TOTVS adquire BCS - empresa líder no desenvolvimento de
softwares de gestão para escritórios de advocacia

São Paulo, 10 de Dezembro de 2007 - A TOTVS S.A. (BOVESPA: TOTS3), líder na
atividade de desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão empresarial
integrada e na prestação de serviços relacionados, no segmento de empresas de
médio e pequeno porte no Brasil e na América Latina, anuncia a aquisição da BCS
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., BCS – ENGENHEIROS
ASSOCIADOS LTDA., BCSFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA. e HBA INFORMÁTICA LTDA. (em conjunto “BCS”), empresa líder na área de
desenvolvimento de softwares de gestão para o crescente mercado de escritórios de
advocacia e departamentos jurídicos, bem como na assessoria em soluções de
tecnologia, desde a análise e desenvolvimento de projetos até a implantação e
gerenciamento da operação.

O segmento Jurídico no Brasil se configura uma grande oportunidade para softwares
de gestão, em duas frentes de atuação: (i) os escritórios de advocacia, cerca de
20.000 no total, sendo 5.000 deles em São Paulo, e (ii) os departamentos jurídicos de
empresas. O crescimento desse segmento tem sido influenciado principalmente pela
contínua profissionalização das empresas e pelo elevado número de transações
estruturadas, como contratos de comércio exterior, fusões e aquisições e abertura de
capital, ocorridas nos últimos anos. Segundo a revista Consultor Jurídico, um terço dos
escritórios e departamentos jurídicos desconhecem softwares de gestão e, dentre os
que conhecem, 45% não usam nenhum tipo de gerenciamento digital, o que configura
um segmento de mercado pouco penetrado.

A BCS Informática Ltda. está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste. Desenvolve softwares de gestão e de gerenciamento de documentos, e
presta serviços de assessoria de informática e de infra-estrutura de TI para escritórios
de advocacia e departamentos jurídicos há 20 anos. Vem conquistando clientes dentre
os mais conceituados escritórios de advocacia do país e de empresas de várias
dimensões. Conta com uma carteira de aproximadamente 300 clientes e agrega mais
de 200 participantes ao quadro da TOTVS.

Com essa operação, a TOTVS pretende:
a) fortalecer sua atuação, atingindo a liderança no segmento jurídico como
provedora de software e suporte à gestão; e,
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b) ampliar a oferta de produtos, não só para os atuais clientes da BCS, que hoje
têm uma vertical e são potenciais consumidores de ERP, mas também para os
clientes da TOTVS, no tocante aos seus departamentos jurídicos.

A aquisição também se conecta ao Modelo Expandido de Negócios por meio dos
serviços de infra-estrutura da BCS e TOTVS Infra. Existe igualmente a possibilidade
de comercialização dos softwares jurídicos também em outros países.

O valor pago inicialmente é de R$ 30 milhões, podendo chegar a um valor máximo de
até R$ 48 milhões até 2009. O pagamento do variável de R$ 18 milhões está
condicionado à execução de metas anuais de EBITDA pelos próximos dois anos. A
estimativa de receita líquida para 2007 é de R$ 15,9 milhões, R$ 5,5 milhões de
EBITDA, e margem EBITDA de 35,0%. A operação tem um múltiplo de 6,0x o EBITDA
projetado de 2008, podendo chegar a 5,3x ao final de 2009 caso as metas sejam
superadas.

A aquisição está inserida em um conjunto de ações que a TOTVS vem realizando para
reforçar sua presença nos mais diversos segmentos e ampliar sua posição de
liderança no mercado de software aplicativo.

Contatos RI:

José Rogério Luiz
Vice Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

Julio Pagani, Bruno Salem Brasil
Relações com Investidores

Tel.: (11) 3981-7097
ri@totvs.com.br
Sobre a TOTVS
A TOTVS é a maior empresa da América Latina de desenvolvimento de softwares
aplicativos. A Companhia é líder absoluta no segmento de pequenas e médias
empresas (PME), no Brasil e na América Latina. A TOTVS foi a primeira empresa do
setor de TI da América Latina a abrir capital, e está listada na BOVESPA. Juntas, suas
operações de comercialização de softwares e serviços relacionados Logocenter,
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Microsiga, RM Sistemas e TOTVS BMI possuem cerca de 15.700 clientes. Para mais
informações, acesse o website www.totvs.com.br/ri.
Este relatório contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as
expectativas da direção da TOTVS. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta",
"almeja" e similares, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos
conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos
no mercado, transições de produto da Companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da moeda,
dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos, dentre outros riscos. Este relatório também contém
algumas informações pro forma, elaboradas pela Companhia a título exclusivo de informação e referência, portanto, são grandezas
não auditadas. Este relatório está atualizado até a presente data e a TOTVS não se obriga a atualizá-lo mediante novas informações
e/ou acontecimentos futuros.
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