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FATO RELEVANTE
MUDANÇA DE CEO
A Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A. (“Companhia” ou “Mosaico”), em cumprimento ao
disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 e à Instrução CVM nº 358/2002, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração, em reunião
realizada no dia 16/08, comunica a saída do atual CEO (Chief Executive Officer), Thiago
Colares Flores e, na mesma reunião, aprovou por unanimidade a escolha de Maurício Cascão
como novo CEO da Companhia.
Mauricio Cascão é engenheiro de sistemas de comunicação pela École polytechnique
fédérale de Lausanne, com mestrado em Redes na França e MBA em Finanças nos EUA, tendo
trabalhado na HP Labs, AT&T, Telecom Italia e como empreendedor na Mandic Cloud
Solutions. Ele tem uma vasta experiência em posições “C-level”, como Diretor de Rede, Diretor
de Inovação, CIO e CEO em diversos países como Suíça, França, Reino Unido e Itália, sempre
na área de tecnologia e desenvolvimento de negócios. Em sua última experiência como sócio
e CEO da Mandic, empresa investida por Riverwood e Intel Capital (que vendeu sua
participação para Oria em 2017), conduziu a empresa em seu sólido crescimento até a venda
para a Claranet em 2021.
O Conselho de Administração expressa aqui seu agradecimento a Thiago Flores pela trajetória
e liderança durante seus 11 anos com a Companhia, sendo 7 anos como CEO. Sob sua gestão,
concluímos com sucesso a aquisição do Buscapé e a abertura de capital, construindo a maior
plataforma digital de conteúdo e originação de vendas para o comércio eletrônico no Brasil.
Thiago Flores assumirá como observador do Conselho de Administração e participará da
transição durante o ano de 2021.
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