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GFT Brasil lança solução para implementação do Open
Banking
A plataforma oferece toda a estrutura e o suporte necessários para que as instituições se adequem,
dentro do prazo, às normas estabelecidas pelo Banco Central
São Paulo, 14 maio de 2021 - A GFT, empresa global referência em tecnologias exponenciais
para transformação digital e em Business Agility, anuncia o lançamento da solução GO!BaaS,
GFT Open Banking as a Service. Desenvolvida para atender as instituições financeiras de todos
os portes, principalmente as de médio e pequeno porte, no processo de adequação ao Open
Banking de forma rápida, segura e econômica, a solução tem como premissa garantir o
cumprimento das regulações definidas pelo Banco Central, assim como, suas atualizações
futuras. Além disso, o GO!BaaS oferece serviço de suporte 24x7, alta disponibilidade, e
escalabilidade para suportar altos volumes transacionais e rápida adequação a novos modelos
de negócios introduzidos pelo Open Banking, empoderando os clientes finais e provendo uma
plataforma para as instituições financeiras competirem com prontidão e agilidade.
A GFT acompanha o debate sobre o Open Banking desde o seu início no Brasil e, inclusive, ajudou a
construir a proposta das estruturas e dos dados que o grupo de trabalho liderado pela Federação
Brasileira de Bancos (FEBRABAN) apresentou ao Banco Central. Tal participação possibilitou à
unidade do Brasil identificar as reais necessidades e desafios que as instituições teriam para adequarse ao Open Banking. Todo esse conhecimento está presente na construção de uma solução completa
que poderá beneficiar as mais de mil instituições que precisam se adequar a este novo contexto,
inclusive considerando as determinações da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e também o
onboarding de parceiros e a plataforma para exposição das APIs.
A implementação do Go!BaaS será feita em 4 etapas. Na primeira, denominada de assessment e
levantamento de impactos, será feita a condução das definições dos novos requerimentos de
processos, a jornada de cliente e os demais pontos regulatórios. Ainda nessa etapa, será feita a análise
dos processos atuais e as jornadas dos clientes, e também a identificação de impactos e a elaboração
da estratégia de implementação. A segunda etapa será sobre a implementação da plataforma API
Management, com desenvolvimento de componentes para a integração de módulos de segurança e a
configuração e testes da integração.
A implementação das APIs de Open Banking será realizada na terceira etapa, com o desenvolvimento
e a implementação dos conectores de integração, bem como a publicação no API Manager e testes
junto a parceiros do ecossistema. E para finalizar, há o suporte contínuo à operação, onde entram o
atendimento às solicitações das instituições participantes, o monitoramento ativo de performance e da
disponibilidade do sistema, a gestão da infraestrutura e o suporte a testes de parceiros.
A solução, end to end, atenderá a todas instituições que necessitam integrar o Open Banking.
Carlos Kazuo Missao, especialista em Open Banking e diretor de soluções de inovações para clientes
na GFT Brasil, explica que o serviço traz muitos benefícios para as instituições, principalmente as de

pequeno porte. “O Go!BaaS acelera a jornada das organizações e permite que elas estejam prontas
para operação já no lançamento do Open Banking, deixando com a GFT a operação de toda a
infraestrutura e permitindo se preocuparem com a exploração dos modelos de negócio que serão
desenhados a partir do uso massivo de dados e APIs do Open Banking”, destaca.

Para Alberto Rosati, diretor de negócios exponenciais na GFT Brasil, o Go!BaaS chega como uma
solução que, além de atender às necessidades dos clientes do Grupo, também irá possibilitar a
conquista de novas instituições. “Essa solução fomenta a adoção do Open Banking e estimula mais
inovação e maior competitividade do mercado financeiro, ela iguala o jogo entre grandes e pequenos.
GO!BaaS foi um investimento relevante e é uma das principais apostas da GFT para acelerar ainda
mais a transformação digital das instituições financeiras e de seguros. Dando continuidade às nossas
realizações do ano passado, quando nossas soluções promoveram um crescimento exponencial nestes
setores. A tendência é de que seja ainda maior neste ano”, comenta.

