC Sistemas
possui como clientes 34% dos maiores atacadistas/distribuidores do Brasil, segundo o ranking ABAD.
A empresa teve um faturamento líquido de R$52 milhões em 2012.
Com esse movimento, a TOTVS reforça seu posicionamento neste segmento de grande dinamismo e
crescimento acima da média na economia brasileira, agregando ao portfolio da Companhia soluções
que integram tanto o mercado de distribuidores e atacados quanto o de varejo, inclusive o chamado
setor de “atacarejo”. Com essa união, a PC Sistemas tem oportunidades de sinergias através da
expansão de seu portfolio de produtos, ampliando o espectro de soluções para seus clientes e
preservando seu modelo de atendimento diferenciado.
O valor pago inicialmente é de R$80,0 milhões de reais, podendo chegar a um valor máximo de
R$95,0 milhões. O pagamento variável está vinculado ao alcance de determinadas metas pela PC
Sistemas para o ano de 2013.
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Sobre a TOTVS
A TOTVS é a maior empresa da América Latina no desenvolvimento de software aplicativos, a 6ª maior
desenvolvedora de sistemas de gestão integrada (ERP) do mundo e a 1ª de países emergentes. A Companhia é
líder absoluta no Brasil e na América Latina. A TOTVS foi a primeira empresa do setor de TI da América Latina a
abrir capital, e está listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Suas operações em ERP são complementadas
por um amplo portfólio de soluções verticais e por serviços de valor agregado como Consultoria, Infraestrutura e
BPO. Para mais informações, acesse o website www.totvs.com.
Este relatório contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da TOTVS. As
palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, pretendem identificar afirmações que,
necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos
preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, transições de produto da Companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da
moeda, dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos, dentre outros riscos.

