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GFT  reforça time de negócios com nova diretora 

Com mais de 20 anos no mercado, a profissional já atuou em organizações como 

Oracle, Capgemini, CTIS e BDO Binder 

 

São Paulo, agosto de 2018 – A GFT, referência em tecnologias exponenciais para 

transformação digital e projetos ágeis, ganha mais um reforço na área de negócios. 

Com mais de 20 anos no mercado, Ana Rosa Madeira é a mais nova diretora da área 

na GFT, sendo a responsável pelo desenvolvimento de novos negócios e entrega de 

soluções com foco em inovação, transformação digital e modernização de core 

banking. 

 Para Marco Santos, managing director da GFT Latam, a contratação de Ana Rosa 

fortalece o time de executivos de Financial Services da companhia. “A Ana conta com 

uma sólida experiência em vendas e entregas consultivas, implementações de 

soluções e programas de modernização de plataformas de negócio e ambiente 

analítico. Todo esse back-ground e conhecimento em processos do negócio irão 

agregar experiência e reforçar a nossa atuação estratégica”, analisa o executivo.  

A profissional tem uma carreira construída em organizações de tecnologia e 

serviços nacionais e multinacionais, como Oracle, Capgemini, CTIS e BDO Binder. 

Nessas companhias, acumulou mais de 20 anos de experiência no atendimento a 

clientes de grande porte do segmento financeiro tanto nas áreas de TI quanto de 

negócios.  

A diretora é a segunda contratação anunciada para a área de negócios da GFT nos 

últimos dois meses. Recentemente, chegou ao time Fabricio Vaz, diretor que tem 

como missão reforçar a atuação da companhia em Financial Services e Retail. “A GFT 

continua o seu processo de crescimento no país, oferecendo soluções inovadoras e 
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exponenciais para as instituições financeiras. Por isso, reforçamos o nosso time, 

procurando contar sempre com os melhores profissionais”, complementa Santos.  
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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. 

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 

http://www.gft.com/

