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GFT Brasil participa do The Developer’s Conference 2016 

 

Companhia de Tecnologia da Informação Referência em Digital para o setor financeiro 

participa do maior encontro de comunidades e empresas do Brasil 

 

São Paulo, julho de 2016 – A GFT Brasil, companhia de Tecnologia da Informação 

Referência em Digital para o setor financeiro, participa do The Developer’s Conference 

2016, que acontece de 05 a 09 de julho de 2016, em São Paulo. 

O evento, que é considerando um dos maiores encontros de comunidades e 

empresas no Brasil, contará com a GFT participando em três drivers (Xamarin, NOSQL e 

DevOps Java) por meio de quatro palestras: Entrega Contínua com Xamarin: Monte sua 

esteira; Cross-Platform Development with C#; Cassandra setup for Java Developers e CI 

com Jenkins na veia.  

Além das apresentações, a companhia terá um estande para receber aos 

participantes e mostrar o seu portfóliol de soluções e serviços na indústria financeira, que 

inclui o desenvolvimento de projetos Digitais em modelos Agile/Scrum com alta 

produtividade e focado em Mobilidade, Analytics, Web, Social, Cloud, entre outros. 

Para a GFT, a participação no evento promove o intercâmbio de experiências e 

conhecimento, além de networking profissional com empresas e profissionais do mercado. 

“Vamos compartilhar nossa expertise e levar condições diferenciadas na busca de ideias 

disruptivas e inovadoras”, finaliza o managing director Latam da GFT, Marco Santos. 

 

 

 

 

Sobre o Grupo 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. 
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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 

Com sede na Alemanha, a GFT Technologies SE obteve uma receita consolidada de cerca de 374 milhões de euros em 2015 e conta com 
uma equipe global que abrange 12 países e mais de 4000 colaboradores. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no TecDAX 
(ISIN: DE0005800601).  

Mais informações: http://www.gft.com/br/pt/index.html 

http://www.gft.com/br/pt/index.html

