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 GFT promove evento sobre tecnologias exponenciais e lean-agile 

 

Celebrando sua 10ª edição, o GFT User Group Digital Transformation apresenta temas-chave da 

transformação digital e recebe CIO’s e executivos de TI e negócios da área financeira 

 

São Paulo, outubro de 2018 - A GFT, empresa referência em tecnologias exponenciais 
para transformação digital e projetos ágeis, reúne CIO’s e executivos de TI e negócios da 
área financeira para a troca de experiências e reflexão sobre os caminhos da 
transformação digital, a partir das tecnologias exponenciais, das práticas lean-agile e e 
soluções IBM, no GFT User Group Digital Transformation. A 10ª edição acontece no dia 6 
de novembro, a partir das 8h30, em São Paulo. 

 

A programação conta com os principais players do mercado, inspirando a adoção de 
soluções exponenciais e fomentando o conhecimento e aprendizado mútuo. “Temos uma 
programação muito rica, com profissionais altamente qualificados falando sobre as suas 
práticas e estratégias. Esse profícuo capital intelectual ajuda a criar valiosos insights e a 
tomar decisões mais assertivas, exponenciando os resultados dos nossos negócios”, 
afirma Marco Santos, managing director Latam da GFT.  

 

A agenda da GFT User Group apresenta painéis sobre tecnologias exponenciais, com 
participação da B3, Serasa Experian, Edenred e SulAmérica Seguros; e Lean-Agile, 
reunindo executivos do Bradesco, Itaú, Banco Votorantim, Tokio Marine Seguradora e 
Livelo. A programação conta ainda com uma série de cases, a ser apresentada por 
executivos do Banco Votorantim, Itaú, Edenred e SerasaConsumidor.  

Para mais informações e a programação completa do evento, acesse aqui 

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. 

A partir do conhecimento do setor, assessora as instituições líderes de mercado e desenvolve 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 time de inovação global desenvolve também novos modelos de negócio, focando em tecnologias 

exponenciais como Open Bank, Mobile, Big data, API e Integração de Sistemas para canais digitais** 

abrangendo todos os setores. Busca moldar o mercado financeiro do futuro em parceria com os seus 

clientes. 

https://www.gft.com/microsites/gft-user-group/


 

 

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). 

www.gft.com 
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