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GFT e Thought Machine lançam BankLiteX para acelerar 
a criação de bancos digitais em nuvem 

■ A solução modular de ponta a ponta permite a rápida criação e implantação de uma entidade 

bancária digital baseada em nuvem  

■ Banco virtual pronto para clientes e gerenciamento de contas disponível em menos de 12 

semanas 

■ Incorpora o novo acelerador GFT Digital Bank Launcher (DBL)  

■ Permite escalabilidade dinâmica, qualidade consistente, segurança e a redução de custo 

operacional 

■ Integração para a eliminação de riscos em todas as camadas de tecnologia 

 

São Paulo, julho de 2021 – A GFT, empresa global de serviços de TI e engenharia de software, 

e a Thought Machine, companhia de computação nativa em nuvem para core banking, 

anunciam o lançamento do BankLiteX. Desenvolvido em conjunto pelas duas empresas, a 

nova solução roda em Amazon Web Services (AWS), e permite que os clientes criem e 

implantem um banco digital baseado em nuvem mais rápido do que nunca. 

O BankLiteX é um sistema totalmente modular projetado em torno do Vault, plataforma bancária de 

núcleo nativo da nuvem da Thought Machine, usando os serviços de nuvem e hospedagem na 

infraestrutura da AWS. Isso permite que os bancos criem soluções modernas e altamente flexíveis, 

de ponta a ponta, através dos recursos necessários para dar suporte a uma estratégia de várias 

entidades, marcas e países. Sua arquitetura de building block de componentes plugáveis funciona 

como um só, aproveitando uma camada de integração com microsserviços ao utilizar o gateway de 

API da AWS. 

Para Steve Hoy, diretor de Parcerias da Thought Machine, as tradicionais instituições financeiras e as 

startups têm uma necessidade urgente de investir em tecnologia de core banking moderna. “É aqui 

que o BankLiteX, incorporando o Vault, entra em ação. O número crescente de consultas que 

estamos recebendo para esse tipo de solução é uma indicação clara do crescente apetite do setor 

por mudanças. Estamos confiantes de que esta nova oferta tem um papel significativo a 

desempenhar, permitindo que muito mais instituições financeiras alcancem rapidamente os seus 

objetivos de transformação digital”, comenta. 

Gonzalo Ruiz de Villa, diretor Executivo e Diretor de Tecnologia da GFT, explica que o BankLiteX 

incorpora o novo ativo nativo em nuvem da empresa, o Digital Bank Launcher (DBL), que foi 

desenvolvido para permitir que os provedores de core banking modernos otimizem as suas 

capacidades de soluções. “O DBL compreende todos os blocos de construção necessários para 

fornecer canais digitais, bem como a plataforma bancária para suportar as integrações com 

provedores de serviços externos e o ecossistema das fintechs”, detalha.  

De acordo com Ruiz de Villa, o DBL oferece escalabilidade dinâmica e garante qualidade e 

segurança consistentes em toda a pilha bancária, desde o sistema bancário básico até os canais 

digitais e a integração com terceiros. “Ele é construído utilizando os mais recentes métodos e 

tecnologias de colaboração para garantir que todas as equipes em toda a empresa, desde UX e 

design, até DevOps e operações, possam operar dentro de um ambiente transparente e totalmente 

cooperativo. Uma experiência baseada em API e uma camada de Banking-as-a-Service devem 



 

 

proporcionar uma experiência perfeita em serviços, produtos e softwares feitos sob medida por 

terceiros”, detalha. 

Ao usar os componentes, arquitetura e infraestrutura pré-configurados do BankLiteX, que incluem o 

acelerador DBL da GFT, as instituições podem colocar uma versão lite do banco em funcionamento 

em menos de doze semanas. Essa abordagem possibilita que os usuários implantem rapidamente 

diferentes marcas em várias localizações, adaptadas para atender a requisitos regulatórios e de 

negócios específicos de cada país, bem como oferecer suporte a produtos locais e parceiros 

regionais. 

O Vault é uma plataforma de última geração que não contém nenhum legado ou tecnologia pré-

nuvem. Ela foi construída a partir do zero, em torno de APIs, usando uma arquitetura de microserviço. 

Todo o sistema se integra facilmente, como resultado de um projeto único e coerente. Através de seu 

sistema de contratos inteligentes, o Vault pode ser configurado para executar qualquer tipo de 

produto de banco de varejo, sem importar a sua complexidade. Inclusive, a Thought Machine nomeou 

publicamente o Lloyds Banking Group, SEB, Standard Chartered e Atom Bank, como clientes e 

usuários do Vault. 

Manuel Lavin, Executive Director e Chief Digital Officer da GFT destaca que o lançamento do 

BankLiteX é resultado do conhecimento e experiência adquirido pela GFT, ao longo dos anos, para 

ajudar as instituições financeiras a construir, com sucesso, bancos virtuais personalizados, de ponta a 

ponta. “Utilizando uma arquitetura comprovada e escalável, temos demonstrado consistentemente a 

capacidade de permitir aos clientes reduzir o tempo de colocação no mercado, minimizar os riscos do 

projeto e controlar os gastos operacionais e de desenvolvimento. A equipe multidisciplinar de 

desenvolvimento do BankLiteX proporcionou uma capacidade que permite às empresas financeiras, 

de todo o mundo, construir um novo banco virtual de forma rápida e eficiente, a partir do zero ou 

ampliar um sistema bancário central existente a um preço muito mais baixo. Estamos ansiosos para 

ajudar os nossos clientes a colher os benefícios desta nova e inovadora oferta". 

Para Marco Santos, presidente da GFT para Estados Unidos e América Latina, o lançamento do 

BankLiteX aumenta as possibilidades de aceleração da transformação digital bancária em todo o 

país. “Temos a oportunidade de promover um crescimento ainda mais exponencial com o uso desta 

nova solução. O BankLiteX chega ao mercado como uma opção de tecnologia moderna para suprir 

as demandas das instituições bancárias, especialmente em um momento com tamanha disrupção 

tecnológica como o atual. Com ela, nossos clientes poderão dar um passo além e assim ampliar cada 

vez mais os seus negócios”, conclui. 

 

Confira mais informação sobre o BankLiteX: gft.com/banklitex/  
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Sobre a GFT: A GFT está impulsionando a transformação digital das empresas líderes mundiais 

nos setores financeiro e de seguros, assim como na indústria de manufatura. Como provedora de 
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serviços de TI e engenharia de software, a GFT oferece forte capacidade de consultoria e 
desenvolvimento em todos os aspectos das tecnologias pioneiras, como engenharia de nuvens, 
inteligência artificial, Internet das Coisas para a Indústria 4.0 e blockchain. 

Com sua expertise tecnológica, profundo conhecimento de mercado e fortes parcerias, a GFT 
implementa soluções de TI escaláveis para aumentar a produtividade. Isso proporciona aos parceiros 
acesso mais rápido a novas aplicações de TI e a modelos de negócios inovadores, além de redução 
de riscos. No Brasil, a expertise em tecnologias exponenciais da GFT permite que seus clientes 
sejam lean-agile e lancem seus projetos digitais em um melhor time to market. 

Fundada em 1987 e localizada em mais de 15 mercados para garantir proximidade com seus 
clientes, a GFT emprega mais de 7.000 especialistas. A GFT oferece aos seus colaboradores 
oportunidades de carreira em todas as áreas de engenharia e inovação de software. As ações da 
GFT Technologies SE está listada no segmento Prime Standard da Bolsa de Frankfurt (ticker: GFT-
XE). 

www.gft.com/br/pt  

www.blog.gft.com   

www.twitter.com/gft   
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