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Grupo GFT registra ano recorde de resultados 

GFT alcança a sua melhor receita e ganhos da história em 2021, entrando para o 

índice SDAX em Dezembro  

▪ GFT Brasil cresce 68% na receita em Euros, contribuindo com 14% para a receita global da 

GFT, contra 11% em 2020. 

▪ O EBT quase triplicou, receita teve aumento de 27%. 

▪ O aumento da demanda por projetos de alta margem continua. 

▪ Perspectiva positiva para 2022: crescimento adicional de receita de 20%, os ganhos devem 

aumentar em 36%. 

▪ Acionistas se beneficiaram de um valor de crescimento de 287% e aumento de dividendos 

planejado para € 0.35. 

▪ Em 31 de dezembro de 2021, a GFT Brasil contava com um total de 2.714 colaboradores, o 

que representa um crescimento de 77% em relação a 2020. 

 

 

São Paulo, março de 2022 – Aumento de receita em 27%, EBITDA ajustado com crescimento de 

52%, 184% de aumento no EBT sobre o ano anterior. Todos os indicadores-chave de 

desempenho mostram: a GFT Technologies SE (GFT) estabeleceu novos recordes em 2021. A 

GFT Brasil registrou aumento de 68% na receita (€ 81,3 milhões ante € 48,3 em 2020), 

consolidando-se como o terceiro maior mercado da empresa no mundo. 

As razões para o desenvolvimento extremamente positivo da GFT foram consistentemente uma alta 

demanda por soluções complexas e altamente lucrativas de digitalização e um gerenciamento ativo 

de custos administrativos. 

Como resultado de sua performance de negócios bem-sucedida, o valor das ações da GFT foi 

altamente dinâmico em 2021 e a GFT foi elevada ao índice SDAX em Dezembro. Os acionistas 

alcançaram um valor de crescimento de 287% ao longo do ano. Estes fatores fizeram a GFT uma 

das ações de baixa capitalização com melhor desempenho da Alemanha em 2021. 

“Nós ultrapassamos de forma significativa o ritmo do mercado em todos os segmentos e setores”, 

afirma a CEO da GFT, Marika Lulay. “Estamos provando vez após vez que somos capazes de reagir 

rapidamente às novas circunstâncias. É assim que ampliamos a nossa base de clientes e expandimos 

nossa pegada em mercados-chave no último ano”. 

 

Tendência altamente positiva continua 

A GFT alcançou seus objetivos ambiciosos para 2021, e até mesmo os superou levemente, como 

no caso da receita. A companhia espera que essa tendência positiva se mantenha em 2022. É 

esperado um crescimento na receita global de 20% para algo em torno de € 680 milhões e ganhos 
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antes de impostos de 36% para € 54,5 milhões. A GFT está, além disso, aprimorando a sua 

orientação para 2022 levemente se comparada com a de Outubro de 2021. 

A CEO Marika Lulay explica: “Nossos clientes sabem que estão em boas mãos conosco, não importa 

qual a complexidade do projeto. Nossas soluções de digitalização os ajudam a melhorar sua 

performance, os tornam ainda mais produtivos e mais eficientes. Em outras palavras, fazem com que 

eles sejam ainda mais competitivos”. 

Para Alessandro Buonopane, Managing Director da GFT Brazil, os indicadores de crescimento 

registrados em 2021 mostram como a operação no país está bem alinhada com a aceleração da 

transformação digital em todo o mundo e as demandas por tecnologias e serviços inovadores nos 

diversos mercados que a GFT atua. Principalmente em relação à rápida evolução do setor financeiro 

e, mais recentemente, soluções relacionadas ao Open Banking, varejo, Pix, ESG e outros.  

“O crescimento significativo de receita, de quase 70%, e a maior participação do Brasil no ranking de 

receita global, consolidando o terceiro lugar, também impactaram positivamente na expansão do nosso 

quadro de colaboradores. A expectativa para 2022 é ultrapassar os 3.000 colaboradores. Estamos com 

aproximadamente 100 vagas abertas e continuamos focados na geração de empregos e 

oportunidades, olhando fortemente também para a importância da diversidade e inclusão”, afirma 

Buonopane. 

 

 

 

Marika Lulay, CEO da GFT 

Faça o Download da imagem  

 

Este press release também está disponível para download via GFT Newsroom. 
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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 15 mercados para garantir proximidade com seus clientes, 

o time da GFT é composto por mais de 9.000 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 
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