COMUNICADO AO MERCADO

RELATÓRIO ANUAL INTEGRADO 2021
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“TOTVS” ou “Companhia"), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a
publicação, nesta data, da 6ª (sexta) edição anual do Relato Integrado, referente às atividades de 2021.
Este relatório é uma iniciativa voluntária de prestação de contas e de comunicação com os nossos públicos,
conectada à nossa filosofia de transparência e de compromisso com a promoção de mudanças positivas por meio da
conexão dos negócios, das pessoas e da tecnologia, que incluem a sustentabilidade como proposta de valor.
Para a sua elaboração, a TOTVS seguiu a metodologia da Global Reporting Initiative – GRI Standards: opção
Essencial – maior referência internacional para relatórios de sustentabilidade, bem como as diretrizes do Conselho
Internacional para Relato Integrado (International Integrated Reporting Council – IIRC). Seu conteúdo integra
ainda o nosso compromisso com a evolução dos 10 (dez) princípios do Pacto Global das Organizações das Nações
Unidas, do qual somos signatários desde 2014, e nossas contribuições para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Como mais um importante passo do desenvolvimento da Agenda ESG, no pilar Ambiental, incorporamos pela
primeira vez no documento dados sobre emissões de gases de efeito estufa segundo o modelo da Carbon
Disclosure Project (CDP). No pilar Social, reforçamos as iniciativas de implementação de modelo de trabalho
flexível, saúde mental, diversidade e inclusão, educação para o trabalho e parcerias para implementação desta
agenda. E, por fim, no pilar de Governança, destacamos a revisão da matriz de riscos, iniciativas de LGPD e a
conclusão da implementação das comissões temáticas de ESG. Adicionalmente, nesta edição, o Relatório foi
submetido à verificação externa, conduzida por auditores independentes, com o intuito de avaliar a aderência do
Relato aos aspectos e às orientações da GRI e do IIRC.
A íntegra do Relato Integrado 2021 está disponível no site de Relações com Investidores (ri.totvs.com) na seção
“ESG > Relatórios de Sustentabilidade” e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
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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 70.000
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.

