
 

 

 

PRESS RELEASE 

12/11/2020 

GFT expande parceria com a Digital Asset para revender 

DAML para Corda globalmente 

● Há uma crescente demanda por tecnologia de razão distribuída empresarial (DLT) para 

compartilhamento de informações entre pares 

● O aumento da pressão regulatória está impulsionando a adoção 

● Os clientes se beneficiarão de recursos operacionais e de mitigação de risco 

São Paulo, 12 de novembro de 2020 - GFT, uma provedora global de serviços de TI e engenharia 

de software que impulsiona a transformação digital das empresas líderes mundiais em serviços 

financeiros, seguros e manufatura, anuncia que expandiu sua parceria global com a Digital 

Asset para incluir suporte de contrato DAML smart para Corda no blockchain corporativo R3. A 

GFT faz parte de um seleto grupo de revendedores que fornecem à DAML para o suporte 

empresarial da Corda  em todo o mundo. O serviço já está disponível no Brasil.  

O DAML para Corda combina o poder e a simplicidade de DAML, uma linguagem de programação 

inteligente de código aberto, com a flexibilidade e ampla adoção da plataforma de blockchain Corda  

construída para negócios. Isso oferece uma maneira poderosa de implantar aplicativos distribuídos de 

várias partes em todos os tipos de domínios de negócios. Com o DAML, os desenvolvedores precisam 

se concentrar na lógica de negócios, deixando os detalhes de execução e da distribuição de dados de 

baixo nível para serem automatizados pelo DAML Driver. 

“À medida que o DLT empresarial finalmente atinge a maioridade, bancos, empresas iniciantes e PMEs 

em todo o mundo estão desbravando novos caminhos com aplicativos distribuídos que promovem 

novos modelos de negócios. Especificamente no setor de serviços financeiros, o aumento da pressão 

regulatória foi fundamental para impulsionar uma demanda crescente e destacou ainda mais a 

necessidade urgente de recursos de compartilhamento de informações mais versáteis entre pares”, diz 

David Creer, consultor de inovação e SME Blockchain da GFT. 

Usando DAML para Corda, os usuários podem gravar CordApps em DAML de maneira rápida e 

eficiente, ao mesmo tempo em que obtêm economias de custo significativas e um tempo de colocação 

no mercado mais rápido. Os aplicativos DAML fornecem uma estrutura robusta para permitir um melhor 

gerenciamento de fluxos de trabalho transacionais, resultando em eficiência operacional aprimorada e 

recursos de mitigação de risco.  

O DAML também preserva a privacidade, a confiança e a velocidade em qualquer razão ou banco de 

dados distribuído. Isso é particularmente relevante para os setores de mercado de capitais e seguros. 

A portabilidade também é garantida, com os clientes podendo facilmente mudar para outro livro-razão 

sem ter que reescrever uma única linha de código. 

Para Carlos Kazuo Missao, diretor da área de Customer Innovation Solutions da GFT Brasil, a 
expectativa é de que o Brasil comece a usar cada vez mais esse tipo de solução. “A parceria chega em 



 

 

um momento perfeito e reflete o esforço e o investimento significativos feito pela GFT para construir um 
amplo pool de habilidades DAML para Corda que estão disponíveis em todo o nosso negócio e também 
para contar com uma grande equipe. Além de especialistas na Polônia, Estados Unidos e Inglaterra, o 
serviço conta atualmente com uma equipe de mais de 20 profissionais no Brasil que participaram de 
projetos de implementação no Reino Unido e em Hong Kong”, explica.  

 

Yuval Rooz, CEO e co-fundador da Digital Asset, comentou: "A GFT oferece muitos anos de experiência 
única na construção de redes Corda e aplicações conduzidas por DAML. Estamos muito entusiasmados 
com a expansão da nossa parceria de longa data e pelo apoio mútuo em incluir DAML para Corda. 
Estamos confiantes de que o suporte ao cliente e a experiência técnica de classe mundial da GFT 
ajudarão as empresas a usar o DAML para desbloquear o poder da Corda, sem ficar presas”. 

 

Para Marika Lulay, CEO  global da GFT, nunca antes as empresas estiveram sob tanta pressão como 
hoje para atingir seus objetivos de transformação digital. “Acreditamos que a extensão de nossa 
parceria com a Digital Asset acrescenta outra dimensão importante para nossos negócios e para nossa 
base de clientes globalmente diversificada. Ser parte integrante da iniciativa DAML no Corda é um 
exemplo perfeito de nosso compromisso incessante de estar na vanguarda da realização de mudanças 
positivas para os nossos parceiros. Estamos ansiosos para fazer grandes iniciativas com a Digital Asset 
no futuro", complementa a executiva.  

 

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 15 países para garantir proximidade com seus clientes, a GFT emprega 

6.000 pessoas. 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/ 
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