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GFT apoia fintech conta.MOBI na evolução de sua plataforma de serviços 
 

Com a consultoria estratégica da companhia especializada em Digital para o setor financeiro, a 
startup de contas digitais pré-pagas evolui seu negócio com foco nas melhores práticas 

financeiras atualmente aplicadas e nos mais inovadores padrões tecnológicos  

 

São Paulo, março de 2018 – Com uma meta ambiciosa de chegar a um milhão 

de clientes até o final de 2018, saindo de uma base atual de 30 mil, a fintech conta.MOBI, 

provedora do serviço de conta digital de baixo custo voltada a microempreendedores 

individuais, contratou a GFT, companhia alemã de Tecnologia da Informação 

especializada em Digital para o setor financeiro, para auxiliá-la nesse desafio.  

Com a consultoria, a GFT identificou, em ordem de prioridade, os gargalos 

relacionados à infraestrutura, ferramentas, automação e processo de desenvolvimento 

de software. Esse último para elevar o nível de maturidade tanto do lado cultural (Ágil e 

DevOps) quanto do lado de automação que suporte alta disponibilidade, elevado 

número de mudanças e, naturalmente, também resguarde possíveis instabilidades 

ocorridas nos sistemas/integrações de seus fornecedores.  

      A GFT também orientou a conta.MOBI nos aspectos técnicos da plataforma para a 

obtenção de melhor experiência visual em termos de User Experience (UX) em seus 

produtos. “Agora, se o sistema fornecedor apresentar instabilidade, estamos preparados 

para continuar nosso atendimento, ou seja, o cliente não é penalizado e pode continuar 

sua movimentação financeira tranquilamente”, explica Ricardo Capucio, CEO da 

conta.Mobi. 

     De acordo com Diego Cardoso, arquiteto de software da GFT, a análise de melhorias 

de produtos e processos desenvolvida buscou oferecer à conta.MOBI os melhores e 

mais inovadores padrões tecnológicos e de práticas financeiras. “As pr incipais 

recomendações foram nos aspectos de arquitetura como, por exemplo, na diminuição 

do acoplamento de serviços de fornecedores e inclusão de monitoração (logs) mais 

inteligentes para uma ação ativa diante de possíveis problemas. Como a conta.MOBI já 

era parceira AWS (Amazon Web Services), montamos um plano combinando 

contratação de novos serviços da plataforma e melhorias no processo ágil de 

desenvolvimento e automação, garantindo um ciclo saudável que apoie o crescimento 

planejado”, comenta.  

 
Sobre a conta.MOBI 
Fundada em 2013 pelo empresário e advogado Ricardo Capucio, a conta.MOBI é uma conta 
totalmente digital destinada a microempreendedores e pessoas físicas que necessitam de uma conta 
fácil e descomplicada para movimentar seu dinheiro. A plataforma visa também oferecer assistência 
rápida e suporte contábil para os usuários. Em expansão, a conta.MOBI acaba de contratar os 
Correios para que seus usuários de contas digitais possam realizar transações de aporte e saque na 
rede de atendimento da companhia. 
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Sobre Ricardo Capucio 
É advogado especialista em Regulatório, Empreendedor e Colunista, com formação e ampla atuação 
no Direito das Tecnologias (Radiodifusão, Telecomunicações e Tecnologia da Informação). 
Empreendedor social e entusiasta de empreendimentos de base tecnológica, é Founder e CEO da 
conta.MOBI, uma Fintech que nasceu em 2014, durante o Programa de Inovação e 
Empreendedorismo da Universidade de Stanford na Califórnia. Atualmente, a Startup é uma das 
principais empresas no ramo de inclusão financeira de microempreendedores individuais, contando 
com um time de mais de 50 colaboradores. É também colunista do JOTA, um dos mais respeitados 
veículos de comunicação do setor regulatório e institucional. 

 
Sobre GFT 

A GFT, referência em tecnologias exponenciais para a transformação digital e projetos ágeis, está 
comprometida em impulsionar a inovação e a disrupção na indústria de serviços financeiros. 

A partir do conhecimento do setor, assessora as instituições líderes de mercado e desenvolve 
soluções de TI personalizadas – de apps bancários e trading systems, a implementação e suporte de 
plataformas completas até a modernização de sistemas core banking.  

O time de inovação global desenvolve também novos modelos de negócio, focando em tecnologias 
exponenciais como Open Bank, Mobile, Big data, API e Integração de Sistemas para canais digitais** 
abrangendo todos os setores. Busca moldar o mercado financeiro do futuro em parceria com os seus 
clientes. 

Fundada em 1987, a GFT conta com uma equipe global de aproximadamente 5.000 colaboradores 
na Europa, América do Norte e América do Sul. As ações da GFT estão listadas na Bolsa de Frankfurt 
(Prime Standard: ISIN DE0005800601). 

 

 

Para mais informações, acesse: www.gft.com 
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