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Áreas de atuação
Nossa operação é baseada em um ecossistema 
composto por 3 dimensões de negócio:

1. Gestão
Sistemas de gestão como ERP, RH e 
soluções verticais para empresas de 
diversos segmentos da economia.

2. Techfin
Serviços financeiros ofertados por meio da 
tecnologia como crédito B2B, antecipação 
de recebíveis, pagamentos via PIX, cartão de 
crédito ou carteiras digitais, entre outros.

3. Business Performance
Soluções que alavancam resultados, 
performance e ajudam a vender mais como 
automação de marketing, inteligência de 
dados, CRM, entre outros.
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Atuação

Nosso portfólio atende empresas dos mais variados 
segmentos da economia. São eles: Agro, Logística, 
Manufatura, Distribuição, Varejo, Prestadores de 
Serviços, Educacional, Hospitalidade, Jurídico, 
Construção, Saúde, Financial Services.

Capital aberto

A TOTVS fez seu IPO em 2006 sendo pioneira no setor 
e, em 2020, foi a primeira empresa de tecnologia a 
integrar o índice Ibovespa. Em 2021, comemoramos 15 
anos de listagem.

Número de colaboradores

Nosso time é composto por mais de 10 mil TOTVERS, 
como são chamados nossos colaboradores, que  
trabalham dia após dia para levar produtividade em 
forma de tecnologia para o mercado.

Nossa operação

Atendemos mais de 70 mil clientes e estamos 
presentes em mais de 40 países, com unidades 
próprias, franquias e canais de distribuição.

P&D

Inovação faz parte do nosso dia a dia. Por isso, temos 
centros de desenvolvimento no Brasil, México e 
Estados Unidos. Nos últimos cinco anos, investimos 
R$ 2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento.

M&As

M&A é uma parte fundamental da nossa estratégia, 
está no DNA da TOTVS. Já são mais de 40 fusões e 
aquisições realizadas na história da companhia.

ESG

Tema fundamental para a TOTVS muito antes do 
conceito se tornar relevante no mercado. Reconhecida 
pelo Ranking Melhores do ESG Revista Exame e 
Radar ESG XP Investimentos como empresa 
melhor posicionada no setor de tecnologia. Integrante 
do IGPTW B3, índice que inclui empresas certificadas 
pelo GPTW, focadas em promover melhores práticas 
do mercado de trabalho.

Fale com a TOTVS e dê um passo importante na 
jornada de transformação digital da sua empresa!
www.totvs.com

Entenda como levamos produtividade para as empresas com tecnologia de 
ponta, indo muito além do ERP. TOTVS vem do latim e significa tudo, todos. 
Porque, no universo da tecnologia, é exatamente isso que fazemos: TUDO.

Nosso portfólio

São centenas de produtos para levar tecnologia para 
empresas de diferentes segmentos. Conheça nosso 
portfólio em totvs.com e produtos.totvs.com.
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