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Aquisição
—
El Corte Inglés e Gfi selam acordo no qual a IECISA se
junta ao grupo francês para criar um novo líder de
mercado.
• O grupo francês Gfi adquire 100% da Informática El Corte Inglés para criar um grande
líder tecnológico europeu, com ampla presença internacional.
• O acordo trará novas oportunidades de crescimento para a IECISA que será integrada
num grupo com mais de 23.000 profissionais e mais de 2 300 milhões de euros de
receita.
• O Grupo Gfi valorizou, em especial, o know-how em consultoria tecnológica e o
posicionamento no mercado ibérico e na América Latina.
• A transação está pendente de aprovação por parte das autoridades competentes.
O El Corte Inglés e o Grupo Gfi chegaram a um acordo, no qual este último adquirirá 100% das
ações da Informática El Corte Inglés (IECISA), o que permitirá à consultora tecnológica
espanhola, IECISA, iniciar uma nova etapa de crescimento pelas mãos de um grande grupo
especializado, com ampla presença internacional.
A Gfi valorizou, em especial, o know-how da IECISA, bem como o seu forte posicionamento no
mercado ibérico e na América Latina. A transação permitirá às duas empresas gerar sinergias,
aceder a novos mercados e enriquecer suas respetivas ofertas de consultoria e serviços. A Gfi
conta com o talento dos profissionais da IECISA e da Gfi para obter sucesso neste projeto de
negócios.
Tanto a IECISA, como a Gfi, partilham os mesmos valores de inovação, trabalho em equipa e
forte compromisso com os clientes. A visão global dos negócios, juntamente com a atenção e
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o atendimento personalizado a cada cliente, fazem também parte da cultura corporativa de
ambas as empresas.
O grupo tecnológico resultante do acordo terá uma força de trabalho de mais de 23.000
pessoas e uma faturação de mais de 2 300 milhões de euros. Da mesma forma, continuará a
prestar serviços ao Grupo El Corte Inglés, no âmbito da transformação digital realizada pela
empresa de distribuição espanhola.
O El Corte Inglés alocará, principalmente, o valor da operação para reduzir a dívida.
A transação está pendente de aprovação por parte das autoridades competentes.
A Informática El Corte Inglés foi fundada em 1988 e, no último ano fiscal (encerrado a 28 de
fevereiro de 2019), atingiu uma receita de 703 milhões de euros. A IECISA é especializada em
consultoria tecnológica, com projetos de alto valor acrescentado, principalmente na área de
transformação digital. https://www.iecisa.com/es
O Grupo El Corte Inglés, líder europeu em lojas de departamento e uma referência na
distribuição em Espanha, mantém uma política de qualidade, atendimento ao cliente e
constante inovação tecnológica, desde a fase inicial, para se adaptar aos gostos e
necessidades que a sociedade exige. Marca a tendência há quase 80 anos, estando na
vanguarda, impulsionando mudanças e criando conceitos inovadores. Está também presente
em setores como o de viagens e seguros, entre outros.
Sobre Gfi
O Grupo Gfi é uma consultora multinacional, de outsourcing e integração de sistemas em
Tecnologias da Informação, com uma equipa de mais de 20.000 profissionais, presente em
22 países. Após 49 anos de história, a empresa tornou-se referência no mercado
internacional nos seus setores de atividade: Banca, Seguros, Telecomunicações e Media,
Energia e Utilities, Administração Pública e Governo, Indústria e Saúde. A geração de um
volume de negócios de 1 395 milhões de euros em 2018 garante a sua posição no
mercado. O Grupo Gfi está presente em Espanha desde 1998, com uma equipa de mais de
2.900 profissionais altamente qualificados, em 16 escritórios por todo o território
espanhol. Para mais informações, visite:: www.gfi.world
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