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Agile Banking é tema de webinar promovido pela GFT Brasil 

 

Companhia de Tecnologia da Informação especializada no setor financeiro ministra primeiro 

seminário on-line sobre tema que desafiará os serviços financeiros 

 

São Paulo, 30 de maio de 2016 – Nos próximos cinco anos, consultores da indústria 

preveem que 35%1 das receitas dos bancos estarão ameaçadas por novos players na 

indústria. O aumento da quantidade de clientes que desejam serviços financeiros digitais, 

mais ágeis e conectados desafiará a infraestrutura tradicional das instituições financeiras, 

abrindo espaço para novos players no mercado. Estas empresas estão, cada vez mais, 

ganhando participação no mercado pela eficiência e agilidade nos serviços prestados. 

Diante deste cenário, a GFT Brasil, companhia de Tecnologia da Informação 

especializada em Digital para o setor financeiro, ministrará no dia nove de junho de 2016, 

das 11h às 12h, seu primeiro Webinar, uma iniciativa que a cada mês irá abordar temas que 

têm desafiado o mercado e que são de grande interesse público.  

Para o mês de junho, o tema escolhido será “Agile Banking: um novo jeito de moldar 

seu negócio”. O conteúdo programático do seminário on-line envolve os princípios do Agile 

Banking e como as soluções de transformação digital podem ajudar as instituições 

financeiras na melhoraria de seu posicionamento de forma competitiva, desbravando novos 

mercados, além de atrair e reter mais clientes.  

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

pelo site www.gft.com/webinar ou através do telefone (11) 2176-3253 (com Andressa 

Oliveira). 

Data: 9 de junho de 2016 

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

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

enviados aos participantes inscritos dois dias antes do evento). 
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Sobre o Grupo 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 às 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 4000 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 
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