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GFT adquire empresa de TI e expande operação 

  

Empresa espanhola com sede em Alicante, a Mecanización de Empresas, conta com uma equipe de 75 

especialistas que será integrada ao time da GFT Espanha, totalizando mais de 2 mil profissionais no país 

  

  

Outubro de 2017 - A GFT, companhia global de Tecnologia da Informação especializada 

em Digital para o setor financeiro, por meio da sua unidade espanhola, anuncia a aquisição da 

empresa de TI denominada Mecanización de Empresas S.A. A compra irá expandir a atuação 

da GFT Espanha, somando mais 75 profissionais à sua equipe de mais de 2 mil colaboradores. 

Ambas as partes concordaram em não divulgar o preço de aquisição.  

  

“Essa aquisição nos permitirá impulsionar o desenvolvimento de soluções de TI para a 

área de crédito imobiliário dos bancos, além de ser um excelente reforço que apoia nossa 

estratégia de crescimento na Espanha”, explica Marika Lulay, CEO da GFT. 

  

Fundada em 1973 na cidade de Alicante e especializada em fornecer serviços de 

desenvolvimento e manutenção de software para o setor imobiliário, a Mecanización de 

Empresas gerou uma receita de 4,2 milhões de euros em 2016 e operou sob a marca 

Mecemsa até a data de aquisição. 

  

Atualmente, a GFT Espanha conta com uma equipe de mais de dois mil profissionais 

trabalhando em projetos de transformação digital para o setor de serviços bancários e de 

seguros em todo o mundo a partir de suas unidades em Alicante, Sant Cugat (Barcelona), 

Lleida, Madrid, Valência e Zaragoza.   

  

“A aquisição da Mecanización de Empresas nos ajuda a consolidar o crescimento da 

unidade de Alicante na Espanha, bem como nos posiciona com experiência e know-how em 

projetos de transformação digital para a área de crédito imobiliário”, finaliza Marco Alexandre 

Santos, managing director da GFT América Latina. 
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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 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 11 países 
e quase 5.000 colaboradores. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no TecDAX (ISIN:  DE0005800601).  

 

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