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 GFT aumenta a receita consolidada em 5% no primeiro semestre de 2017 
 
 

A receita consolidada cresce 5%, fechando em 217,77 milhões de euros no primeiro semestre de 

2017. Já a receita da operação brasileira cresceu 92% em comparação com o primeiro semestre de 

2016 

 

Agosto de 2017 - A GFT Technologies SE (GFT), companhia global de Tecnologia da 

Informação, aumentou em 5% a receita consolidada no primeiro semestre de 2017, passando 

de 208,03 milhões de euros no segundo semestre de 2016 para 217,77 milhões de euros 

neste período. Ajustado à contribuição de receita da Habber Tec Brasil, adquirida em abril de 

2016, a GFT obteve crescimento orgânico de 3% nos primeiros seis meses.  

 

O segmento Europa Continental continuou o seu crescimento dinâmico com projetos 

de transformação digital para bancos de varejo e aumentou a receita em 15%, totalizando 

111,55 milhões de euros no primeiro semestre de 2017. No mesmo período de 2016, a receita 

foi de 96,71 milhões de euros. No segmento Américas e Reino Unido, apesar do bom 

desempenho geral nas receitas, o corte de custos em dois grandes clientes em meados do 

segundo trimestre levaram a uma queda de 5% nas receitas do segmento, passando de 

110,84 milhões em 2016 a 105,77 milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Além 

disso, foram realizadas algumas mudanças no time de vendas da GFT no Reino Unido e na 

América do Norte com foco em soluções de transformação digital para grandes bancos nesses 

países.  

 

No Brasil, a GFT continuou com sua estratégia de crescimento, apresentando uma 

receita de 11.89 milhões de euros no primeiro semestre de 2017 contra os 6.19 milhões de 

euros registrados no mesmo período do ano anterior. “O resultado se deve especialmente à 

aceleração da demanda do setor financeiro em projetos de transformação digital, incluíndo 

Canais Digitais, Back-office Digital, Colaboração via APIs, Migração Cloud e Transformação 

de Legados, Laboratório de Jornadas Digitais. A aquisição da Habber Tec Brasil também 

contribui positivamente com o crescimento dos negócios e com a incorporação de novas 

práticas em nosso portfólio”, revela Marco Santos, managing director Latam do Grupo GFT. 
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Número de funcionários cresce 5% 

 

Até 30 de junho de 2017, o quadro de funcionários em tempo integral da GFT contava 

com 4.739 colaboradores, o que corresponde a um crescimento de 5% em relação ao mesmo 

período de 2016, quando o número de colaboradores era de 4.493.  

 

O segmento Américas e do Reino Unido contava com 1.222 colaboradores em tempo integral 

em 30 de junho de 2017. Em 30 de junho de 2016 o número registrado foi de 1.213. Já o 

número de colaboradores no segmento Europa Continental cresceu 7%, passando de 3.174 

em30 de junho de 2016 para 3.398 nos primeiros seis meses de 2017.  

 

 

Perspectivas para 2017 

 

O Grupo GFT confirma sua orientação para o exercício de 2017, ajustado em 10 de 

julho de 2017, e estima uma receita consolidada de 425 milhões de euros, EBITDA de 42 

milhões de euros e EBT de 26 milhões de euros para 2017. 

 

"Alinhamos o nosso portfólio para trabalhar com soluções de transformação digital para 

temas futuros, como blockchain, cloud migration, APIs, Canais Digitais, backoffice, inteligência 

artificial e indústria 4.0, que estão se tornando cada vez mais importantes no setor financeiro,  

explica Marika Lulay, CEO da GFT.  

 

Dados financeiros detalhados estão disponíveis na seção Investor Relations do site da 

GFT: ww.gft.com/int/en/index/company/investor-relations/ 

 

 

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 
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A GFT prevê gerar uma receita consolidada de cerca de 425 milhões de euros no seu exercício de 2017. Fundada 
em 1987 e 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).  

Para mais informações, acesse: www.gft.com/br 
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