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GFT CODE_n 2016: Disrupção Digital é o tema do concurso global de inovação 
promovido pelo Grupo GFT  

  
 

GFT CODE_n conecta o mundo digital aos negócios, à ciência e à tecnologia em festival de inovação 

new.New, que acontece de 20 a 22 de setembro de 2016, na Alemanha  

  

São Paulo, fevereiro de 2016 – Promovido pelo Grupo GFT, provedor global de soluções 

digitais para o setor financeiro, o concurso GFT CODE_n 2016, que acontece  durante o new.New 

Festival, de 20 a 22 de setembro de 2016, no Centro de Arte e Mídia (ZKM - Zentrum für Kunst 

und Medientechnologie) da cidade de Karlsruhe, na Alemanha, irá fornecer provas tangíveis da 

transformação digital em indústrias modernas.  

Com base em quatro anos de sucesso na CeBIT, em Hanover, a ideia por trás do evento é 

unir elementos novos e comprovados ao mesmo tempo, apresentando tecnologias inovadoras que 

têm permitido aos players do mundo corporativo, da ciência e de indústrias criativas a 

estabelecerem redes de networking.  

Startups da indústria financeira, de manufatura, do setor automotivo e de transporte estão 

convidadas a se candidatarem ao GFT CODE_n16, que terá como tema “Desvendando a 

Disrupção Digital'. As inscrições para o concurso estarão abertas a partir de oito de março de 

2016. Uma vez que o júri de especialistas tenha selecionado as finalistas, 50 startups 

internacionais terão a oportunidade de apresentar seus modelos de negócios inovadores para os 

participantes do Festival new.New. O vencedor do concurso irá para casa com o cobiçado prêmio 

GFT CODE_n16, além de um prêmio no valor de 30 mil euros. 

O concurso GFT CODE_n continua a ser um componente central no evento new.New 

Festival, no qual os visitantes encontrão um rico programa, que será  realizado em três fases 

distintas. Palestrantes de renome irão trabalhar ideias para agitar o público e transformar a arena 

de inovação em uma área de busca de inspiração e de troca. O evento irá mostrar modelos de 

negócios cativantes, cenários de mídia digital e contar com uma agenda noturna inspiradora. 

Essas interações vão dar vida a temas centrais e específicos relacionados à transformação digital, 

como fotônica e FinTechs.  Mais informações: https://www.code-n.org/events 

"Durante três dias, o GFT CODE_n reunirá pioneiros selecionados, visionários digitais, 

equipes de inovação de empresas já estabelecidas, cientistas, e, claro, os visitantes curiosos. Isso 

realmente deixa 'o novo' ganhar vida e assumir uma dinâmica própria. Pensar fora da caixa, a fim 

de ampliar os horizontes, e alterar perspectivas são importante fatores de sucesso para muitas 

empresas", afirma Ulrich Dietz, idealizador do GFT CODE_n e CEO do Grupo GFT. 

Ao todo, ao longo dos últimos quatro anos, 1.500 startups de 60 países já se candidataram 

ao GFT CODE_n e 200 finalistas apresentam seus modelos de negócios para mais de 150 mil 

https://www.code-n.org/events
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visitantes da CeBIT. “A premissa do ‘Code of the New' reflete nossa vontade de estabelecer uma 

rede de inovação de desenvolvimento contínuo", pontua Dietz. 

“Com o surgimento de startups inovadoras e eficiências obtidas através da introdução de 

novas tecnologias, temos observado uma enorme disrupção em todos os mercados financeiros. 

Trabalhar com o GFT CODE_n cria um ambiente perfeito para colaborar com indivíduos e 

organizações com visão de futuro, ajudando a desenvolver novas e inovadoras ideias que 

agreguem valor real para nossos clientes", finaliza o managing director Latam do Grupo GFT, 

Marco Santos. 

  

Parceiros do Festival 

  

Empresas de alto perfil, parceiras do GFT CODE_n, e que já estão no meio de sua própria 

transformação digital irão compartilhar insights exclusivos sobre como a transformação digital 

funciona na indústria. A GFT, TRUMPF, Accenture e o Ministério Federal Alemão de Educação e 

Pesquisa têm sido parceiros desde o início. A iniciativa “parceiros globais" também vai patrocinar 

temas específicos do concurso GFT CODE_n16. Isto irá tornar mais fácil para os visitantes 

procurar por e interagir com inovações específicas e contribuições dos vários patrocinadores. 

 

Sobre o CODE_n 

Iniciado pelo Grupo GFT em 2011, o CODE_n é uma plataforma de inovação global para pioneiros digitais e empresas líderes.  Por 

meio de seus elementos CONTEST, EVENTS, CONNECT e SPACES, o CODE_n oferece um ecossistema que conecta empresas 

estabelecidas no mercado a personalidades originais e inovadoras, além de apoiar o desenvolvimento de novos modelos de negócios 

digitais. CODE_n significa "Code of the New", o DNA da inovação, e sua comunidade impulsiona o avanço digital através de novas 

formas de pensar, sempre em busca de ideias ousadas. www.code-n.org 

 

  

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. O Grupo 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. Com sede na 

Alemanha, a GFT 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). 
http://www.gft.com/br/pt/index.html 

 
Informações para imprensa: 

 

IMAGE Comunicação 

Fone: (11) 5072-9960 
 
Dani Portela (MTB 30377)  
daniportela@imagecomunicacao.com.br 

http://www.code-n.org/
http://www.gft.com/br/pt/index.html
mailto:daniportela@imagecomunicacao.com.br
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Celular: (11) 98162-9833 
 
Renata Negri (MTB 57355) 
renata.negri@imagecomunicacao.com.br 
Celular: (11) 96227-7819 
 
Raíssa Ociscki – estagiária 

raissa.ociscki@imagecomunicacao.com.br 
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