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GFT investe R$ 5 milhões em novas operações  

 

Montante é dedicado à inauguração do novo delivery center localizado no Paraná, onde a capacidade 

de atendimento será de 200 profissionais, e à expansão do site de Alphaville para receber 150 novos 

profissionais, totalizando 1000 posições no Brasil 

 

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

especializada em Digital para o setor financeiro, anuncia o investimento da ordem de R$ 5 

milhões para ampliação de suas estruturas. Desse montante, R$ 3 milhões serão dedicados ao 

novo site, que será inaugurado em Curitiba, capital do Estado do Paraná, com capacidade para 

atender 200 colaboradores. O restante, R$ 2 milhões, faz parte do investimento para ampliação 

do site de Alphaville, região metropolitana de São Paulo, para receber mais 150 profissionais, 

totalizando 1000 posições no Brasil. 

O investimento da companhia dobrará suas operações para atender o crescimento das 

demandas do Brasil e dos projetos internacionais em Digital. Ambas inaugurações estão 

previstas para serem lançadas em dezembro de 2016. Periodicamente, a GFT vem 

promovendo uma série de ações para ampliar sua capacidade de atendimento local e na 

América Latina. Entre eles, estão as expansões dos seus centros de desenvolvimento, 

localizados em Sorocaba e Alphaville, devido ao fortalecimento e crescimento da companhia 

no País.  

Seguindo a linha de crescimento, a empresa investiu em Centros de Excelência e 

Práticas de Especialização, vencendo a inércia do mercado local brasileiro através de um 

crescimento contínuo, especialmente por conta das demandas de mobilidade, BigData 

Analytics, Transformação Digital, Modelo de Entrega Ágil e DevOps de instituições financeiras. 

“Os movimentos da GFT no Brasil, bem em meio a essa crise desmedida que estamos 

vivendo, comprovam o potencial que enxergamos no País”, pontua o regional managing director 

Latam da GFT, Marco Santos. 

Tratando-se de operações internacionais, a frente Global Delivery Model da operação 

brasileira que, por sua vez, se baseia na exportação internacional de projetos e serviços de TI, 

tem contribuído bastante para que a operação nacional tenha uma abordagem forte e 

profissional, que contempla consultoria e desenvolvimento de projetos baseados em alta 

eficiência operacional, Metodologia Agile e Entrega Contínua que, finalmente, remete a custos 

mais competitivos. 
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Somado a isso, estão aquisições como da empresa Adesis, focada na oferta Digital, que 

virou o grande foco de projetos no Brasil. Esta compra reforçou a presença da GFT no México, 

aumentando consequentemente a presença na América Latina, que já conta com operações 

no Brasil e na Costa Rica. Este movimento somou-se à estratégia da aquisição feita em 2014 

da Rule Financial, que abriu as portas para o Brasil passar a cuidar da operação na América 

Latina por conta da grande atuação da Rule na Costa Rica. “Agora, a ideia é dar um grande 

salto com este novo site de Curitiba, que anunciaremos o início da operação no próximo mês”, 

finaliza Santos. 

 

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 4000 colaboradores. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no Tec DAX (ISIN: 
DE0005800601).  

Mais informações: http://www.gft.com/br/pt/index.html 
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