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GFT nomeia diretor de negócios para a região Sul 

 

Companhia de Tecnologia da Informação especializada em Transformação Digital para o setor 

financeiro promove Sergio Roberto Favarin a diretor da região 

 

São Paulo, março de 2017 – A GFT, companhia de Tecnologia da Informação 

especializada em Transformação Digital para o setor financeiro, acaba de promover Sergio 

Roberto Favarin como diretor de negócios para a região Sul do País. 

O executivo, que está na companhia há mais de seis anos, onde iniciou como Líder de 

Projetos e passou pelo posto de Account Manager para o segmento de bancos de 

investimentos, além de liderar a frente de exportação de serviços para o mercado Europeu, 

ficará alocado no escritório de Curitiba, no Estado do Paraná. A unidade que está sendo 

inaugurada teve investimentos na ordem de R$ 3 milhões e foi completamente concebida para 

prover aos clientes e funcionários, um ambiente inovador e diferenciado.  

Para esta nova etapa de sua trajetória profissional na companhia, Favarin tem como 

meta tornar o nome da GFT conhecido na região Sul, levando a expertise da GFT em 

transformação digital para clientes e prospects. Para isso, o executivo deverá suportar desde 

o início do ciclo de vendas até a entrega efetiva do projeto além da participação ativa da 

companhia com a comunidade local. 

“O profundo conhecimento da GFT no segmento financeiro nos abre portas para 

trabalhar em empresas que realmente precisam fazer seus projetos saírem do papel e trazer 

resultados efetivos. Nossa capacidade de montar equipes técnicas e funcionais em diversas 

tecnologias, inclusive emergentes, nos dá uma posição diferenciada no mercado”, completa 

Favarin, que é formado em Sistemas de Informação pela Universidade de Sorocaba e possui 

MBA Executivo em gestão financeira pela ESAMC. 

O executivo assumiu, oficialmente, o posto ao final de fevereiro, data da abertura oficial 

da filial. Na ocasião, a companhia promoveu o evento “Shaping the Future of Digital Business”, 

no qual foram apresentados três painéis: Digital Transformation - API & Mobile, no qual foi 

abordado de forma bem didática como adotar um modelo inovador para seu negócio e 

alavancar resultados operando de forma digital. O 2° painel tratou de DevOps e seja, como 

entregar continuamente reorganizando os silos corporativos com foco na melhora da 

qualidade e performance do negócio e, por fim, um painel cujo tema  era Agile: como obter 
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base tecnológica aliada à cultura Agile para materializar a transformação digital de forma 

eficiente e conectada. O evento contou com a presença de clientes, prospects e membros da 

prefeitura. 

 

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 

A GFT prevê gerar uma receita consolidada de cerca de 450 milhões de euros no seu exercício de 2017. Com 
sede na Alemanha, a GFT Technologies SE conta com uma equipe global que abrange 12 países e quase 5.000 
colaboradores. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no TecDAX (ISIN: DE0005800601).  

 

 


