PRESS RELEASE

GFT conquista status de Data Analytics Partner pelo Google Cloud
Program
O certificado reconhece a proficiência técnica da empresa alemã para a análise e criação
de soluções voltadas aos dados usando a tecnologia Google Cloud Platform (GCP)

São Paulo, julho de 2019 – A GFT, empresa alemã referência em tecnologias
exponenciais para transformação digital e projetos ágeis, alcançou o status de Data
Analytics Partner pelo Google Cloud Partner Program. Essa conquista comprova a
experiência da companhia em criar soluções de análise de dados, aos seus clientes,
usando a tecnologia Google Cloud Platform (GCP). Esse credenciamento é altamente
reconhecido em todos os setores, sendo que o programa foi desenvolvido para fornecer
aos usuários Google Cloud acesso rápido e fácil a parceiros qualificados que
demonstraram um alto nível técnico e eficiência comprovada em diversas áreas
especializadas de soluções e serviços.
Soheil Negahbani, Head de Google Cloud Practice da GFT, afirma que o reconhecimento é
uma prova do quanto a empresa tem obtido sucesso em projetos de alto nível com vários
clientes líderes em serviços financeiros em todas as áreas de análise de dados. “A
especialização em análise de dados do GCP ajuda os clientes a identificar os parceiros
mais competentes para apoiar e acelerar as suas metas de jornada na nuvem,
especificamente em iniciativas de análise de dados críticos de negócios. Estamos
entusiasmados com as oportunidades que esse status representa para o nosso negócio
como um todo”, afirma o executivo.
A análise avançada de dados permite que as organizações impulsionem seus dados e
consigam vantagem competitiva. O surgimento de grandes conjuntos de dados em todas
as organizações vem estimulando a ampla adoção de analytics, a fim de obter insights
mais profundos e fornecer valor agregado ao cliente. À medida que o uso da análise de
dados se torna algo convencional, as organizações mais bem-sucedidas e duradouras
serão as que puderem tomar decisões rápidas e certeiras, com base em uma visão
completa centrada nas informações dos seus clientes.
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“Por termos trabalhado com o Google Cloud durante anos, em muitas áreas diferentes,
posso dizer que alcançar esse credenciamento de prestígio na área é extremamente
importante. Os clientes podem se beneficiar de nossas habilidades comprovadas no
gerenciamento e entrega de análises, associadas a insights a partir de um grande conjunto
de dados. Isso permite personalização e ofertas de valor agregado para os nossos clientes
e os seus usuários finais”, comenta Marika Lulay, CEO da GFT.
Sobre a GFT
GFT tem conduzido a transformação digital das principais instituições financeiras do mundo. Outros
setores, como indústria e seguros, também se beneficiam das sólidas habilidades de consultoria e
implementação da GFT em todos os aspectos de tecnologias pioneiras, como cloud engineering, inteligência
artificial, Internet das Coisas para Indústria 4.0 e blockchain.
Com sua expertise tecnológica, sólidas parcerias e soluções de TI escaláveis, a GFT aumenta a produtividade
no desenvolvimento de software. Isso proporciona aos clientes acesso mais rápido a novas aplicações de TI
e modelos de negócios inovadores, além de reduzir os riscos.
Fundada em 1987, a GFT conta com uma equipe global de aproximadamente 5.000 colaboradores que estão
distribuídos em 13 países, garantindo maior proximidade junto a seus clientes. No Brasil, a expertise em
tecnologias exponenciais da GFT permite que seus clientes sejam lean-agile e lancem seus projetos digitais
em um melhor time to market.
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