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 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 6.000 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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GFT Brazil launches solution for implementing Open
Banking
The platform offers all the necessary structure and support for the institutions to adapt, on time, to the
norms established by the Central Bank
São Paulo, April 2021 - GFT, the global leader in exponential technologies for digital
transformation and Business Agility, announces the launch of GO!BaaS, GFT Open Banking as
a Service. Developed to assist financial institutions of all sizes, especially small and mediumsized ones, in the process of adapting to Open Banking in a fast, secure and cost-effective way,
the solution is based on the premise of guaranteeing compliance with the regulations defined
by the Central Bank of Brazil, as well as their future updates. In addition, GO!BaaS offers 24x7
support, high availability, and scalability to support high transactional volumes and rapid
adaptation to the new business models introduced by Open Banking, empowering end
customers and providing a platform for financial institutions to compete in a timely and agile
manner.
GFT has accompanied the debate on Open Banking since its inception in Brazil and even helped
construct the proposal of structures and data that the working group led by the Brazilian Federation of
Banks (FEBRABAN) presented to the Central Bank. Such participation enabled the Brazil unit to identify
the real needs and challenges that the institutions would have to adapt to Open Banking. All this
knowledge is present in the construction of a complete solution that can benefit the more than a
thousand institutions that need to adapt to this new context, including considering the determinations of
LGPD (General Law of Data Protection) and also the onboarding of partners and the platform for
exposing APIs.
The implementation of Go!BaaS will be done in four stages. In the first stage, called assessment and
impact survey, the definitions of the new process requirements, the customer journey and other
regulatory points will be conducted. Also in this stage, an analysis of the current processes and customer
journeys will be done, as well as the identification of impacts and the development of the implementation
strategy. The second stage will be about the implementation of the API Management platform, with the
development of components for the integration of security modules and the configuration and testing of
the integration.
The implementation of the Open Banking APIs will be carried out in the third stage, with the development
and implementation of the integration connectors, as well as the publication in the API Manager and
tests with the ecosystem partners. And finally, there is the ongoing support to the operation, which
includes meeting the requests of the participating institutions, active monitoring of performance and
system availability, infrastructure management, and support for partner testing.
The end-to-end solution will serve all institutions that need to integrate Open Banking.
Carlos Kazuo Missao, Open Banking specialist and director of customer innovation solutions at GFT
Brazil, explains that the service brings many benefits to institutions, especially small ones. "Go!BaaS
accelerates organisations' journeys and allows them to be ready to operate right from the launch of
Open Banking, leaving GFT to operate the entire infrastructure and allowing them to worry about
exploring the business models that will be drawn from the massive use of data and APIs from Open
Banking," he says.

For Alberto Rosati, director of exponential business at GFT Brazil, Go!BaaS is a solution that, in addition
to meeting the needs of the Group's clients, will also make it possible to attract new institutions. "This
solution fosters the adoption of Open Banking and stimulates more innovation and greater
competitiveness in the financial market, it levels the playing field between large and small. GO!BaaS
was a relevant investment and is one of GFT's main bets to further accelerate the digital transformation

of financial and insurance institutions. It continues our achievements of last year, when our solutions
drove exponential growth in these sectors. The trend is set to be even greater this year," he comments.

About GFT
GFT is driving the digital transformation of the world's leading companies in the financial and insurance
sectors as well as in the manufacturing industry. As a provider of IT and software engineering services, GFT
offers strong consulting and development capabilities in all aspects of pioneering technologies such as cloud
engineering, artificial intelligence, the Internet of Things for Industry 4.0 and blockchain.
With its technological expertise, deep market knowledge and strong partnerships, GFT implements scalable
IT solutions to boost productivity. This gives partners faster access to new IT applications, innovative
business models and reduced risk. In Brazil, GFT's expertise in exponential technologies enables its clients
to be lean and agile and launch their digital projects in a better time to market.
Founded in 1987 and located in more than 15 markets to ensure proximity to its customers, GFT employs
more than 6,000 specialists. GFT offers its employees career opportunities in all areas of software
engineering and innovation. GFT Technologies SE shares are listed in the Prime Standard segment of the
Frankfurt Stock Exchange (ticker: GFT-XE).
www.gft.com/br/pt
www.blog.gft.com
www.twitter.com/gft
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