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COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DA TALLOS PELA RD STATION
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“Companhia”) comunica que sua controlada RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. (“RD
Station”) celebrou, em 1º de agosto de 2022, Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”)
para aquisição da totalidade do capital social da TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM
NEGÓCIOS S.A. (“TALLOS”), pelo montante pago à vista de R$6,7 milhões. Adicionalmente, o Contrato prevê
pagamento de preço de compra complementar, sujeito ao cumprimento de determinadas condições.
A TALLOS foi a primeira startup acelerada do Ceará pelo Porto Digital de Recife, fundada em 2017 para oferecer
soluções inovadoras e descomplicar o atendimento digital. Com atuação em todos os Estados, conta com mais de
600 clientes B2B, 12 mil usuários conectados diariamente e vem se consolidando como uma das principais
desenvolvedoras de soluções para "conversational commerce" no país, permitindo a otimização no atendimento e
potencializando a força de vendas das empresas.
Com esta aquisição a RD Station reforça a sua autonomia e capacidade de gestão, e dá um passo importante em
"conversational commerce", aumentando sua capacidade de prover soluções de relacionamento aos clientes, em
tempo real, de maneira automatizada ou humana. Tais soluções visam atender uma demanda atual de mercado,
incluindo o mercado B2B. Este movimento fortalece a estratégia de cross-selling da RD Station, por meio da
ampliação do portfólio que já contempla o bem sucedido produto CRM.
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Sobre a TOTVS: Líder absoluta no mercado SMB do Brasil, a TOTVS cria soluções inovadoras para transformar o dia a dia das empresas e
ajudá-las a superar os desafios de seus negócios. É a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do país, com mais de 75.000
clientes em 12 setores da economia. Como uma empresa originalmente brasileira, a TOTVS acredita no “Brasil que Faz” e apoia o crescimento de
milhares de negócios e empreendedores, de norte a sul do país, por meio da tecnologia.

