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COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição da Tail Target Tecnologia de Informação Ltda.

A TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia) comunica que sua subsidiária TOTVS Large
Enterprise Tecnologia S.A. (“TOTVS Large”) celebrou, em 19 de dezembro de 2020, Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) por meio do qual adquiriu quotas que
representam 100% do capital social da Tail Target Tecnologia de Informação Ltda (“TAIL”) pelo
montante de R$12 milhões. Adicionalmente, o Contrato prevê o pagamento de preço de compra
complementar variável de até R$20 milhões sujeito ao atingimento de metas estabelecidas para a
TAIL relativas aos exercícios de 2021 e 2022 e ao cumprimento de outras condições.
A TAIL é provedora de uma plataforma de inteligência de dados que fornece insights aos clientes
por meio do monitoramento em tempo real do comportamento de uma ampla audiência na internet.
A TAIL é capaz de mapear perfis mais detalhados para construção de portfólios e campanhas com
machine learning com o objetivo de otimizar as vendas de seus clientes. Com cerca de 30
colaboradores e de 60 clientes, a TAIL auferiu receita bruta de aproximadamente R$12 milhões em
2020.
Com esse movimento, a TOTVS traz conhecimentos especializados ao segmento de marketing
analytics e inteligência de dados, além de soluções voltadas para a geração de oportunidades e
conversão de vendas que agregam ainda mais valor aos nossos clientes, endereçando o nosso
propósito na dimensão de Business Performance, parte da estratégia de desenvolver um
ecossistema representado por três dimensões: (i) Gestão – ERP, RH e soluções verticais; (ii)
Techfin – crédito B2B, serviços e pagamentos; e (iii) Business Performance – sales lead e
marketing.
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