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GFT aumenta receita em 15% no terceiro trimestre de 2016 

 

A receita consolidada cresceu 15%, totalizando 106,25 milhões de euros no terceiro trimestre. Já o 

EBITDA aumentou 8%, fechando em 12,46 milhões de euros 

 

São Paulo, novembro de 2016 - A GFT Technologies SE anunciou hoje os 

resultados do terceiro trimestre e dos primeiros nove meses de 2016. O crescimento dos 

negócios nos primeiros seis meses foi mantido durante o terceiro trimestre. A forte demanda 

por soluções e projetos de Transformação Digital foi, mais uma vez, um dos principais 

motivos de crescimento. Além disso, tal dinamismo de crescimento também é decorrente de 

uma alta demanda por projetos e soluções digitais para atender as demandas regulatórias 

do setor.  

 

Desenvolvimento dos negócios no terceiro trimestre de 2016 

 

A receita consolidada aumentou 15% em relação ao ano anterior, passando de 92,72 

milhões de euros no terceiro trimestre de 2015 para 106,25 milhões no mesmo período de 

2016. Ajustado à contribuição das receitas das empresas adquiridas, sendo em julho de 

2015 a Adesis Netlife S.L e, em abril de 2016, a Habber Tec Brasil, o crescimento orgânico 

da GFT no terceiro trimestre foi de 12%. 

O segmento Europa Continental gerou um crescimento de receita de 24%, fechando 

em 48,91 milhões de euros no terceiro trimestre, o que representa 46% da receita 

consolidada. No mesmo período de 2015, a receita foi de 39,41 milhões de euros, cerca de 

43% da receita. Tal crescimento mais uma vez foi impulsionado pela forte demanda por 

parte dos bancos de varejo por soluções para digitalizar seus processos de negócios. 

Apesar do baixo desempenho no setor de investment banking, o segmento Américas 

& Reino Unido, que trabalha com muitos bancos de investimento, registou um crescimento 

de receita de 4%, passando de 53,31 milhões de euros no ano passado para 55,40 milhões 

de euros no terceiro trimestre de 2016. A divisão contribuiu com 52% da receita consolidada. 

Em 2015 a contribuição foi de 57%. 
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No terceiro trimestre de 2016, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e 

amortização (EBITDA) aumentou 8%, de 11,50 milhões de euro em 2015 para 12,46 

milhões de euros em 2016. O lucro antes de impostos (EBT) melhorou 7%, totalizando 9,11 

milhões de euros, contra 8,51 milhões de euros em 2015. 

 

Evolução das receitas e lucros nos primeiros nove meses de 2016 

 

Nos primeiros nove meses de 2016, a GFT elevou sua receita em 16%, alcançando 

314,28 milhões de euros. No mesmo período de 2015 a receita foi de 271,48 milhões de 

euros.   

A receita do segmento Europa Continental aumentou 27%, alcançando 145,62 

milhões de euros nos primeiros nove meses, o que representa 46% da receita consolidada. 

No mesmo período de 2015 os valores atingiram 114,37 milhões de euros, correspondendo 

a 42% da receita consolidada. 

No segmento Américas & Reino Unido, a receita nos primeiros nove meses subiu 

6%, passando de 157,11 milhões de euros para 166,24 milhões de euros, considerando o 

mesmo período entre 2015 e 2016. Como resultado, esta divisão contribuiu com 53% da 

receita consolidada nos primeiros nove meses. No ano anterior a contribuição foi de 58%. 

O EBITDA nos primeiros nove meses aumentou 9%, totalizando 34 milhões de 

euros. No mesmo período de 2015 foram 31,30 milhões de euros. Este valor já abarca as 

mudanças cambiais negativas de -2,42 milhões de euros em relação aos primeiros seis 

meses, devido à desvalorização da libra esterlina no período após o referendo do Brexit. Os 

efeitos da mudança foram apenas marginais no terceiro trimestre. O resultado antes dos 

impostos para os primeiros nove meses aumentou em 4%, de 22,75 milhões (2015) para 

23,71 milhões de euros. 

 

Número de colaboradores cresce para cerca de 4.700 

 

Até 30 de setembro de 2016, o quadro de funcionários em tempo integral da GFT 

contava com 4.749 colaboradores, representando um crescimento de 22% em relação ao 

mesmo período do ano passado, no qual o número de colaboradores era de 3.897. Tal 
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aumento se deve principalmente pela aquisição da Habber Tec Brasil, que somou 102 

colaboradores no Brasil, bem como pela contratação de novos funcionários, sobretudo em 

centros de desenvolvimento na Espanha, Polônia, Costa Rica e no Brasil.  

“A demanda por projetos de Transformação Digital na indústria de serviços 

financeiros continua a ser o principal motor de crescimento no Brasil. Para atender esta 

demanda, constantemente estamos investindo na contratação de novos profissionais. O 

quadro de funcionário aumentou 85% nos primeiros noves meses de 2016, registrando 757 

colaboradores contra os 409 do mesmo período do ano anterior”, comemora o managing 

director Latam da GFT, Marco Santos. 

 

Outlook para 2016 

 

A orientação dos resultados semestrais para 2016 foi confirmada. A GFT prevê uma 

receita de 420 milhões de euros para o exercício de 2016 (2015: 373,51 milhões de euros), 

com um EBITDA de 46,50 milhões de euros (2015: 44,56 milhões de euros) e EBT de 33 

milhões de euros (2015: 32,52 euros). 

