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GFT contrata diretor de delivery para projetos nacionais 

 

Carlos Kazuo assume a frente de entrega de projetos locais da companhia de TI focado no 

setor financeiro e tem como meta continuar a expansão da operação, assegurando a 

qualidade 
 

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

especializada em Digital para o setor financeiro, contratou Carlos Kazuo como diretor de 

delivery da operação brasileira. O executivo assume o lugar de Leandro Rodrigues, que passa 

a responder pela unidade de exportação de serviços para a região Atlântico que inclui EUA, 

Canadá e UK. 

Kazuo tem como missão dar continuidade à ampliação da estrutura da área de delivery 

para uma maior escala de atendimento, porém sem perder a qualidade pela qual já são 

reconhecidos. Essa expansão surge para atender o aumento dos negócios da companhia, em 

especial a alta demanda de projetos digitais para o setor financeiro. “Temos que crescer e 

manter o mesmo espírito de colaboração e comprometimento com a qualidade e com as 

expectativas dos clientes”, acrescenta Kazuo. 

Para este desafio, o executivo quer explorar o diferencial da GFT na entrega de 

projetos, que reside na qualidade de seu capital humano. Os profissionais, segundo ele, são 

engajados com os objetivos da empresa, o que se traduz em um modelo de carreira 

amplamente seguido dentro da companhia. 

 “Nossos profissionais têm uma excelência técnica e especializações que garantem 

que as entregas, mesmo as mais complexas, sejam feitas com segurança e qualidade, 

resultando na satisfação de nossos clientes, e como consequência, se transformam em 

parcerias de longo prazo. Numa empresa de serviços como a nossa avaliamos isso como 

uma grande vantagem competitiva”, ressalta o executivo, acrescentando que para 2017 o 

plano será revisar alguns processos que vão ajudar a escalar o crescimento previsto. 

Formado em engenharia da produção pela UNESP, com especialização na FEA/USP 

como Operador de Mercado Financeiro, Kazuo vem da Everis Brasil, onde, após 15 anos de 

atuação, ocupou o cargo de diretor de projetos nos últimos cinco anos, liderando projetos de 

integrações sistêmicas entre bancos, renovações tecnológicas, projetos de consultoria de 
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negócios e revisão de processos, além de desenvolvimentos complexos em modelos de 

fábrica de software em diversas metodologias e tecnologias. 

 

Sobre a 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 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 374 milhões de 
euros em 2015 e conta com uma equipe global que abrange 12 países e mais de 4.700 colaboradores. As ações 
da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no TecDAX (ISIN: DE0005800601).  
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