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Grupo GFT adquire Habber Tec Brasil  

 Especialista em BPM, analytics, Mobile e transformação digital, a maior parceira de BPM da 

IBM no Brasil, é adquirida pelo Grupo GFT 
 

São Paulo, 11 de abril de 2016 - O Grupo GFT anuncia a aquisição de 100% 

das ações da WG Systems Ltda., representante no mercado brasileiro da Habber Tec 

International Group, especialista em gestão de processos de negócios (BPM), Big 

Data, analytics, mobilidade e transformação digital fundada em 2000. Com a compra, o 

Grupo GFT amplia sua atuação na América Latina, com significativo crescimento de 

sua receita no Brasil. O valor da aquisição não foi divulgado. 

O foco da Habber Tec Brasil é a implementação e o suporte contínuo à gestão 

de processos de negócios (BPM), ferramentas de big data, analytics e mobilidade, 

com ênfase na indústria de serviços financeiros. Além disso, a empresa é a maior 

parceira IBM no Brasil em relação à gestão de processos de negócios (BPM). Os 

negócios da Habber Tec Brasil são baseados em relacionamentos robustos e de longa 

data com empresas de serviços financeiros e de outros setores.  

“A GFT continua sua trajetória de crescimento e posicionamento como a 

Referência em Digital para o segmento financeiro, se beneficiando claramente desta 

nova aliança que aumenta significativamente nossos negócios e capacitações no 

Brasil. Além disso, a equipe da Habber Tec Brasil se encaixa perfeitamente à cultura 

da GFT, que se baseia na forte colaboração e no fomento ao espírito inovador. 

Estamos confiantes com a perspectiva de trabalhar e colaborar em novos projetos 

BPM, Mobilidade e Transformação Digital”, comenta o managing director Latam do 

Grupo GFT, Marco Santos.  

Apesar da crise no Brasil, a Habber Tec tem crescido de forma contínua 

durante os últimos cinco anos e conta com uma sólida e estável estrutura financeira. 

Em 2015, a empresa atingiu um faturamento de R$ 22,4 milhões, sendo 60% da 

receita proveniente de projetos para a indústria de serviços financeiros. As receitas 

para 2016 devem crescer cerca de 29%. Assim, a GFT espera que a aquisição 

acrescente cerca de R$ 29 milhões às receitas do ano fiscal de 2016.  

“Esta aquisição irá permitir a venda cruzada de nossos serviços aos clientes da 

Habber Tec Brasil e vice-versa. Há uma crescente demanda pela implementação de 

soluções de BPM e mobilidade. Vamos aproveitar e explorar esta oportunidade, 

aumentando nosso portfólio de negócios”, afirma Marika Lulay, COO do Grupo GFT.  

http://www.habber.com/en/
http://www.habber.com/en/
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A Habber Tec Brasil conta uma equipe de 105 colaboradores distribuídos entre 

a sede em São Paulo, a filial de Curitiba e o escritório comercial em Porto Alegre. A 

aquisição aumenta o número de profissionais do Grupo GFT para cerca de 4.155, 

totalizando 559 no Brasil, montante que contribui para expandir a presença da GFT na 

América Latina, que hoje mantém centros de desenvolvimento e comerciais no Brasil, 

México, Peru e Costa Rica. 

"A Habber Tec Brasil acrescenta expertise em gestão de processos de negócio 

(BPM), Big Data e mobilidade, especialmente para a construção de soluções de 

crédito back-office zero e banco digital. Com esta aquisição, o Grupo GFT irá reforçar 

sua base de clientes em bancos e seguradoras de prestigio no país", afirma Ulrich 

Dietz, CEO do Grupo GFT.  

"A nossa competência em BPM, analytics e mobilidade vai ao encontro dos 

principais desafios que os bancos enfrentam com relação à transformação digital. 

Juntamente com o profundo know-how da GFT em serviços financeiros, temos 

oportunidades para nos firmar como um dos principais fornecedores de serviços de TI 

para bancos e seguradoras do mercado latino-americano", finaliza Leonardo Vieiralves 

Azevedo, diretor executivo, da Habber Tec Brasil. 

 

Sobre o Grupo GFT 

O Grupo 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 startups 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 4000 colaboradores. 

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

 
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 

http://www.gft.com/br/pt/index.html
mailto:daniportela@imagecomunicacao.com.br
mailto:renata.negri@imagecomunicacao.com.br
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raissa.ociscki@imagecomunicacao.com.br 
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