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API é tema de webinar promovido pela GFT 

 

Companhia de Tecnologia da Informação especializada em Digital para o setor financeiro ministra 

seminário on-line sobre o uso dos API’s para melhorar os resultados dos negócios 

 

São Paulo, setembro de 2016 – Dando sequência à sua agenda mensal de 

seminários que abordam temas que têm desafiado o mercado, a GFT, companhia de 

Tecnologia da Informação especializada em Digital para o setor financeiro, ministra no dia 27 

de setembro,  das 11h às 12h, o webinar  "API’s: um novo modelo de negócios para 

colaboração empresarial”. 

Embora à primeira vista o uso de API (Application Programming Interface) pareça um 

assunto muito técnico, a ideia principal do webinar é apresentar o tema de forma simples e 

sob a ótica de negócios para mostrar como as empresas podem melhorar os seus resultados 

e habilitar os seus negócios para operarem de forma digital.  

“Daremos especial destaque para as oportunidades de reflexão sobre os impactos no 

modelo de negócio com esse novo paradigma colaborativo”, pontua o diretor de vendas da 

GFT, Leonardo Azevedo. 

O evento é gratuito e as vagas são limitadas. As inscrições poderão ser realizadas 

pela página http://bit.ly/WebinarGFT_API  ou através do telefone (11) 2176-3253 (com 

Andressa Oliveira). 

 

 

Webinar "API’s: um novo modelo de negócios para colaboração empresarial"  

Data: 27 de setembro de 2016. 

Horário: Das 11h às 12h (horário de Brasília - Brasil). 

Local: Em um computador com áudio e acesso à internet (os detalhes de conexão serão enviados 

aos participantes inscritos um dia antes do evento). 

Palestrante: Leonardo Azevedo. 

 

 

Sobre o Grupo GFT 

http://bit.ly/WebinarGFT_API
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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 4.500 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 

 
Informações para imprensa: 

 
Danielle Lopes 
Head of Marketing & Communication 
GFT Brasil Consultoria Informática Ltda. 
Alameda Rio Negro, nº 585 Ed. Padauíri - 10º andar  
06.454-000 Alphaville - Barueri, Brasil 
T      +55 11 2970 3202 
M     +55 11 98428 1827 
Danielle.lopes@gft.com 
www.gft.com/br 
 

IMAGE Comunicação 
Fone: +55 11 5072-9960 
 
Dani Portela (MTB 30377)  
daniportela@imagecomunicacao.com.br 
Celular: +55 11 98162-9833 
 
Renata Negri (MTB 57355) 
renata.negri@imagecomunicacao.com.br 
Celular: +55 11 96227-7819 
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