
     

 

GFT expatria executivo Carlos Kazuo para Estados Unidos 

 

O profissional vai atuar como gerente executivo de projetos, inicialmente apoiando 

as soluções para os clientes do setor de Retail Banking 

 

São Paulo, maio de 2018 - Com a sua política de valorização e reconhecimento de 

talentos, a GFT, empresa de Tecnologia da Informação especializada em 

Transformação Digital para o setor financeiro, expatria o executivo Carlos Kazuo 

Missao para a unidade de Nova York, nos Estados Unidos. No país, o profissional vai 

atuar como gerente executivo de projetos, inicialmente apoiando as soluções para o 

setor de Banking (Retail e Investment Banking) . Um dos grandes desafios é 

consolidar a área de projetos relacionados à transformação digital, especialmente 

apoiando os clientes nas suas estratégias de migração para nuvem e adoção de 

arquiteturas baseadas nos conceitos de Open Banking. Também acumulará a função 

de apoiar na gestão interna de carreira dos consultores da GFT nos EUA. 

 

Há mais de um ano na GFT Brasil, Kazuo era o responsável por gerenciar o time de 

entregas, composto por mais de 400 pessoas. Na função, enfrentou o desafio de 

atender o crescente aumento de demanda por entregas de projetos; ajudou no 

desenvolvimento de profissionais sob a sua alçada, capacitando a equipe para o 

ambiente digital; e também participou do progresso do time de vendas na criação das 

melhores práticas para transformar a operação em 100% Agile.   

 

“Agradecemos todo o trabalho neste último ano e acreditamos que sua atuação trará 

grandes resultados para a GFT USA, Brasil e para o Grupo”, afirma Marco Santos,  

managing director da GFT para a América Latina. “Essa expatriação demonstra 

também o nosso esforço para exportar mão-de-obra qualificada, não só de 

engenheiros e desenvolvedores, mas também de executivos”, explica. 

 

Para Kazuo, a ida para os Estados Unidos traz grandes desafios tanto na sua vida 

profissional quanto pessoal. “Estou convencido de que será uma experiência incrível 

e muito rica em aprendizado. Espero continuar colaborando para o crescimento da 

GFT e estimulando o desenvolvimento da nossa área e de nossas pessoas”, 

complementa.  

 
Sobre GFT 

Como uma experiente parceira tecnológica, a GFT está comprometida a impulsionar a transformação 
digital da indústria de serviços financeiros. A partir do nosso profundo conhecimento do setor, 
assessoramos as instituições financeiras líderes de mercado e desenvolvemos soluções de TI 
personalizadas – de apps bancários e trading systems, a implementação e suporte de plataformas 
completas até a modernização de sistemas core banking. O nosso time de inovação global desenvolve 
também novos modelos de negócio, focando em tópicos como blockchain, cloud engineering, 
inteligência artificial e internet das coisas abrangendo todos os setores. Junto com os nossos clientes, 
buscamos moldar o mercado financeiro do futuro.  



     

Fundada em 1987, a GFT conta com uma equipe global de aproximadamente 5.000 colaboradores na 
Europa, América do Norte e América do Sul. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no 
TecDAX (ISIN: DE0005800601). 
 
 

Para mais informações, acesse: www.gft.com 
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