
 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL ICORP CONSULTORIA  E  CORRETORA DE SEGUROS S.A .  

 

Comunicado ao Mercado: Mudanças na liderança 

 

São Paulo, 18 de dezembro de 2020 – A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros 

S.A. (“Quali” ou “Companhia”) (B3: QUAL3) comunica aos seus acionistas e ao mercado 

em geral a criação da Diretoria de Compliance, Riscos e Auditoria da Companhia (cargo 

não estatutário) e a contratação de Ana Paula de Medeiros Carracedo para liderar a 

área.  

 

Além da adicionar talento e energia feminina à nossa liderança, a sua contratação tem 

por intuito reforçar a área da Companhia dedicada às atividades de compliance e gestão 

de riscos. 

 

Ana Paula de Medeiros Carracedo foi Chief Risk, Compliance & Audit Officer do Grupo 

Votorantim, onde atuou por mais de 7 anos, além de ter sido membro do Comitê de 

Auditoria da Votorantim Energia e da CBA – Companhia Brasileira de Alumínio. Atuou 

também por diversos anos na KPMG e é Presidente do Comitê de Compliance e Riscos 

da AMCHAM – Brasil (Câmara Americana).  

 

A Companhia comunica, ainda, a alteração na área de M&A & Business Development, 

um dos principais focos de crescimento da Quali, agora conduzida por Eduardo Oliveira. 

Advogado, formado pela Fundação Getulio Vargas – FGV, com mestrado pela Harvard 



Law School e com experiência de 10 anos como sócio de Trindade Sociedade de 

Advogados, além de uma passagem pelo renomado escritório americano de NY 

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Eduardo tem ampla experiência na condução de M&As 

no Brasil e no exterior. 

 

O time de líderes da Quali também foi reforçado pela contratação, neste mês, de Flavia 

Pontes, como Diretora de Pessoas e Cultura (não estatutária), responsável por 

coordenar a área de Recursos Humanos e Cultura da Companhia. Vinda da DASA e com 

passagens por empresas como GPA e Danone, Flavia será importante pilar na mudança 

transformacional e cultural que a Quali tem passado nos últimos meses e terá como 

missão gerar uma intensa melhora dos processos de RH da Companhia, com mais foco 

no negócio, desenvolvimento e treinamento dos nossos colaborares  e uso de dados na 

tomada de decisões na sua área. 

 

Por fim, também juntou-se à liderança da Quali, o Mordechai Marcus Guertzenstein 

como Diretor de Operações e Atendimento (não estatutário), tendo como 

responsabilidade principal a reformulação do modelo de atendimento da Companhia, 

colocando o cliente no centro do negócio e agregando cada vez mais valor à sua jornada 

dentro da Companhia. Na parte de operações, deverá transformar a área em uma 

facilitadora e aliada ainda maior das áreas comerciais para maximização da geração de 

receita da Companhia. Com ampla experiência em operações, relacionamento e 

fidelização de clientes e transformação digital, Mordechai Marcus atuou em empresas 

como Tim, Sky, Oi e Vivo. 

 

A Companhia deseja muito sucesso aos novos diretores. 

 

Frederico Oldani 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL ICORP CONSULTORIA  E  CORRETORA DE SEGUROS S.A.  

 

Notice to the Market: Leadership changes 

 

São Paulo, December 18th, 2020 - Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (B3: 

QUAL3) (“Quali” or “Company”), informs to its shareholders and the market in general 

about the creation of a Compliance, Risk and Audit Management Department (non-

statutory position) and the hiring of Ana Paula de Medeiros Carracedo to lead the area. 

 

Besides adding talent and feminine energy to our leadership, her hiring is intended to 

strengthen the Company's area dedicated to compliance and risk management. 

 

Ana Paula de Medeiros Carracedo was Chief Risk, Compliance & Audit Officer of the 

Votorantim Group, where she worked for more than 7 years, as well as a Votorantim 

Energia and CBA - Companhia Brasileira de Alumínio Audit Committee member. She also 

worked for several years at KPMG and is a Chairman of the Compliance and Risks 

Committee of AMCHAM - Brazil (American Chamber). 

 

The Company also announces a change in the M&A & Business Development area, one 

of Quali's main growth focuses, now led by Eduardo Oliveira. Lawyer, graduated from 

Fundação Getulio Vargas – FGV  with a master's degree from Harvard Law School, with 

a 10-year experience as a partner at Trindade Sociedade de Advogados, as well as a with 



an experience at the renowned American office of NY Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, 

Eduardo has extensive experience in conducting M&As in Brazil and abroad. 

 

Quali's management team was also strengthened by the hiring, this month, of Flavia 

Pontes, as Director of People and Culture (non-statutory), responsible for coordinating 

the Company's Human Resources and Culture area. Coming from DASA and having 

worked at companies such as GPA and Danone, Flavia will be an important pillar in the 

transformational and cultural change Quali has undergone in recent months and its 

mission will be to generate an intense improvement in the Company's HR processes, 

with more focus on the business. , development and training of our collaborators and 

use of data in decision making in your area. 

 

Finally, Mordechai Marcus Guertzenstein also joined Quali's leadership as Director of 

Operations and Service (non-statutory), having as main responsibility the reformulation 

of the Company's service model, placing the customer at the center of the business and 

adding each more value to your journey within the Company. In the operations area, his 

goal will be to transform the area into a facilitator and even greater ally of the 

commercial areas to maximize the Company's revenue generation. With extensive 

experience in operations, relationship and customer loyalty and digital transformation, 

Mordechai Marcus worked in companies as Tim, Sky, Oi and Vivo. 

 

The Company wishes the new directors great success. 

 

Frederico Oldani 

Chief Financial and Investor Relations Officer 

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. 

 


