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GFT e Fidor Bank formam parceria rumo à inovação 

  

Objetivo da aliança é moldar a próxima geração de serviços de digital bank ing 
  

São Paulo, outubro de 2016 – O Fidor Bank AG, banco alemão inovador e digital, 

focado em disponibilizar serviços através de Open APIs, e a GFT Technologies SE, 

companhia de Tecnologia da Informação especializada em Digital para o setor financeiro, 

assinaram um acordo de parceria estratégica  focado no desenvolvimento de produtos e apps 

financeiros e bancários 100% digitais, como também em vendas relacionadas e marketing. 

Isso representa um grande passo rumo à próxima geração de serviços bancários digitais.  

Um dos principais pilares para o desenvolvimento da parceria será o Digital Innovation 

Lab da GFT, onde ambas as partes irão combinar sua expertise para desenvolver ideias, 

protótipos e produtos inovadores. O time fará uso de desenvolvimento ágil para construir 

protótipos e produtos finais que estão sendo demandados pelo mercado.  A GFT e o Fidor 

Bank já desenvolveram em conjunto a solução O2 Banking, primeira e única conta bancária 

de serviço completo gerenciada por dispositivos móveis da Alemanha (Mobile Only). Desde o 

último mês, o aplicativo está disponível na Apple Store. 

A parceria também inclui a venda e comercialização de sistemas operacionais do Fidor 

Bank (fOS), que nada mais é do que uma infraestrutura de banco 100% digital disponibilizada 

através de Open APIs. "Ambas as partes tiveram experiências muito positivas durante a nossa 

primeira cooperação, o O2 Banking. Então, é algo lógico continuar a trabalhamos juntos. 

Nossa cooperação com a GFT nos permitirá ser ainda mais eficientes no desenvolvimento de 

novas ofertas para o futuro do mobile banking", afirma Matthias Kröner, CEO do Fidor AG.  

Após a recentemente aquisição, anunciada pelo segundo maior grupo bancário na 

França, o BPCE, o Grupo Fidor pretende não só desenvolver os mercados internos e expandir 

internacionalmente, como também continuar se concentrando em avanço e desenvolvimento 

tecnológico. "Estamos bem posicionados rumo ao futuro e queremos ser os líderes em 

inovação para que possamos nos manter na vanguarda do banking moderno", acrescenta 

Kröner.  

A GFT é uma especialista da indústria financeira e que conta com o reconhecimento 

do mercado, operando em todo o mundo. Com uma equipe de 4,5 mil funcionários distribuídos 

em 12 países, a companhia de Tecnologia da Informação referência em digital suporta os 

principais bancos e seguradoras, oferecendo serviços de consultoria com capacidades 

criativas e tecnológicas. "O mercado de soluções de TI para a transformação digital continua 

a crescer, especialmente no setor financeiro. A GFT tem quase 30 anos de experiência na 
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implementação de projetos de TI complexos. O Fidor irá complementar o nosso portfólio de 

soluções na área de digital banking", diz Marika Lulay, COO da GFT Technologies SE.  

Os GFT Innovation Labs já são ambientes de testes para o digital banking de hoje e 

de amanhã. "Tudo gira em torno de co-inovação, garantindo que todos os principais 

interessados estejam incluídos no projeto de experiência do cliente desde o início. Nós temos 

muitos planos para moldar o futuro digital dos bancos. As necessidades dos clientes estão 

mudando conforme as possibilidades que a transformação digital proporciona e é mais do que 

uma questão de manter o ritmo. Trata-se de moldar novos desenvolvimentos para o longo 

prazo", diz Marco Santos, managing director Latam da GFT.  

 
 
 

 
Sobre o Grupo GFT 

A GFT Technologies SE (GFT) é uma consultoria de tecnologia com experiência em viabilizar mudanças nos negócios e que conta c om a total 
confiança por parte de importantes instituições de serviços financeiros para resolver seus desafios de negócios mais críticos. Especificamente 
quanto à definição de respostas em face das constantes mudanças regulatórias atuais – além de promover inovação para atender às 
demandas da revolução digital. 

A GFT oferece assessoria, capacidades criativas e tecnológicas aliadas a uma cultura de inovação e conhecimento especializado do setor de 
finanças para transformar os negócios de nossos clientes.  

Por meio da plataforma de inovação CODE_n, a GFT oferece às start -ups internacionais, aos pioneiros de tecnologia e às empresas 
estabelecidas no mercado o acesso a uma rede global, o que lhes permite aproveitar as tendências disruptivas do mercado de se rviços 
financeiros e aproveitar ao máximo seu pensamento inovador  

Com sede na Alemanha, a GFT Technologies SE obteve uma receita consolidada de cerca de 374 milhões de euros em 2015 e conta com uma 
equipe global que abrange 12 países e mais de 4.500 colaboradores. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt no Te cDAX (ISIN: 
DE0005800601).  

Mais informações: http://www.gft.com/br/pt/index.html 
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Sobre o Fidor AG 

 

Fidor AG é um parceiro de serviço global que fornece soluções estratégicas de infraestrutura, orientadas para o cliente e com foco no futuro 
digital de bancos e instituições não bancárias. O seu carro chefe é o sistema operacional Fidor (FOS). Este sistema facilita API banking aberta 
e de ponta, que permite ao usuário para fornecer serviços bancários completos sob medida. Juntamente com a tecnologia, os serviços 
associados são também essenciais para a oferta do Fidor AG. Os principais produtos da empresa são o "Digital Banking Accelerator" e "No-
Stack Banking". O "Digital Banking Accelerator" (DBA) é um conjunto de produtos e serviços com uma estrutura modular que pode ser 
adaptada para caber todo o sistema de core banking existente. Os usuários precisam ter uma licença bancária. DBA lança os bancos para a 
era digital. Em junho de 2016, Fidor assinou um acordo com um banco nos Emirados Árabes Unidos. Outros parceiros seguirão em breve. 
"No-Stack Banking" é um serviço para instituições não bancárias que querem oferecer serviços bancários aos seus clientes. A Telefónica 
Alemanha usa o "No-Stack Banking" no "O2 Banking", a primeira conta bancária totalmente móvel - disponível desde 25 de julho de 2016 
nas principais lojas de aplicativos. www.fidor.com 
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