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GFT contrata head de Salesforce para o Brasil 
 

Marco Antônio da Silva e Silva será responsável por estruturar a nova unidade de negócios 

da plataforma que lidera o quadrante mágico do Gartner 

São Paulo, novembro de 2019 – A GFT, empresa alemã referência em tecnologias 

exponenciais para transformação digital e projetos ágeis, acaba de contratar Marco 

Antônio Silva e Silva para ocupar a posição de diretor da unidade de negócio Salesforce 

no Brasil. O executivo chega à GFT com a função de estruturar a nova unidade de negócios 

baseada na plataforma, buscando excelência na condução de projetos por meio das 

práticas ágeis e alavancando sobre as principais áreas de atuação da GFT como 

Mobilidade, APIs, Backoffice digital, Analytics, AI e Cloud. 

 

Com formação em engenharia da computação e MBA em gestão de projetos, o profissional 

possui experiência de aproximadamente 30 anos na área de Tecnologia da Informação 

(TI), atuando, nos últimos 18 anos, com sistemas de CRM e canais de relacionamento com 

clientes e passando por empresas como Avanxo Brasil, Plusoft e SulAmerica. “Poder 

contribuir na jornada de transformação digital de nossos clientes, utilizando toda a 

capacidade que o Salesforce nos proporciona, me motiva muito. Com a minha forte 

experiência em CRM e implementação de projetos complexos em Salesforce no país, 

espero levar esta parceria estratégica para um patamar de excelência para a GFT e nossos 

clientes”, afirma Marco Silva e Silva. 

 

Para Marco Santos, Presidente da GFT Brasil e América Latina, a chegada do executivo 

tem o propósito de capacitar ainda mais a companhia para um mercado de tecnologia que 

está em constante crescimento e inexorável transformação para Cloud. “A Salesforce tem 

se destacado na jornada de transformação digital, SaaS e Cloud do mercado, o que 

coincide com o DNA da GFT. A contratação do Marco Silva para a posição de head de 

Salesforce é uma grande aposta para atender a atual demanda dos nossos clientes, que 
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confiam no nosso trabalho e no formato de parceria estratégica que colocamos em 

prática”, complementa Santos. 

 

 

Sobre a GFT 

GFT tem conduzido a transformação digital das principais instituições financeiras do mundo. Outros 

setores, como indústria e seguros, também se beneficiam das sólidas habilidades de consultoria e 

implementação da GFT em todos os aspectos de tecnologias pioneiras, como cloud engineering, inteligência 

artificial, Internet das Coisas para Indústria 4.0 e blockchain. 

Com sua expertise tecnológica, sólidas parcerias e soluções de TI escaláveis, a GFT aumenta a produtividade 

no desenvolvimento de software. Isso proporciona aos clientes acesso mais rápido a novas aplicações de TI 

e modelos de negócios inovadores, além de reduzir os riscos. 

Fundada em 1987, a GFT conta com uma equipe global de aproximadamente 5.000 colaboradores que estão 

distribuídos em 13 países, garantindo maior proximidade junto a seus clientes. No Brasil, a expertise em 

tecnologias exponenciais da GFT permite que seus clientes sejam lean-agile e lancem seus projetos digitais 

em um melhor time to market. 
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