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GFT é nova parceira da CECRED para transformação digital 

 

A atuação da companhia de TI será focada no emprego de metodologias ágeis, 

provida diretamente pelo centro de Engenharia Ágil, em Curitiba   

 

São Paulo, abril de 2018 - A CECRED é a nova cliente da GFT, empresa de 

tecnologias exponenciais para a transformação digital do mercado financeiro, e se 

torna o primeiro sistema de cooperativas de crédito a ser atendido pela empresa alemã 

no país, que está em território nacional desde 2005. A atuação da companhia de TI 

será focada no emprego de metodologias ágeis, provida diretamente pelo centro de 

Engenharia Ágil, em Curitiba, no Paraná.    

 

A parceria integra um conjunto de ações da CECRED para reposicionamento da 

empresa no mercado para 2018, em termos de oferta da marca e de serviços de 

crédito que disponibiliza aos seus cooperados. “Chegamos em um momento muito 

importante para o cliente e temos a missão de ajudá-lo a se transformar, criando 

ações mais fáceis, estratégicas e apoiando na reconstrução das estruturas para que 

sejam mais fluidas”, explica Sergio Favarin, diretor de negócios da GFT para a região 

Sul do país.  

 

Um dos passos nesse primeiro momento é trabalhar com o cliente na transformação 

cultural das equipes sob a perspectiva da implementação da engenharia Agile, 

responsável pela criação de processos mais dinâmicos, como aprovação de projetos, 

desenvolvimento de conceitos, ideias e novos serviços, entre outros. “A Parceria com 

a GFT é estratégica para o desenvolvimento, transformação digital e aprimoramento 

da cultura de agilidade do Sistema CECRED. A experiência da GFT com instituições 

financeiras no Brasil e no mundo foram diferenciais nesta decisão”, afirma Hélio 

Cordeiro Mariano, CIO da CECRED.  

 

Desde 2005 no país, a GFT está posicionada entre as principais empresas 

provedoras de soluções para o momento de Transformação Digital no mercado 

financeiro. O Centro de Engenharia Ágil, em Curitiba, no Paraná, foi criado em janeiro 
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do ano passado e já conta com uma equipe de 100 profissionais, o dobro do início da 

operação, atendendo a quase 20 clientes nacionais e internacionais.  

 

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. 

Com o conhecimento do setor e profundo know how de tecnologia, desenvolve e suporta soluções 

inteligentes de canais digitais, API, Integração e modernização de sistemas de core banking. 

 O time de inovação global trabalha com as instituições líderes de mercado na construção de novos 

modelos de negócio, focando em tecnologias exponenciais como Open Banking, Mobile, Big Data e 

Analytics. 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 

(Prime Standard: ISIN DE0005800601). 

Para mais informações, acesse: www.gft.com 
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