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COMUNICADO AO MERCADO 

São Paulo, 29 de novembro de 2018. A Flex Gestão de Relacionamentos 

S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da 

Lei nº 6.404/76, conforme alterada, na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, 

e nas disposições da Política de Divulgação da Companhia, vem, por meio deste 

Comunicado ao Mercado, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o 

Sr. Daniel de Andrade Gomes foi eleito, em reunião do conselho de administração, 

realizada no dia 22 de novembro de 2018, para os cargos de Diretor 

Administrativo/Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. 

Daniel de Andrade Gomes acumulou experiência na área financeira, exercendo cargos 

como Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Avianca, Contax 

Participações e Terra Santa. Atuou anteriormente na McKinsey&Co., Telefonica e 

Editora Abril, ocupando posições gerenciais e de direção nas áreas financeira e de 

planejamento estratégico. É formado em engenharia de produção pela Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, com pós-graduação em administração de 

empresas pela Fundação Getúlio Vargas e MBA pela Universidade de Michigan.  

Não há condenação criminal, condenação em processo administrativo da CVM ou 

qualquer outra condenação judicial ou administrativa que suspenda ou inabilite este 

administrador para a prática de atividades profissionais ou comerciais. 

O Sr. Marcelo Augusto de Oliveira, que ocupava anteriormente os cargos de Diretor 

Administrativo/Financeiro e de Relações com Investidores, atuará junto à Alta 

Administração da Companhia, apoiando o processo de sua transição, bem como 

certos projetos em andamento. 

 
Durante o período em que esteve à frente destas diretorias, o Sr. Marcelo promoveu 

a reestruturação da área, aprimorando os controles e processos internos, e participou 

ativamente do processo de listagem no Bovespa Mais. 

 

O conselho, por fim, agradece a dedicação do Sr. Marcelo Augusto de Oliveira durante 

o período em que esteve no exercício do cargo. 

 

A Companhia, por meio de sua Diretoria de Relações com Investidores, está à 

disposição para eventuais esclarecimentos através dos contatos abaixo. 

Alberto Costa Sousa Camões 

Presidente do Conselho de Administração 

Contatos de RI: 

Tel.: (48) 3037-9034 

E-mail: ri@flexcontact.com.br  

Website: http://www.flexcontact.com.br/investidores/ 

 


