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Ricardo Plácido é o novo gerente de pré-vendas da GFT Brasil 

 

Executivo chega à companhia com a missão de fomentar oportunidades de negócios na base 

instalada e consolidar novos clientes 

 

São Paulo, janeiro de 2016 – A GFT Brasil, companhia de Tecnologia da Informação 

especializada em projetos digitais para o setor financeiro, acaba de nomear Ricardo Plácido como 

gerente de pré-vendas.  

O executivo irá apoiar as áreas comercial e de delivery na identificação e entendimento de 

novas demandas, tanto em clientes da base instalada, como em novos prospects. Entre suas 

atribuições dentro do grupo de pre-vendas está a descrição de propostas técnicas e processos 

organizacionais, sendo tudo alinhado com os times globais da GFT. 

Com mais de 15 anos de experiência na indústria financeira, tendo passado por empresas 

como Capgemini e HP, o executivo acumulou expertise para gerenciar grandes equipes e identificar e 

desenvolver novos negócios nos clientes da base. O executivo é formado em Sistemas da 

Informação e possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FIAP. “Minha bagagem e 

relacionamento na indústria financeira vem para somar ao time existente na consolidação de novos 

negócios”, finaliza ele. 

 

 

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 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 365 milhões de 

euros em 2014 (incluindo a divisão de negócios emagine, que foi vendida em 30/09/2015) e conta com uma 

equipe global que abrange 12 países e aproximadamente 4000 colaboradores. As ações da GFT estão listadas 

na Bolsa de Frankfurt no TecDAX (ISIN: DE0005800601).  
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Contact: 

Dani Portela 

Assessora de Imprensa 

Image Comunicação 

São Paulo 

Brazil 

T +55 11 8162-9833 

daniportela@imagecomunicacao.com.br 

http://www.imagecomunicacao.com.br 
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