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Totvs
Companhia prova mais uma vez sua capacidade com 
resultado sólido em trimestre desafiador

Receita líquida cresce 11,2% impulsionada pela performance 
da receita recorrente. Em trimestre com resultados financeiros e 
operacionais consolidados da Consinco e da Wealth Systems, a Totvs 
divulga receita líquida de R$ 627 milhões vs R$ R$ 564 milhões no 
2T19 (+11,2%). O crescimento de dois dígitos teve protagonismo da 
receita recorrente (+13%) que é responsável por 80% do faturamento 
da companhia. As receitas não recorrentes apresentaram queda de 
14,3%, em linha com nossas estimativas e justificadas pela tendência 
de enfraquecimento a longo prazo (à medida que migrem para a 
categoria de Recorrente) e pela pandemia.

Totvs corta custos e alavanca margem bruta. O custo bruto 
apresentou queda de 4,3% em relação ao último trimestre após a 
companhia adotar as seguintes medidas: (i) antecipação de férias dos 
colaboradores; (ii) redução de gastos com viagens; e (iii) redução de 
estrutura de serviços. Com isso, a Totvs reportou uma margem bruta 
de 70,5%, avanço de 320 pontos contra a mesma base no ano anterior. 

Compromisso com inovação eleva gastos com pesquisa e 
desenvolvimento. A consolidação dos resultados da Consinco e da 
Wealth Systems, juntamente de maior provisionamento de bônus e 
incentivos e de investimentos em inovação e soluções fez com que a 
despesa em P&D saltasse 6,1% vs 2T19. 

Despesas comerciais e de marketing em queda, mas provisão para 
devedores duvidosos é agressiva. Medidas de enfrentamento da 
Covid-19 fizeram com que a companhia não realizasse o seu maior 
evento anual: “Universo Totvs”. Além disso, a veiculação de sua 
companha comercial foi reduzida, cortando gastos com marketing. 
Em relação à provisão de devedores duvidosos, o aumento no prazo 
médio de vencimentos e no volume de títulos vencidos na carteira de 
recebíveis refletiram no aumento do risco de crédito. Efeito disso, foi o 
crescimento de 174% na PDD, saltando de R$ 9 milhões no 2T19 para 
R$ 24 milhões no 2T20.
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Dados da empresa
Setor Tecnologia

Valor de mercado R$ 16,5 bi

Variação 1M +16,9%

Variação no ano +32,4%

Variação 12M +74,5%

Dividend Yield 0,6%

Máxima 52 sem. R$ 28,60

Mínima 52 sem. R$ 12,38

Volume médio 3M 4,9 MM

Financeiro médio 3M R$ 110 MM

Volatilidade 3M 49%

Performance da empresa

www.bancointer.com.br

−40,0%

−10,0%

20,0%

50,0%

80,0%

Ago/19 Nov/19 Fev/20 Mai/20 Ago/20

tots3 IBOV



Totvs apresenta novos produtos e pacote de soluções fica mais 
inovador. O período também serviu para a companhia ampliar o leque 
de serviços e lançar as plataformas: (i) “Totvs Painel Financeiro” – que 
visa oferecer dados e indicadores de performance precisos para a 
tomada de decisão financeira do cliente; (ii) “Totvs Mais Prazo”- que 
possibilita às empresas prorrogarem ou parcelarem os pagamentos 
junto aos seus fornecedores e; (iii) “Totvs Mais Negócios” – ferramenta 
que amplia os limites de crédito e o prazos de pagamento dos clientes. 

EBITDA totaliza R$ 137 milhões, crescimento de 18,1% (R$ 116 
milhões vs 2T19). Refletindo o acréscimo na receita contra um ajuste 
nas despesas, a margem EBITDA capturou o aumento nas vendas e 
o começo de sinergia das recentes aquisições. Acreditamos que os 
resultados apresentados no 2T20 estão em consonância com o grande 
case que a companhia vem construindo. Existe uma demanda em 
crescimento pelos serviços do setor e a visão da gestão é fundamental 
nesse processo de desenvolvimento de soluções e posicionamento de 
mercado. Reforçando nossa recomendação emitida em 22/07/20, 
recomendamos a compra em Totvs.

*Para agosto a companhia já anunciou o resgate antecipado da 2ª 
emissão de debêntures simples não conversíveis em ações. As 
debêntures têm vencimento em 22 de abril de 2021 e o resgate terá 
um prêmio de 0,10% sobre o valor nominal unitário acrescido de juros 
remuneratórios. Também foi divulgada a distribuição de juros sobre 
capital próprio relativos ao 1S20 no montante de R$ 39,7 milhões (R$ 
0,07 por ação).

Resumo Financeiro

R$ Milhões
Trimestral

2T20 x 2T19
2T20 2T19

Receita Líquida 627 564 -10,0%

Lucro Bruto 444 377 -15,1%

Margem Bruta 70,8% 66,8% +4 p.p.

EBITDA 137 116 -15,3%

Margem EBITDA 21,9% 20,6% +1,3 p.p.

