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GFT conquista prêmio Best Partners Tech 2022 do banco BV  

Entregas de sucesso, parceria, visão de longo prazo e ótimo relacionamento, que 
deram suporte ao crescimento da instituição, foram fatores-chave para o 
reconhecimento 
  
 
São Paulo, dezembro de 2022 – A GFT Brasil, empresa global parte do grupo GFT e pioneira em 

transformação digital, conquistou o prêmio Best Partners Tech 2022, na categoria prata, promovido 

pelo banco BV para selecionar os melhores fornecedores e parceiros do ano. Esta é a primeira vez que 

a consultoria de TI recebe este reconhecimento. O evento foi realizado no dia 20 de dezembro, em São 

Paulo. 

 

Os vencedores recebem o selo IQF de Qualidade, de acordo com o índice que estabelece os critérios 

para seleção dos melhores fornecedores, como satisfação, pontualidade, atendimento ao contrato e a 

requisitos internos, entre outros. A premiação destaca e fortalece o relacionamento construído ao longo 

dos anos entre GFT Brasil e banco BV. 

 

Entre os fatores que fizeram a diferença na escolha estão o valor agregado estendido pelas soluções 

e serviços da GFT Brasil ao banco BV, a transparência nos processos, as entregas de sucesso 

realizadas durante a parceria, o ótimo relacionamento conduzido pelo time de negócios e a eficiência 

do suporte oferecido pelas áreas de Inovação, Transformação, Marketing e Recursos Humanos da 

GFT. 

 

“O Best Partners Tech é uma premiação de altíssima importância, pois ratifica o bom trabalho que 

conseguimos desenvolver ao longo dos anos como uma consultoria multidisciplinar, sempre com o 

objetivo de apoiar os desafios inerentes ao crescimento do banco BV”, comenta Alessandro 

Buonopane, Country Manager Brazil do Grupo GFT. 
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Sobre a GFT – Moldando o futuro dos negócios digitais  

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 16 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 

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

