
 

 

 

PRESS RELEASE 

13/04/2020 

GFT Brasil contrata Suzan Barreto como diretora de Negócios 

Com mais de 23 anos de experiência no setor financeiro, a  executiva irá trabalhar na 

área de inovação e projetos  

 

São Paulo, abril de 2020 – A GFT, empresa global referência em tecnologias 

exponenciais para transformação digital e projetos ágeis, anuncia  a contratação 

de Suzan Barreto como nova diretora de negócios. A executiva tem mais de 23 

anos de experiência em gestão e implementação de projetos de TI e reforça as 

áreas de Inteligência Artificial, Analytics, Big Data, CRM/Customer Experience e 

Anti-fraudes, além de trazer na bagagem expertise em liderança de CRM, 

Analytics e Business Intelligence.  

 

Suzan trabalhou por 16 anos no Banco Santander como responsável por CRM,  Analytics 

e BI e teve também a missão  de implementar o Big Data e a Inteligência Artificial na 

instituição, transformando a experiência dos clientes a partir do uso de dados. Em 2019, 

a executiva atuou como Superintendente de Tecnologia e foi responsável pelo 

desenvolvimento de projetos de Antifraudes e cibersegurança na instituição financeira.  

  

“Durante os últimos 16 anos estive do outro lado do balcão, eu era a contratante, e agora, 

posso agregar essa visão de cliente à GFT. Chego com o propósito de ajudar a empresa 

na construção de novas parcerias estratégicas, orientadas por resultados e pela 

compreensão das demandas dos nossos clientes” afirma a nova diretora, com formação 

em  Tecnologia da Informação, pós-graduação em Desenvolvimento de Sistema na Web 

e MBA Executivo pelo Insper-SP.  

 

Para Alessandro Buonopane, Diretor Executivo e Head de Serviços Financeiros e Seguros 

da GFT Brasil, a profissional vai contribuir muito à trajetória de crescimento da 

companhia, compartilhando o seu conhecimento de mercado e visão de processos. “A 

Suzan tem muito para agregar na equipe da GFT, com seu olhar crítico e ampla visão 

estratégica de mercado. É uma profissional super importante que nos ajudará a 

identificar oportunidades de melhorias na implementação de soluções para os nossos 

clientes”, complementa. 

 
 
Sobre a GFT 
 
A GFT está impulsionando a transformação digital das empresas líderes mundiais nos setores financeiro e 

de seguros assim como na indústria de manufatura. Como provedora de serviços de TI e engenharia de 

software, a GFT oferece forte capacidade de consultoria e desenvolvimento em todos os aspectos das 



 

 

 

tecnologias pioneiras, como engenharia de nuvens, inteligência artificial, Internet das Coisas para a 

Indústria 4.0 e blockchain. 

 

Com sua expertise tecnológica, profundo conhecimento de mercado e fortes parcerias, a GFT implementa 

soluções de TI escaláveis para aumentar a produtividade. Isso proporciona aos parceiros acesso mais rápido 

a novas aplicações de TI e a modelos de negócios inovadores, além de redução de riscos. 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. 

 

Fundada em 1987 e localizada em 15 países para garantir proximidade com seus clientes, a GFT emprega 

5.900 pessoas. A GFT oferece aos seus colaboradores oportunidades de carreira em todas as áreas de 

engenharia e inovação de software. As ações da GFT Technologies SE está listada no segmento Prime 

Standard da Bolsa de Frankfurt.  
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