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Mercado de capitais ganha agilidade, padronização e controle dos 

processos de roteamento de ordens 

GFT e Galgo desenvolvem o Border PRO, plataforma 100% cloud que aprimora o 
gerenciamento de informações 
 

São Paulo, outubro de 2022 – O mercado financeiro, especialmente os players que atuam no mercado 

de capitais, não dispunha de uma solução para atender uma de suas principais demandas: agilidade, 

organização e controle de etapas dos processos de roteamento de ordens. A necessidade de 

utilizar diferentes sistemas significava processos fragmentados, comprometendo o atingimento desses 

pontos-chave.  

Para resolver definitivamente este desafio, a GFT Brasil, empresa global parte do Grupo GFT e pioneira 

em transformação digital e a Galgo S/A, administradora de sistemas informatizados, se juntaram para 

desenvolver o Border PRO, uma nova plataforma 100% cloud para organizar e controlar todas as 

etapas, aprimorando a troca e gerenciamento de informações entre todos os participantes. 

O Border PRO, além de ser inédito no mercado, representa uma quebra de paradigma, pois 

estabeleceu um padrão a ser seguido para este processo. Uma plataforma MVP robusta e 100% cloud, 

que leva as transações a um outro nível. Com o Border PRO, a Galgo passa a oferecer muito mais 

transparência, rastreabilidade e confiabilidade nas informações transmitidas para todo o mercado. 

Para Aloísio Corrêa, Diretor Superintendente da Galgo, a nova plataforma permitirá a ampliação de 

seu portifólio com inovação significativa, aumento da oferta de serviços e maior solidez neste segmento, 

a partir de uma atuação bem mais diversificada com atuais e novos clientes. “O sistema em nuvem 

também habilita novos negócios com soluções criadas em parceria (APIs), o que nos dará a 

oportunidade de explorar novos mercados e gerar mais receitas. No futuro, será possível lançar 

outros produtos por meio de integrações com diferentes players”. 

Visibilidade total de todo o fluxo 

Todos os participantes do fluxo de ordens se beneficiam, uma vez que:  

▪ Com a padronização dos processos - entre trocas de e-mails, arquivos, ligações e integração dos 

sistemas -, todos os participantes envolvidos no fluxo de ordens têm total visibilidade de quem 

está atuando, como e quando.  

▪ Conseguem trocar e gerir as informações de maneira mais fácil e rápida do começo ao fim.  

▪ Para as gestoras de fundos, significa visão em longo prazo, o que facilita o papel do gestor do 

fundo investido na decisão de compra ou venda de ativos e na gestão do painel do fluxo de caixa. 

▪ Representa o aprimoramento da jornada e da experiência do cliente, além de maior rapidez e 

diminuição de processos manuais.  

“Um aspecto interessante durante o desenvolvimento do Border PRO foi o envolvimento de alguns 

clientes da empresa, em conjunto com a GFT Brasil, para definição do melhor modelo de produto”, 

comenta Francisco Michelin, Business Director da GFT Brasil.    

Para assegurar a qualidade do projeto, a GFT Brasil aplicou sua experiência e conhecimento 

técnico em soluções para o mercado financeiro com a participação de uma equipe multidisciplinar. A 

empresa aplicou a sua metodologia de Continuous Discovery, ou seja, foram realizadas sessões de 
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descoberta (Inception) ao longo do processo, para mapeamento, priorização e enriquecimento das 

funcionalidades. 

 

Este press release também está disponível para download via GFT Newsroom. 
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Sobre a GFT – Moldando o futuro dos negócios digitais  

Como empresa pioneira em transformação digital, a GFT desenvolve soluções sustentáveis para todos 

os aspectos das tecnologias orientadas para o futuro – desde engenharia de nuvem até inteligência 

artificial e blockchain/DLT. 

Com sua profunda expertise tecnológica, fortes parcerias e amplo conhecimento de mercado, a GFT 

oferece consultoria para companhias nos setores financeiro e de seguros, bem como para a indústria 

de manufatura. A GFT implementa de forma inteligente suas soluções para aumentar a produtividade 

e criar valor agregado para seus clientes. As companhias têm acesso simples e seguro a aplicações 

escaláveis de TI e modelos de negócio inovadores.  

Fundada em 1987 e localizada em mais de 15 mercados para garantir proximidade com seus clientes, 

o time da GFT é composto por mais de 10.000 talentos determinados. A GFT oferece a seus 

colaboradores oportunidades de carreira em todas as áreas de engenharia de software e inovação. 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 
www.blog.gft.com 
www.linkedin.com/company/gft-group/ 
www.twitter.com/gft 

Sobre a Galgo 

A Galgo Sistemas de Informações S.A (Galgo S.A), foi fundada em julho de 2016 para suprir uma 

necessidade nas transferências de informações entre instituições que atuam ou prestam serviços nos 

mercados financeiro e de capitais. 

Responsável por administrar sistemas informatizados, que são fundamentais para que o setor troque 

um volume cada vez maior de dados sem perder eficiência e a agilidade e com foco na padronização 

e otimização entre as empresas do setor. 

Com 13 acionistas que são referência no mercado financeiro e mais de 130 clientes, a Galgo S.A. é 

refrência no segmento, por garantir confiabilidade e segurança nas transferências de informações.

www.galgosistemas.com.br 
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