"A GFT continuou a crescer conforme o esperado no terceiro trimestre. A evolução 

positiva do segmento Europa Continental ilustra o nosso sólido posicionamento no que se 

refere à transformação digital dos processos de negócio – uma questão chave para o futuro. 

Os investimentos para implementação de reformas que atendam às demandas regulatórias 

também devem continuar elevados”, afirma Ulrich Dietz, CEO da GFT 

 

Outros dados financeiros  

 

Até 30 de setembro de 2016, o caixa, os equivalentes de caixa e os títulos 

totalizaram 44,08 milhões de euros, sendo 2,90 milhões de euros abaixo dos valores do final 

do exercício de 2015. Em 31 de dezembro de 2015 foi de 46,98 euros. O capital próprio, 

datado de 30 de setembro de 2016, totalizou 126,79 milhões de euros, apresentando um 

aumento de 2,34 milhões de euros em relação à data do balanço de 31 de dezembro de 

2015, que fechou em 124,45 milhões de euros. O total de ativos apresentou um aumento de 

20,85 milhões, fechando em 347,66 milhões de euros, considerando o período de 31 de 

dezembro de 2015 a 30 de setembro de 2016. A quota de capital próprio (equity ratio) até 30 
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de setembro de 2016 permaneceu em 36%, sendo 2% abaixo do valor apresentado em 31 

de dezembro de 2015. 

 

Dados financeiros detalhados estão disponíveis na seção Investor Relations do site da GFT: 

ww.gft.com/int/en/index/company/investor-relations/ 

 

Key figures (não auditado e em conformidade com o IFRS)  

(Possíveis discrepâncias devido às diferenças de arredondamento) 

Em milhões de euros  Q3/2016 Q3/2015 ∆ % 

Faturamento 106,25 92,72 15% 

EBITDA 12,46 11,50 8% 

EBIT 9,54 8,87 8% 

Lucro antes dos Impostos (EBT) 9,11 8,51 7% 

Lucro líquido para o período  5,87 6,59 -11% 

Lucro / ação em euros  0,23 0,25 -11% 

Quota de capital Próprio (%)  
36 

(30.09.2016) 
38 

(31.12.2015) 
- 

Colaboradores (em tempo integral) 
até 30.09.  

4.749 3.897 22% 

 

Em milhões de euros  9M/2016 9M/2015 ∆ % 

Faturamento 314,28 271,48 16% 

EBITDA 34,00 31,30 9% 

EBIT 25,40 23,85 7% 

Lucro antes dos Impostos (EBT) 23,71 22,75 4% 

Lucro líquido para o período  18,08 15,44 17% 

Lucro / ação em euros  0,69 0,59 17% 

Quota de capital Próprio (%)  
36 

(30.09.2016) 
38 

(31.12.2015) 
- 

Colaboradores (em tempo integral) 
até 30.09.  

4.749 3.897 22% 
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Sobre a GFT 

A GFT Technologies SE (GFT) é uma consultoria de tecnologia com experiência em viabilizar mudanças nos 
negócios e que conta com a total confiança por parte de importantes instituições de serviços financeiros para 
resolver seus desafios de negócios mais críticos. Especificamente quanto à definição de respostas em face das 
constantes mudanças regulatórias atuais – além de promover inovação para atender às demandas da revolução 
digital.A GFT oferece assessoria, capacidades criativas e tecnológicas aliadas a uma cultura de inovação e 
conhecimento especializado do setor de finanças para transformar os negócios de nossos clientes. 

Por meio da plataforma de inovação CODE_n, a GFT oferece às start-ups internacionais, aos pioneiros de 
tecnologia e às empresas estabelecidas no mercado o acesso a uma rede global, o que lhes permite aproveitar 
as tendências disruptivas do mercado de serviços financeiros e aproveitar ao máximo seu pensamento inovador. 

Com sede na Alemanha, a GFT Technologies SE obteve uma receita consolidada de cerca de 374 milhões de 
euros em 2015 e conta com uma equipe global que abrange 12 países e mais de 4.700 colaboradores. As ações 
da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no TecDAX (ISIN: DE0005800601).  

Mais informações: http://www.gft.com/br/pt/index.html 

 

 

Contato 

 

 

Jutta Stolp, CIRO  
Investor Relations Manager 
GFT Technologies SE 
Schelmenwasenstrasse 34 
70567 Stuttgart    
Germany 
T +49 711 62042-591 
F +49 711 62042-301 
jutta.stolp@gft.com 
 

Anja Ebert 
Press Spokeswoman 
GFT Technologies SE 
Schelmenwasenstrasse 34 
70567 Stuttgart    
Germany 
T +49 711 62042-108 
anja.ebert@gft.com 

Informações para imprensa: 
 
IMAGE Comunicação 

Fone: (11) 5072-9960 
 
Dani Portela (MTB 30377)  
daniportela@imagecomunicacao.com.br 
Celular: (11) 98162-9833 
 
Renata Negri (MTB 57355) 
renata.negri@imagecomunicacao.com.br 
Celular: (11) 96227-7819 
 
Raíssa Ociscki – estagiária 
raissa.ociscki@imagecomunicacao.com.br 
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