
 

 

 
 

  

 

 

GFT Brasil lança solução de Open Banking para o mercado financeiro 

 

    São Paulo, junho de 2019 – A GFT, empresa referência em tecnologias 

exponenciais, transformação digital e Business Agility, apresenta durante o CIAB 

FEBRABAN 2019 uma solução de gerenciamento e disponibilização de APIs públicas 

para Open Banking.  

 Desenvolvido em conjunto com a Amazon Web Services (AWS) para o mercado 

brasileiro e latino-americano, o marketplace permite que instituições financeiras 

implementem seu modelo de Open Banking de maneira segura e controlada, por meio 

de mecanismos que garantem validação, autorização (padrão OAuth 2.0) e a 

autenticação de cada acesso. A solução traz funcionalidades para configurar a 

exposição e monetização de APIs, além de realizar o processo de credenciamento de 

instituições financeiras e fintechs consumidoras de suas APIs. 

Para Marco Santos, managing director da GFT Brasil e América Latina, a inovação 

é uma resposta ao momento transformador e desafiador do mercado financeiro 

brasileiro. “O Open Banking é uma realidade em vários países e temos diversas 

iniciativas acontecendo no Brasil. Com a regulamentação do BACEN, prevista para o 

segundo semestre de 2020, entraremos em um novo patamar. Essa solução, criada 

em conjunto com a AWS, permite conectar os nossos parceiros com esse futuro, 

trazendo muita tecnologia, conhecimento global e benchmarks”, afirma o executivo.   

 A arquitetura desenvolvida para a solução é 100% serverless, nativa na nuvem da 

AWS e elimina a complexidade de gerenciamento de infraestrutura, como 

provisionamento de servidores ou de clusters, patches, manutenção do sistema 

operacional e provisionamento de capacidade, habilitando agilidade e inovação para 
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as Instituições Financeiras. A segurança em todo o processo de disponibilidade e 

acesso as APIs é parte central da solução e prioridade número um da arquitetura.  

 “Por ser nativa em nuvem da AWS, a plataforma oferece elasticidade e flexibilidade 

para lançar novas APIs e inovar de maneira mais rápida, além de não haver 

necessidade de investimento em infraestrutura e software, pagando apenas pelo uso”, 

detalha Douglas Silva, líder da área de serviços financeiros da AWS para o Brasil. 

Para a GFT, um dos grandes benefícios para os seus clientes será a possibilidade de 

exploração de novos modelos de negócios digitais criados pelos bancos e parceiros, 

por meio de uma plataforma segura e escalável, utilizando-se da experiência em 

serviços para as instituições financeiras e de pagamentos. 

 

Sobre a GFT 

A GFT tem conduzido a transformação digital das principais instituições financeiras do mundo. Outros 
setores, como indústria e seguros, também se beneficiam das sólidas habilidades de consultoria e 
implementação da GFT em todos os aspectos de tecnologias pioneiras, como cloud engineering, 
inteligência artificial, Internet das Coisas para Indústria 4.0 e blockchain. 
 
Com sua expertise tecnológica, sólidas parcerias e soluções de TI escaláveis, a GFT aumenta a 

produtividade no desenvolvimento de software. Isso proporciona aos clientes acesso mais rápido a 

novas aplicações de TI e modelos de negócios inovadores, além de reduzir os riscos. 

 
Fundada em 1987, a GFT conta com uma equipe global de aproximadamente 5.000 colaboradores 
que estão distribuídos em 13 países, garantindo maior proximidade junto a seus clientes. 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. 
 
A GFT oferece oportunidades de carreira em todas as áreas de engenharia e inovação de software. 
As ações da GFT Technologies SE estão listadas no segmento Prime Standard da Bolsa de Valores 
de Frankfurt (ISIN: DE0005800601) (ticker: GFT-XE). 

 

Para mais informações, acesse: www.gft.com 
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