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Mais de 1 milhão de profissionais de tecnologia foram 
impactados pela GFT em 2022 

Multinacional alemã promoveu 10 treinamentos com foco em capacitação profissional 
ao longo de 2022 para pessoas de todo o Brasil em diferentes momentos de carreira. 
E para 2023, o que o mercado tech pode esperar da empresa? 

 

São Paulo, dezembro de 2022 – A GFT, uma multinacional alemã, presente em mais 
de 15 mercados e com mais de 10 mil colaboradores espalhados pelo mundo, 
impactou mais de 1 milhão de pessoas em 2022 por meio da parceria com a DIO, 
ecossistema tech presente na América Latina, Europa e EUA. Todos estes brasileiros 
e brasileiras tiveram suas vidas transformadas e puderam evoluir na carreira de 
tecnologia, conquistando as melhores vagas do mercado.  

Somente em 2022, a GFT contratou mais de 300 profissionais através dos programas 
da DIO, acelerou a carreira de mais de 40 mil pessoas de grupos de diversidade, 
incluindo mulheres, PCDs, LGBTQIA+, pretos e pardos. Além de trazer experiências 
educacionais para todos os níveis técnicos, desde o iniciante até o especialista, para 
que todos os profissionais alcançassem o sucesso dentro do seu momento de 
carreira.   

Esses números confirmam o comprometimento da GFT com os profissionais do 
mercado tech e seu esforço para capacitar cada vez mais pessoas para atuar com 
qualidade e alta performance. Com este foco, a GFT está lançando a campanha "Eu 
dei meu START na GFT". 

Eu dei meu START na GFT 

Com mais de 1 milhão de pessoas impactadas e capacitadas para o mercado, 
treinamentos completos em diversas tecnologias diferentes para profissionais em 
momentos de carreira diferentes, o que a GFT projeta para 2023?  

“A GFT acredita no talento de todos os nossos colaboradores e a parceria com a DIO 
nos proporciona uma descoberta de novos talentos, os starters são parte essencial 
para o futuro da empresa, pois acrescentam em muito com suas culturas e 
conhecimentos. E como acreditamos neles e é parte de nossa cultura a educação 
contínua, incentivamos ainda mais o aprendizado mesmo dentro da GFT”, completa 
Fernanda Rodrigues, LATAM Chief Human Resources Officer da GFT. 

Todos esses números são pessoas e vidas transformadas. E você vai conhecer um 
dos profissionais que fizeram parte deste grande impacto gerado pela GFT 

“Quando comecei a fazer os bootcamps da DIO, estava atrás de uma chance que 
realmente me ajudasse a chegar perto do meu sonho, de ser um desenvolvedor. 
Quando surgiu a oportunidade e fui aceito na GFT, mudou totalmente minha visão do 
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que é uma empresa, pois são atenciosos de ponta a ponta. Além disso, a empresa 
me incentiva a cada dia e inclusive me capacitei ainda mais, com algumas 
certificações. Eu só tenho agradecer à ambos, por me tornar um profissional cada vez 
melhor”, comenta Luiz Felipe Alves Bender, Starter na GFT.  

Você ainda não deu seu START na GFT? Então acompanhe a DIO pelas redes 
sociais ou diretamente pela plataforma para não perder nenhuma novidade.  
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Sobre a GFT - Como empresa pioneira em transformação digital, a GFT desenvolve 
soluções sustentáveis para todos os aspectos das tecnologias orientadas para o futuro 
– desde engenharia de nuvem até inteligência artificial e blockchain/DLT. 

Com sua profunda expertise tecnológica, fortes parcerias e amplo conhecimento de 
mercado, a GFT oferece consultoria para companhias nos setores financeiro e de 
seguros, bem como para a indústria de manufatura. A GFT implementa de forma 
inteligente suas soluções para aumentar a produtividade e criar valor agregado para 
seus clientes. As companhias têm acesso simples e seguro a aplicações escaláveis 
de TI e modelos de negócio inovadores.  

Fundada em 1987 e localizada em mais de 15 mercados para garantir proximidade 
com seus clientes, o time da GFT é composto por mais de 10.000 talentos 
determinados. A GFT oferece a seus colaboradores oportunidades de carreira em 
todas as áreas de engenharia de software e inovação. As ações da GFT Technologies 
SE estão listadas no índice SDAX da Bolsa de Valores da Alemanha (ticker: GFT-XE). 

www.gft.com/br/pt 
www.blog.gft.com 
www.linkedin.com/company/gft-group/ 
www.twitter.com/gft 

 

Sobre a DIO - Fundada em 2018, a DIO é a primeira plataforma Open Education 

brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento 

de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões 

de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o 

desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente o ecossistema da startup 

conta com mais de 960 mil profissionais de tecnologia, 1.000 instituições de ensino, 

2.000 embaixadores, 500 experts e mais de 1.000 empresas conectadas por meio dos 

programas educacionais. 
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