
Grupo GFT inaugura novo centro de desenvolvimento tecnológico no Brasil 

Unidade do Brasil que representa a América Latina expande sua operação e espera crescer 
300% nos próximos anos. 

O grupo GFT, fornecedor de soluções inovadoras em Tecnologia de Informação (TI) de nível 
internacional, (empresa de origem alemã), que inaugurou no Brasil seu primeiro Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico da América Latina, em 2006, está expandindo sua operação 
presente na cidade de Sorocaba, interior do Estado de São Paulo. A unidade, que apóia o 
grupo de operações da Europa e Américas e que é comandada a partir da filial da Espanha, 
está inaugurando um novo espaço que concentrará 250 posições de trabalho.  

As previsões da GFT Brasil é elevar em 300% seu quadro de funcionários até o final de 2009 e, 
de acordo com o crescimento previsto para os trabalhos desenvolvidos no Brasil, a meta é 
chegar em 2013 com uma operação de 900 profissionais. O novo centro de desenvolvimento 
de software de Sorocaba expandirá a prestação de serviços para todas as regiões do mundo 
onde a GFT atua, além de apoiar o aumento da demanda por projetos para o setor financeiro 
dos Estados Unidos.  

O investimento em novos mercados na América é parte de uma iniciativa estratégica da 
expansão da GFT. Neste ano, os investimentos somam um montante de 600 mil euros. 

Vale ressaltar que a ampliação da unidade de Sorocaba visa melhorar o modelo de entrega de 
projetos do Grupo GFT, o Global Delivery Model, um sistema de gestão de recursos globais que 
permite a interação de profissionais especializados para as diferentes necessidades do cliente, 
independente da região de origem da demanda. Neste modelo, o serviço é executado em uma 
determinada unidade onde os profissionais estejam aptos para assumir as especificidades do 
projeto, levando em consideração os custos e a qualidade da entrega dos serviços, porém o 
gerenciamento é realizado localmente. 

Segundo Carlos Eres, responsável pela GFT do Sul da Europa e Américas,“em dois anos, o 
Brasil será uma referência do modelo de outsourcing da GFT para todo o mundo, além de ser a 
maior plataforma de operações para os Estados Unidos, onde já começamos a colher os 
resultados de nossos projetos”, resume o executivo. 

A escolha por manter a unidade brasileira em Sorocaba se baseia no potencial dos profissionais 
presentes na região, além de ser uma cidade que concentra cinco grandes universidades com 
formação técnica em TI. O Brasil, além de ser confirmado como um dos países com maior 
potencial de desenvolvimento de TI, comparado com Índia, Paquistão e China, também foi 
recentemente qualificado pela agência de risco Standard & Poor´s como um território 
amplamente favorável para uma economia com perspectivas de crescimento. 

Perfil da GFT - A GFT Group é uma empresa líder em serviços de TI com presença 
internacional. A GFT opera na Espanha desde 1996, através de uma operação de cerca de 650 
profissionais e escritórios em Barcelona, Madrid, Valência e Zaragoza. A unidade espanhola 
controla os serviços gerados nas unidades de Sorocaba e do escritório comercial de Alphaville, 
que operam no Brasil.  

Com negócios voltados para a prestação de serviços de TI, desenvolvimento de software e 
mobilização de recursos, a GFT oferece um portfólio de serviços únicos. Na área de serviços, a 
GFT desenha e implementa soluções de TI voltadas para o setor financeiro. A sólida 
experiência em tecnologia e projetos, juntamente com profundos conhecimentos no domínio 
dos serviços financeiros e de logística, faz da tecnologia desenvolvida pela GFT uma referência 
entre empresas internacionais.  



Na área de software do Grupo GFT, a filial GFT Inboxx GmbH estabelece novos padrões com os 
seus produtos inovadores na otimização de processos de negócios, gestão de documentos e 
arquivos digitais. A GFT atingiu um volume de vendas de 247,1 milhões de euros em 2007.  

O Grupo GFT foi fundado em 1987 e está sediado em Stuttgart (Alemanha). Atualmente a 
companhia emprega cerca de 1,1 mil profissionais espalhados pela Alemanha, Brasil, Espanha, 
Estados Unidos, França, Índia, Reino Unido e Suíça. As ações da GFT são listadas na Bolsa de 
Frankfurt e pertencem a GEX (German Entrepreneurial Index). 
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