Lucro Líquido 58 57 -1,7%

Margem Líquida 9,3% 10,1% -0,8 p.p.
                                                       Fonte: RI da Companhia
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Sobre a empresa
Fundada em 1983, a empresa fornece softwares de gestão empresarial 
integrada, plataformas de produtividade e colaboração além de 
consultorias. As soluções são acessíveis a empresas de todos os portes. 
A Totvs está presente em 41 países e possui 7,8 mil funcionários. No 
Brasil, a empresa possui 50% de market share, 15 filiais, 10 centros de 
desenvolvimento e 52 franqueados. No exterior, são 7 filiais e 4 centros 
de desenvolvimento (Estados Unidos, México, China e Taiwan). 
A Companhia adota o “Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa” desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa – IBGC, a fim de afirmar as boas práticas de governança, 
mercado, ética profissional e nos negócios. mantém um Conselho 
de Administração (com aproximadamente 88% dos membros 
independentes), Comitê de Auditoria, Comitê de Estratégia e 
Tecnologia, Comitê de Gente e Remuneração e Comitê de Governança 
e Indicação. O presidente Laércio Cosentino, também fundador da 
Totvs, é presidente do conselho administrativo, que possui outros 
6 membros independentes da companhia. A empresa tem 83,6% de 
free-float. 
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Dados da Empresa e Projeções
R$ Milhões 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P
Receita Líquida  2.111  2.282  2.512  2.688  2.876 

Despesas Operacionais (1.763) (1.810) (2.009) (2.096) (2.249)

EBITDA  348  472  503  592  628 

Depreciação (122) (147) (128) (143) (137)

Lucro Operacional (EBIT)  226  325  375  448  491 

Resultado Financeiro (41) (1) 25 22 60 

Lucro Líquido  61  211  286  315  369 

Margens 2018 2019 2020 P 2021 P 2022 P
Margem Bruta 65,0% 67,4% 68,4% 68,0% 67,5%

Margem EBITDA 16,5% 20,7% 20,0% 22,0% 21,8%

Margem Operacional 10,7% 14,3% 14,9% 16,7% 17,1%

Margem Líquida 2,9% 9,2% 11,4% 11,7% 12,8%

IR 25,4% 21,6% 28,2% 33,0% 33,0%

ROA 9,4% 9,2% 10,4% 12,0% 12,5%

ROE 4,7% 8,5% 11,3% 11,7% 12,9%

ROIC 19,0% 12,1% 13,9% 14,4% 14,5%

Dívida Líquida / EBITDA 0,0x -2,4x -1,8x -1,9x -2,1x
Fonte: RI da Companhia e Banco Inter
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Disclaimer
Este material foi preparado pelo Banco Inter S.A. e destina-se à informação de investidores, não constituindo oferta de com-
pra ou venda de títulos ou valores mobiliários. Os ativos discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os 
investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeiras e as necessidades 
específicas de qualquer investidor em particular. Aqueles que desejem adquirir ou negociar os ativos objeto de análise neste 
material devem obter as informações pertinentes para formarem sua própria convicção sobre o investimento. As decisões de 
investimento devem ser realizadas pelo próprio leitor. O investimento em títulos e valores mobiliários apresenta riscos para os 
investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A rentabilidade obtida no passado não representa garan-
tia de resultados futuros.
As informações, opiniões e estimativas contidas no presente material foram obtidas de fontes consideradas confiáveis pelo 
Banco Inter S.A. e  foi preparado de maneira independente. Em que pese tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar a veracidade das informações aqui contidas, nenhuma garantia é firmada pelo Banco Inter S.A.  ou pelos ana-
listas do Banco Inter quanto à correção, precisão e integridade de tais informações, ou quanto ao fato de serem completas. As 
informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data em que o presente material foi 
disponibilizado e estão sujeitas a mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação, atuali-
zação ou revisão do presente material. 
O analista de valores mobiliários responsável por este relatório declara que as recomendações e análises refletem única e ex-
clusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica 
à qual está vinculado, podendo, inclusive, divergir com a de outros analistas do Banco Inter ou ainda com a de opinião de seus 
acionistas, instituições controladas, coligadas e sob controle comum (em conjunto, “Grupo Inter”).
Nos termos da regulamentação em vigor, a área de research do Banco Inter é segregada de outras atividades que podem en-
sejar potenciais conflitos de interesses. 
O Banco Inter S.A. e as demais empresas do Grupo Inter poderão, respeitadas as previsões regulamentares, vender e comprar 
em nome próprio, de clientes e/ou via  fundos de investimentos sob gestão, valores mobiliários objeto do presente relatório, 
bem como poderão recomendá-los aos seus clientes, distribuí-los, prestar serviços ao emissor do valor mobiliário objeto do 
relatório que enseje em pagamento de remuneração ao Banco Inter S.A. ou a empresas do Grupo Inter, ou, ainda, na hipótese 
do presente relatório ter como objeto fundo de investimento, originar ativos que serão adquiridos pelo veículo objeto do pre-
sente relatório. 
O Banco Inter S.A. e outras empresas do Grupo Inter podem ter interesse financeiro e/ou comercial em relação ao emissor ou 
aos valores mobiliários objeto do relatório de análise, ou até mesmo participação societária em emissores objeto do presente 
relatório, suas controladas, controladores, coligadas e/ou sociedades sob controle comum.

Ademais, o analista responsável pelo presente relatório declara que: 

(i) analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório não possuem vínculo com pessoa natural 
que trabalha para o emissor objeto do relatório. 
(ii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, 
em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
(iii) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração, seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente 
envolvidos na aquisição, alienação e/ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório; 
(iv) os analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do relatório, seus cônjuges ou companheiros, possuem direta 
ou indiretamente, interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise; e
(v) a sua remuneração e dos analistas de valores mobiliários envolvidos na elaboração do presente relatório é direta ou indi-
retamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pelo Banco Inter.

Para maiores informações, é recomendável que os destinatários consultem a  Instrução CVM 598, de 3 de maio de 2018, 
e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores Mobiliários. Este material não pode ser reproduzido, 
distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização 


