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Startup brasileira está entre finalistas no CODE_n  

GFT Brasil arcará com os custos da viagem da startup brasileira; ao todo, 313 participantes de 

42 países se inscreveram evento 

 

São Paulo, junho de 2018 - Apoiado pela GFT, referência em tecnologias exponenciais para a 

transformação digital e projetos ágeis, a competição CODE_n, na Alemanha, selecionou uma 

empresa brasileira entre as 50 finalistas deste ano. A disputa será no new.New Festival, evento 

tecnológico internacional focado nas oportunidades da transformação digital,  em Hanns-Martin-

Schleyer-Halle, em Stuttgart, de 8 a 10 de outubro, onde finalistas apresentarão os seus modelos 

de negócios.  

 Com a seleção, a Nama, startup que une as inteligências humana e artificial para resolver 

comunicações complexas, terá um estande gratuito no festival por três dias e também poderá 

mostrar seus conceitos no palco do evento para o grande público. “Dado a relevância do 

new.New Festival e do CODE_n, é uma grande oportunidade para as startups poderem 

apresentar os seus trabalhos, os seus diferenciais, além de fazerem networking”, afirma Marco 

Santos, Marco Santos, managing director Latam da GFT. Os custos com a viagem e estadia do 

profissional da Nama serão de responsabilidade da GFT Brasil.  

 Um júri VIP irá selecionar os vencedores nas categorias "Melhor Modelo de Negócios", "Melhor 

Inovação Tecnológica" e "Disruptor da Indústria", além do vencedor geral no final do evento. Os 

Prêmios CODE_n têm um total de 30 mil euros em prêmios. Cerca de 313 startups de 42 nações 

se candidataram para o evento deste ano. Ao todo, 50 startups de 15 países, incluindo Brasil, 

África do Sul, EUA, Lituânia, Israel e Alemanha foram selecionadas como finalistas.  

 50 startups prontas para apresentar suas ideias inovadoras  

 As startups finalistas vão desde Beyond Reality e Inteligência de Máquina até a Confiança 

Criptográfica, temas que podem ser aplicados à indústria, setor móvel, saúde, educação e 

agricultura no futuro. As startups apresentarão soluções para a tecnologia de cibersegurança e 

blockchain e também apresentarão ideias para simplificar os processos industriais utilizando a 

realidade aumentada, inclusive no desenvolvimento de protótipos ou na manutenção d e 

dispositivos técnicos. 

 'A qualidade das startups candidatas este ano foi tão alta que, muitas vezes, foram apenas os 

detalhes que fizeram a diferença final no ranking e na seleção das top 50. Estou ansioso para 
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receber as 50 finalistas no início de outubro aqui em Stuttgart. Todas elas fazem jus ao nosso 

lema de “explorar o DNA da inovação digital” e temos certeza de que o evento mais uma vez 

produzirá muitas colaborações e investimentos bem-sucedidos”, afirma Moritz Gräter, Managing 

Director  do CODE_n. 

Os ingressos antecipados estão disponíveis em https://www.newnewfestival.com/#ticket18  

Sobre a GFT 

  

A GFT, referência em tecnologias exponenciais para a transformação digital e projetos ágeis, está comprometida em 

impulsionar a inovação e a disrupção na indústria de serviços f inanceiros.  

 

Com o conhecimento do setor e profundo know  how  de tecnologia, desenvolve e suporta soluções inteligentes de 

canais digitais, API, Integração e modernização de sistemas de core banking.  

 

O time de inovação global trabalha com as instituições líderes de mercado na construção de novos modelos de 

negócio, focando em tecnologias exponenciais como Open Banking, Mobile, Big Data e Analytics. Busca moldar o 

mercado financeiro do futuro em parceria com os seus clientes.  
 

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 (Prime Standard: ISIN 

DE0005800601).  

 

Para mais informações, acesse: www.gft.com 
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About CODE_n 

 

CODE_n is a cross-industry innovation hub for entrepreneurs, ambitious startups and established companies. The 

key elements are the CODE_n SPACES campus, regular event and w orkshop formats, the international startup 
competition, the new .New  Festival and a w ide range of innovation services – all supported by an international 

netw ork of digital pioneers from business, science, culture and the media. 

 

The focus is placed squarely on promoting new , sustainable digital business models. CODE_n’s aim is to create 

aw areness of the opportunities of digital transformation and to drive forw ard cultural change. The boundaries of 

traditional thinking are broken dow n w ithin the netw ork in order to create enthusiasm for enterprises and 

entrepreneurship. CODE_n stands for ‘Code of the New ’– the DNA of innovation. 

w ww.code-n.org  

w ww.newnewfestival.com  
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