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FATO RELEVANTE 
 

TECHNOS S.A. (BM&FBOVESPA: TECN3), Companhia aberta com sede na cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, n.º 3.434, Bloco 1, salas 301 a 308, ("Technos" ou 
"Companhia"), em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de 
janeiro de 2002, respectivamente conforme alteradas, comunica aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovada a 
alteração na composição da sua diretoria da seguinte forma, a Sra. Daniela de Campos Pires 
Denne foi eleita ao cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores passando a 
Companhia ser composta por 5 (cinco) Diretores. 
 
Daniela Pires graduou-se na UFRJ em Ciências Econômicas e cursa atualmente Mestrado 
Profissional em Administração, com ênfase em Liderança e Estratégia pela Fundação Dom Cabral-
BH. Possui sólida experiência nas áreas de Finanças e Supply Chain, com carreira consolidada em 
empresas no segmento de varejo e bens de consumo. Antes de trabalhar na Technos, sua 
experiência mais recente foi na B2W e o seu ingresso no Grupo Technos aconteceu em outubro de 
2010, onde liderou as áreas de Planejamento, Finanças, Relações com Investidores e Supply 
Chain. Liderou também projetos importantes na Companhia como a integração pós-aquisição do 
Grupo Dumont Saab, em 2013, mais recentemente a implementação do processo de S&OP e 
atualmente assume a função de Diretora Financeira e de Relações com Investidores. 
 
A Companhia agradece ao Sr. Miguel Cafruni pela dedicação e contribuição aos negócios da 
Companhia ao longo de mais de 7 anos em que atuou na liderança de diversas áreas  da empresa 
como varejo, comercial e financeira, colhendo muitos sucessos e contribuindo para o 
desenvolvimento de muitos talentos, e na função de Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores, cargo que ocupou de 2018 a 2019. Miguel permanece na Companhia até 16 de 
dezembro de 2019 contribuindo na execução das atividades para a plena transição com a nova 
Diretora Daniela Pires. A Companhia lhe deseja sucesso em seus próximos desafios. 
 
Por fim, comunicamos que, com base na Instrução CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, 
conforme alterada, o Formulário de Referência da Companhia será devidamente atualizado. 
 
 

Rio de Janeiro, 06 de Dezembro de 2019. 
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