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Grupo GFT adquire a consultoria targens do banco alemão LBBW 

Grupo de Tecnologia global se fortalece ao agregar experiência nos campos de 
crescimento acelerado de compliance e inovação digital 

 

Stuttgart, 23 de Fevereiro de 2023 – A GFT Technologies SE (GFT) anuncia a aquisição de 100% 

das ações da targens GmbH, consultoria especializada em serviços bancários, compliance e inovação 

digital, do Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Com ativos totais de 282 bilhões de euros e 10 

mil colaboradores (em 31 de dezembro de 2021), o LBBW é um dos maiores bancos da Alemanha e 

possui 17 escritórios internacionais em 16 países em todo o mundo. A transação ainda deverá passar 

pela aprovação antitruste e deve ser concluída no início no segundo trimestre. 

Em 2021, a targens obteve receita de 44 milhões de euros com cerca de 300 especialistas 

espalhados em quatro localidades na Alemanha e Áustria. A GFT gerou receita de 55.7 milhões de 

euros no mercado alemão com uma força de trabalho de mais de 400 pessoas em sete localidades em 

2021. 

Expertise adicional em Consultoria e compliance 

A aquisição irá não apenas beneficiar o core business da GFT na indústria financeira, a companhia 

também ganha expertise adicional nos campos de consultoria e soluções de conformidade. A GFT 

também poderá fazer uso direcionado e estratégico das excelentes capacidades de consultoria 

dos experts da targens para impulsionar novos projetos junto aos clientes. Para a targens, a 

aquisição representa uma oportunidade, uma vez que sua expertise tem alta demanda no 

mercado global – e a GFT possui presença global para alavancar esse potencial.  

A targens também é conhecida pelo bem-sucedido software SMARAGD Compliance Suite, uma 

solução especializada para compliance. Entre os clientes da companhia estão sete dos 10 maiores 

bancos alemães. O software também já está sendo usado pelos clientes da targens fora da chamada 

região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça) em outros 56 países. 

A importância de compliance e de regulação para os negócios está crescendo em ritmo acelerado: 

entre 2008 e 2020 o número de incidentes regulatórios em todo o mundo aumentou 671%. Soluções 

como o SMARAGD Compliance Suite ajudam as companhias a combater atividades criminosas e 

evitar danos.  

Essa combinação de negócios permitirá que os atuais clientes da targens e da GFT coordenem a 

transformação digital de seus processos e sistemas – desde sistemas bancários centrais e canais 

de distribuição até questões regulatórias e de compliance – de maneira ainda mais efetiva e 

obtenham mais de uma única fonte. 

https://targens.de/en/
https://targens.de/en/compliance-finance/
https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/reports/the-cost-of-compliance-2021/form
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Fortalecendo os negócios na Alemanha e internacionalmente 

“A GFT Alemanha e a targens são significativamente mais forte juntas do que nossas duas companhias 

são individualmente. Estamos ansiosos para receber nossos novos colegas”, diz Volker Fischer, 

General Manager da GFT Alemanha. “Para nossos clientes, isso representa um fortalecimento ainda 

maior da proposta de valor de seu parceiro confiável”.  

“A targens e a GFT são uma combinação perfeita”, acrescenta Marika Lulay, CEO do Grupo GFT. “A 

excelente expertise em consultoria e o negócio de soluções da targens também nos permitirá dar um 

passo adiante em direção a um de nossos objetivos estratégicos – expandir nosso negócio de produtos 

e gerar mais receita recorrente”.  

“A targens tem feito um bom progresso sob o guarda-chuva do LBBW”, enfatiza Rainer Neske, CEO do 

LBBW. “Nós estamos confiantes de que encontramos na GFT o comprador que irá desenvolver ainda 

mais a companhia e oferecer uma nova perspectiva para o dedicado time da targens”. 

 

Este press release também está disponível para download via GFT Newsroom. 
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Sobre a GFT – Moldando o futuro dos negócios digitais 
 
A GFT é uma empresa pioneira na transformação digital que desenvolve soluções sustentáveis 
baseadas em novas tecnologias, incluindo inteligência artificial e blockchain/DLT. Os serviços vão 
desde a modernização e migração do sistema central até plataformas de nuvem aberta, bem como a 
introdução de codificação consciente do carbono. 
 
A GFT é conhecida por sua profunda expertise técnica, fortes parcerias e insights abrangentes do 
mercado. A empresa utiliza esses pontos fortes para projetar jornadas de transformação digital para 
clientes dos setores financeiro e de seguros, bem como para a indústria de manufatura. Por meio do 
uso inteligente da tecnologia, agrega valor e aumenta a produtividade para os clientes.  Os especialistas 
da GFT criam e implementam aplicativos de software escaláveis que tornam fácil e seguro o acesso a 
modelos de negócios inovadores.   
 
Localizada em mais de 15 mercados em todo o mundo, a GFT garante a proximidade com os seus 
clientes. A empresa baseia-se em mais de 35 anos de experiência e uma equipe composta por mais 
de 10.000 especialistas determinados. A GFT oferece oportunidades de carreira nas áreas mais 
inovadoras da engenharia de software. As ações da GFT Technologies SE estão listadas no índice 
SDAX da Bolsa de Valores da Alemanha (ticker: GFT-XE).   
 
www.gft.com/br/pt 

https://www.gft.com/br/pt/about-us/news/press-releases
mailto:marcelod@adsbrasil.com.br
mailto:meiren@adsbrasil.com.br
mailto:monicap@adsbrasil.com.br
http://www.gft.com/br/pt
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www.blog.gft.com 
www.linkedin.com/company/gft-group/ 
www.twitter.com/gft 

 

Sobre o LBBW Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) 
 

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) is both a Mittelstands-minded universal bank and the central 
bank of the savings banks in Baden-Württemberg, Saxony and Rhineland-Palatinate. With total assets 
of EUR 282 billion and 10,000 employees (as of 31 Dec. 2021), LBBW is one of the largest banks in 
Germany. Its core activities are the business with corporate customers, in particular small and medium-
sized enterprises and the private customer business, as well as savings banks. A further focus is placed 
on real-estate financing as well as the customer-oriented capital market business with banks, savings 
banks and institutional investors. Together with its regional customer bank Baden-Württembergische 
Bank (BW Bank) LBBW services its private and corporate customers in more than 100 offices – for 
many of these customers, they have been the main banker for many years. For small and medium-sized 
companies, the support in opening up international markets plays an important role in addition to the 
expertise in innovative and complex financings. Therefore LBBW has 17 international offices in 16 
countries worldwide. Specialised subsidiaries such as leasing, factoring, real estate, venture capital or 
asset management round out the product and service range of LBBW group. 
 
 

Sobre a targens GmbH  

As an expert consultancy for banking, compliance and digital innovation, targens is the leading provider 
of consulting and software solutions. Based in Germany and Austria, the company has 30 years of 
experience in the development of internationally proven compliance services for financial institutions 
with futuristic and disruptive technologies. Using artificial intelligence and blockchain technology to 
create innovative products that provide the highest possible value to our clients. With its consulting 
portfolio, targens supports clients in their banking and corporate management, trading activities and the 
safeguarding of business processes. 

http://www.blog.gft.com/
http://www.linkedin.com/company/gft-group/
http://www.twitter.com/gft_de

