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GFT recebe o Excellence Award durante Conferência Mundial de Parceiros IBM 

 

Companhia de Tecnologia da Informação especializada em Transformação Digital 

para o setor financeiro é reconhecida pela IBM como parceira inovadora e diferenciada 

no uso de soluções de Cloud e BPM para a construção de jornadas digitais end-to-end    
 

 

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017 – A GFT, empresa de TI especializada em 

Transformação Digital para o setor financeiro, foi reconhecida oficialmente como 

parceira comercial diferenciada no ecossistema IBM durante o  PartnerWorld 

Leadership Conference 2017,  evento que reúne anualmente os principais executivos 

de empresas parceiras da IBM em todo o mundo, que ocorreu de 13 a 16 de fevereiro 

em Las Vegas – Nevada, nos Estados Unidos. 

 

O prêmio, Brasil Excellence Award - Dedication to every client success, evidencia 

a GFT como uma parceira de destaque no Brasil e reconhece a empresa por seu notável 

desempenho na geração de negócios alinhados às iniciativas da gigante americana, no 

atendimento e na satisfação de seus clientes e na qualidade da prestação de serviços 

ligados às soluções do portfólio IBM.  O case da premiada solução de abertura de conta 

100% digital construído para o Banco Original, e desenvolvida pela GFT por meio de 

tecnologias IBM, reflete um marco de inovação global no setor financeiro e foi o alicerce 

que atestou a competência da GFT, destacando-a entre as outras empresas de 

tecnologia que disputavam o prêmio. 

 

A IBM e a GFT Brasil, que mantêm uma robusta parceria há sete anos e 

compartilham uma sólida base de clientes, vêm trabalhando juntas dentro de um objetivo 

comum, oferecer e construir soluções completas em Hybrid Cloud, especialmente com 

BPM (Business Process Management), API (Application Programming Interface) e 

Integração, Mobile e ECM (Enterprise Content Management), que são tecnologias 

críticas para a construção de jornadas digitais end-to-end. 

 

 “A premiação reforça nosso posicionamento como uma empresa de excelência 

e inovação, estreitando ainda mais a parceria e incentivando a GFT na continuidade da 

construção de competências técnicas com produtos IBM, especialmente em nuvem e, 
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mais recentemente, em tecnologias cognitivas” explica o managing director Latam da 

GFT, Marco Santos. 

 

A GFT tem atuado com destaque na revenda especializada de software da IBM 

e na comercialização e geração de novos negócios de soluções empresariais baseadas 

na tecnologia IBM. Além disso, o time da GFT conta com dezenas de certificações 

profissionais nas tecnologias de BPM, API, Integração, Mobile e ECM. 

 

“A GFT é o tipo de parceira que procuramos na IBM devido à sua alta 

especialização setorial, conhecimento técnico profundo e verdadeiro compromisso com 

a satisfação do cliente em longo prazo”, finaliza Ana Zamper, Vice Presidente de Canais 

da IBM. 

 

Para receber o Brasil Excellence Award, que vem a reforçar o posicionamento 

da GFT como uma empresa de excelência, os executivos Marcos Santos e Leonardo 

Azevedo subiram ao palco do The Cosmopolitan of Las Vegas para receber o prêmio 

da IBM.  

 

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 4.700 colaboradores. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt 
no TecDAX (ISIN: DE0005800601).  
 

Para mais informações, acesse: www.gft.com 

 

http://www.gft.com/

