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 GFT patrocina maior conferência de transformação digital e práticas 
ágeis no Brasil 

  

São Paulo, outubro de 2018 - A GFT, empresa referência em tecnologias 

exponenciais para transformação digital e projetos ágeis, patrocina a Agile Brazil 

2018, maior conferência de práticas ágeis do país. Para o evento que apresenta como 

tema “Agilidade e Além”, a empresa alemã prepara uma série de atividades que inclui 

palestras próprias e estande. A edição ocorre em Campinas, em São Paulo, nos dias 

3, 4 e 5 de outubro.  

Entre as ações previstas para o evento, a GFT promoverá pequenas palestras durante 

os três dias de programação no seu estande. Simone Pittner, head lean-agile da 

companhia, falará sobre Business Agility; Robson Agapito, especialista de testes e 

automação, sobre a abordagem adequada em Agile Testing; e Diego Cardoso, 

arquiteto de software, sobre as práticas de Agile Devops. A executiva também será 

uma das participantes no painel oficial do Agile Brazil, que abordará “Qual o futuro da 

Agilidade”, no dia 03/10, às 15:30hs.  

 

O patrocínio da GFT ao evento reforça o objetivo da empresa de ser completamente 

agile. Desde o começo do ano, a companhia lançou diversas ações sob essa 

estratégia, como o Desafio GFT Brasil Agile, premiando projetos internos inovadores; 

lançamento da página interna (Jornada Lean Agile) com produção e compartilhamento 

de conteúdo sobre esse tema; Webinar@GFT|AGILE, para implementação LACE em 

organizações complexas; cursos internos para formação de Agile Coaches (GFT Agile 

Coach); treinamentos Agile e Scrum para os STARTERS, como são conhecidos os 

estagiários da empresa. 
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Para a empresa, a adoção das práticas ágeis incrementa as entregas de soluções e 

serviços. “O agile caminha no sentido de reforçar a eficiência na captura de valor e 

necessidades dos clientes, criando propostas mais alinhadas e oportunidades de 

relacionamento, cooperação e inovação”, afirma Marco Santos, managing director da 

GFT para a América Latina. 

 

Para saber mais sobre o evento, acesse: http://www.agilebrazil.com/2018/.   
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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 financeiros. 

A partir do conhecimento do setor, assessora as instituições líderes de mercado e desenvolve soluções 

de TI personalizadas – de apps bancários e trading systems, a implementação e suporte de plataformas 

completas até a modernização de sistemas core banking.  

O time de inovação global desenvolve também novos modelos de negócio, focando em tecnologias 

exponenciais como Open Bank, Mobile, Big data, API e Integração de Sistemas para canais digitais** 

abrangendo todos os setores. 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 no 

TecDAX (ISIN: DE0005800601). 

www.gft.com 
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