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São Paulo, 02 de agosto de 2021– A Locaweb Serviços de Internet S.A. (“Companhia”)
em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03
de janeiro de 2002, conforme alterada, e às disposições do parágrafo 4º do artigo 157
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), informa
ao mercado que, na presente data, foi celebrado o Contrato Compra e Venda de Quotas
e Outras Avenças entre a Companhia e os sócios da Octadesk Ltda. (“Octadesk” e
“Contrato”, respectivamente), para regular a aquisição da totalidade do capital social da
Octadesk pela Companhia (“Operação”).
Sobre a Aquisição
Fundada em 2015 na cidade de São Paulo, a Octadesk é uma plataforma voltada para
pequenas e médias empresas se relacionarem melhor com seus clientes em todas as
etapas de sua jornada (marketing, vendas e atendimento), em tempo real e em múltiplos
canais como WhatsApp, chat, Instagram, e-mail, entre outros, organizando suas
interações em um único lugar. Propiciando automação e escala por meio de chatbots,
assistentes virtuais pré-programados e tecnologia embarcada em Inteligência Artificial,
a plataforma possui capacidade de tornar as conversas humanizadas, melhorando a
experiência nas relações com os clientes e potencializando os resultados das empresas
em todos os canais digitais.
O Conversational Commerce, que vem ganhando grande relevância no comércio
mundial, habilita consumidores a obterem, por meio de uma conversa, informações
sobre produtos, links de compras, conversão, suporte, respostas de dúvidas, solicitações,
avaliações, entre outras interações, trazendo o melhor do mundo físico (atendimento
humano personalizado) em uma interação virtual. Soluções desse tipo, que até pouco

tempo eram a realidade somente para grandes empresas, hoje com a Octadesk, são
acessíveis também para pequenas e médias.
Com essa transação, a Locaweb dá mais um importante passo na sua estratégia de ter o
mais completo ecossistema de soluções tecnológicas para PMEs, entrando no segmento
de Conversational Commerce, que reforça a estratégia de social commerce da
Companhia, com forte e imediata sinergia com os clientes da Locaweb de e-commerce,
além de serviços, indústria e outras verticais.
Assim como a Locaweb, a Octadesk vem apresentando forte crescimento em 2021. Por
dia, a plataforma gerencia mais de 3 milhões de conversas entre empresas e
consumidores e possui receita anual recorrente (ARR) de R$ 25 milhões, o que representa
um crescimento de aproximadamente 100% YoY.
Seguindo o modelo de atuação da Companhia em outras aquisições, os Srs. Rodrigo
Ricco e Leandro Ueda, sócios fundadores da Octadesk, permanecerão na operação junto
com o time de colaboradores.
Operação
O preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas da Octadesk é de
aproximadamente R$ 102 milhões e está sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida
líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação.
Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, a depender
do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na receita
operacional líquida da Octadesk. Como garantia à Companhia com relação a certas
obrigações de indenização assumidas pelos vendedores no Contrato, uma parcela do
preço será retida pela Companhia e poderá ser liberada subsequentemente aos
vendedores, conforme regras e procedimentos previstos no Contrato.
A aquisição da Octadesk pela Companhia foi concluída nesta data, devendo as partes
apenas cumprirem certas obrigações pós fechamento usuais para este tipo de transação.
A Companhia informa que ainda está avaliando com seus assessores se a Operação
estará sujeita aos termos do artigo 256 da Lei das S.A. e, neste caso, se haverá direito de

recesso. Caso se aplique o artigo 256 da Lei das S.A., a Companhia levará a Operação
para ratificação pela assembleia geral, nos termos da legislação aplicável.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral oportuna e adequadamente
informados sobre os fatos subsequentes e a conclusão das referidas operações, na forma
da legislação aplicável.
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