PRESS RELEASE

GFT reestrutura operação e fortalece engenharia Agile

Com o novo modelo organizacional e cultura de desenvolvimento de software Agile, a unidade
brasileira se alinha ao movimento global da companhia de ser client centric

São Paulo, Fevereiro de 2018 - Para incrementar cada vez mais as conexões com os
seus clientes, a GFT, empresa de Tecnologia da Informação especializada em Digital
para o setor financeiro, passa por uma reestruturação organizacional e também
consolida a engenharia Agile para o desenvolvimento de projetos, incrementando as
suas entregas de soluções e serviços. Com os novos pilares, a unidade brasileira se
alinha ao movimento global da companhia de ser ainda mais client centric.
As mudanças caminham no sentido de reforçar a eficiência na captura de valor e
necessidades dos clientes, criando propostas mais alinhadas e oportunidades de
relacionamento, cooperação e inovação. Desenhada ao longo de três meses e
implementada em Janeiro, a reestruturação será a base para a expansão dos negócios
e para a operação da companhia no país nos próximos anos.
Segundo Marco Santos, managing director da GFT para a América Latina, todo o
planejamento estratégico foi pensado e orientado para entender e fornecer projetos e
soluções que ajudem os clientes em sua jornada rumo à transformação Ágil e Digital no
seu dia a dia. “A partir de agora, os nossos times (Squads) têm responsabilidade integral
da cadeia de valor dos seus respectivos clientes. Isso inclui desde a prospecção, venda,
delivery, evolução da relação até o resultado final financeiro de cada cliente”, afirma.
Nesse processo, a empresa também se posiciona para o fortalecimento da cultura de
engenharia Agile, construindo um ecossistema que oferece maior flexibilidade e rapidez
para trabalhar com inovações e na implementação de soluções em ciclos curtos. “Essa
implementação representa uma transformação cultural para todas as áreas da GFT,
desde as áreas de negócio e entrega, até as áreas corporativas. Como resultado, vai
propiciar maior aceleração para responder às demandas dos nossos clientes e ajudálos em suas respectivas transformações para modelos Ágeis e Digitais.”, complementa
Santos.
Sobre a GFT
Como uma experiente parceira tecnológica, a GFT está comprometida a impulsionar a
transformação digital da indústria de serviços financeiros. A partir do nosso profundo
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conhecimento do setor, assessoramos as instituições financeiras líderes de mercado e
desenvolvemos soluções de TI personalizadas – de apps bancários e trading systems, a
implementação e suporte de plataformas completas até a modernização de sistemas core
banking. O nosso time de inovação global desenvolve também novos modelos de negócio,
focando em tópicos como blockchain, cloud engineering, inteligência artificial e internet das
coisas abrangendo todos os setores. Junto com os nossos clientes, buscamos moldar o mercado
financeiro do futuro.
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 no TecDAX (ISIN: DE0005800601).

