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GFT Abre inscrições para o concurso de startups GFT CODE n16: Desvendando a 
Disrupção Digital 

 
Os participantes podem se candidatar até 31 de maio de 2016 em um dos quatro clusters da competição: 

Applied FinTechs, Connected Mobility, Healthtech e Fotônica 4.0 

 

São Paulo, março de 2016 - A quinta edição do concurso internacional GFT CODE_n irá 

abordar na edição deste ano o tema “Desvendando a Disrupção Digital’”. Pioneiros digitais têm até 

31 de maio de 2016 para se candidatarem. Os finalistas irão competir pelo GFT CODE_n Award e 

um prêmio no valor de 30mil euros em um dos quatro temas centrais: Applied FinTechs, 

Connected Mobility, HealthTech e Fotônica 4.0.  

Um júri de especialistas irá selecionar as 50 startups finalistas que irão apresentar seus 

modelos de negócios de vanguarda no new.New Festival, no Centro de Arte e Mídia (ZKM - 

Zentrum für Kunst und Medientechnologie), localizado em Karlsruhe, na Alemanha. O evento 

ocorre de 20 a 22 de setembro de 2016 e será aberto ao público, o que representa uma 

oportunidade ideal para gerar publicidade e formar redes de negócios.  

Outro objetivo do evento é discutir como a transformação digital tem influenciado a 

indústria e também incentivar a troca de insights sobre as tendências digitais do futuro entre os 

participantes. Em outras palavras, o novo vai se fundir com o tradicional e startups inovadoras vão 

se reunir com empresas estabelecidas no mercado. 

Startups interessadas em participar do concurso podem candidatar-se no 

https://connect.code-n.org/, desde que tenham sido fundadas até 2011. As 50 finalistas, além de 

contarem com bastante espaço para mostrarem o seu negócio, poderão participar de conferências, 

pitch sessions e workshops, que serão organizados pela GFT Technologies SE, iniciadora do GFT 

CODE_n, e seus parceiros: Accenture, Ministério Federal de Educação e Pesquisa (BMBF), 

Hewlett Packard Enterprise (HPE), e TRUMPF. Um dos objetivos do new.New Festival é dar às 

startups uma oportunidade de conquistar o júri com as suas ideias visionárias e seus modelos de 

negócios sustentáveis inovadores. 

"Estamos à procura de aplicações pioneiras e modelos de negócios baseados em TI que 

permitam a transformação digital de indústrias inteiras e que melhorem de forma permanente a 

qualidade de vida das pessoas”, afirma Ulrich Dietz, iniciador do GFT CODE_n e CEO do Grupo 

GFT. 

Para a GFT Brasil, existe muito espírito empreendedor, mas que ainda estão na superfície, 

fora do alcance de todos. “Contudo, há uma forte demanda por diferentes tipos de ideias de 

negócios e tecnologias – ideias inovadoras que melhorem a qualidade de vida, que conectem 

pessoas em todo o mundo e que garantam o crescimento do negócio a longo prazo", comenta o 

Managing Director LatAm do Grupo GFT, Marco Santos.  

https://connect.code-n.org/
http://www.gft.com/
https://www.accenture.com/
https://www.bmbf.de/en/index.html
https://www.hpe.com/
http://www.trumpf.com/en.html
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Sobre os temas centrais:  

 

GFT CODE_n16: Applied FinTechs 

 

Startups que atuam no segmento de tecnologias financeiras (as FinTechs) são mais do 

que mero hype. Elas já possuem uma forte influência sobre o setor financeiro, com força suficiente 

para perturbar o status quo existente em quase todas as áreas da indústria. Como uma parceira 

de tecnologia de grandes instituições financeiras globais, a GFT irá patrocinar este cluster. O foco 

principal são as aplicações tecnológicas relacionadas com a aprendizagem de máquina, 

assessoria robótica, automação cognitiva, Blockchain e modelos de negócio fiduciários 

distribuídos. Além disso, também há uma forte demanda por tecnologias financeiras que sejam 

seguras e convenientes - tecnologias com o poder de reinventar a experiência digital do cliente. 

