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Daniela Marostica é a nova gerente financeira do Grupo GFT na América Latina 

 

Executiva terá como missão garantir a perfomance linear e integração dentro dos padrões da 

companhia  

 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2016 - O Grupo GFT, companhia de Tecnologia da Informação 

especializada em projetos digitais para o setor financeiro, acaba de nomear Daniela Marostica como 

gerente financeira da companhia na América Latina. 

 A executiva tem como meta administrar e oferecer suporte aos negócios, participando 

ativamente do planejamento estratégico da empresa, com o melhor aproveitamento dos recursos 

existentes.  

Com mais de 25 anos de experiência na área financeira, atuando com planejamento 

estratégico, projeções financeiras e foco no segmento de prestação de serviços com grande 

experiência em Tecnologia da Informação, Daniela passou pela gerência de empresas como Contax 

S.A., GTECH Brasil e GTECH Corporation, nas quais acumulou expertise para gerenciar e 

desenvolver novos negócios. 

Com o crescimento da GFT Brasil é natural a contratação de novos profissionais com 

experiência para garantir a qualidade e a velocidade na entrega de informações que suportem a 

tomada de decisão.  

“Ao trazer uma profissional de mercado, com experiência em empresas do segmento de TI, 

podemos acelerar o desempenho do time. A visão de mercado de Daniela, com um grande 

conhecimento na construção de planos de negócio, traz uma característica que é essencial para 

nossos planos de médio e longo prazos”, finaliza o managing director Latam do Grupo GFT, Marco 

Santos. 

 

Sobre o Grupo GFT: 

O Grupo 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 

Com sede na Alemanha, a GFT Technologies SE obteve uma receita consolidada de cerca de 365 milhões de 

euros em 2014 (incluindo a divisão de negócios emagine, que foi vendida em 30/09/2015) e conta com uma 

equipe global que abrange 12 países e aproximadamente 4000 colaboradores. As ações da GFT estão listadas 

na Bolsa de Frankfurt no TecDAX (ISIN: DE0005800601).  
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Contact: 

Dani Portela 

Assessora de Imprensa 

Image Comunicação 

São Paulo 

Brazil 

T +55 11 8162-9833 

daniportela@imagecomunicacao.com.br 

http://www.imagecomunicacao.com.br 
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