Desse modo, o cliente pode conhecer e aplicar novas interfaces em outras áreas de sua vida. Um 

exemplo: um aplicativo para geladeiras inteligentes que oferece funcionalidades como realizar 

pedidos, compras e pagamento por meio de dados. "Startups introduzem toda uma nova dinâmica, 

são ousadas e capazes de injetar uma boa dose de energia na indústria financeira. Por outro lado, 

os bancos têm anos de experiência e conhecimentos, e seu poder financeiro e suas estruturas 

podem impulsionar rapidamente novas ideias de negócio. Trabalhando em conjunto, o potencial é 

enorme. Mas tudo isso permanece na teoria, caso os dois lados não se comuniquem”, afirma 

Dietz. 

 

GFT CODE_n16: Connected Mobility 

 

Nesta área, tudo gira em torno das soluções de transporte conectadas para o futuro. O 

foco está em aplicações inteligentes relacionadas com carros conectados, mas também a 

fabricação, transporte e soluções de fornecimento. O cluster será patrocinado pela HPE, empresa 

que tem procurado startups que combinam de forma inteligente tecnologias inovadoras e novos 

modelos de negócios. Isso inclui soluções inovadoras para desafios conhecidos, bem como 

modelos ambiciosos que ajudem a fornecer novas soluções inteligentes de transporte. "Para 

aproveitar as oportunidades de mobilidade digital, temos que quebrar antigas regras rumo a novos 

empreendimentos. “Em suma, precisamos de uma mentalidade de startup”. O GFT CODE_n é 

uma plataforma ideal para estabelecer novas formas de colaboração com startups e moldar a 
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mobilidade do futuro com base em seus princípios", afirma Volkhard Bregulla, vice-presidente de 

Manufacturing e IoT EMEA na Hewlett Packard Enterprise.  

 

GFT CODE_n16: HealthTech 

Assim como nas indústrias tradicionais, o setor de saúde está passando por mudanças 

dinâmicas, muitas delas desencadeadas pela transformação digital. Para auxiliar tais mudanças, 

são necessárias novas tecnologias e soluções que tornem a vida diária mais confortável para as 

pessoas, levando em conta suas circunstâncias particulares. A tecnologia deve adaptar-se às 

necessidades individuais dos usuários e não o contrário. As palavras-chave neste contexto são os 

cuidados com a saúde, biotecnologia e robótica. Além disso, todas as atenções estão voltadas 

também para segurança e gerenciamento de dados. Todos os olhos também são treinados sobre 

gestão e segurança de dados. O patrocinador deste cluster, que deve vir do mundo dos negócios, 

ainda não foi definido. 

 

GFT CODE_n16: Fotônica 4.0 

 

Este cluster, que é patrocinado pela parceira TRUMPF, destaca como a luz pode mudar 

processos industriais, o mundo do trabalho e as interações sociais modernas. Neste cluster serão 

analisadas novas tecnologias para a indústria, a sociedade e o meio ambiente: sistemas de laser, 

soluções de processamento de imagem ou sensores ópticos. O sucesso do futuro da Indústria 4.0 

será determinado pela maneira com que maquinarias de produção complexa podem ser 

integradas com interfaces homem-máquina (IHM) inteligentes.   

Dois outros conceitos que são fundamentais para este cluster são a impressão 3D e a 

realidade aumentada. "Tecnologias fotônicas permitem revoluções técnicas em áreas como a 

transmissão de energia e transferência de dados, processamento de dados, comunicações 

seguras e a produção de uma variedade de produtos que vão desde chips de memória a 

carroçarias de veículos, por exemplo. O uso da luz de forma inteligente vai nos ajudar a melhor 

vivenciar estilos de vida práticos e seguros, o que também nos proporciona uma compreensão 

mais profunda do mundo ao nosso redor. Por exemplo, isso poderia acontecer através da 

tecnologia óptica de detecção ou screening. Nosso objetivo é trabalhar com startups ambiciosas 

para atrair a atenção do público acerca de tais inovações", afirma o Dr. Peter Leibinger, Vice-

Presidente do Conselho de Administração da TRUMPF GmbH + Co KG. 

 

Mais informações sobre os clusters do concurso e processo de inscrição através do site: 

www.code-n.org/contest.  

http://www.code-n.org/contest
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Interessado em saber mais sobre o evento? Acesse http://www.newnewfestival.com. 

Contato de imprensa: 
Anja Ebert 
Porta-voz 
GFT Innovations GmbH | CODE_n 
Schelmenwasenstraße 34, 70567 Stuttgart 
Tel.: +49 711 62042-108 
E-Mail: anja.ebert@code-n.org  
 

 
Sobre o GFT 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 
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