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GFT anuncia novas soluções no Brasil 

 

 Com a iniciativa, a empresa passa a oferecer projetos na nuvem da AWS com as 

mais sofisticadas inovações tecnológicas e sólida experiência no mercado 

 

 

São Paulo, maio de 2018 – Para fortalecer a entrega completa de soluções 

em nuvem para impulsionar a transformação digital no setor financeiro, a GFT anuncia 

que passa a criar novos projetos no Brasil baseados na plataforma de nuvem da AWS 

(Amazon Web Services). Com a iniciativa, a companhia oferece tecnologias e 

serviços que aceleram a jornada de migração para a nuvem de forma estratégica para 

seus clientes.  

 

Para a GFT, referência em tecnologias exponenciais para a transformação 

digital e projetos ágeis, a colaboração entre as duas empresas agrega serviços e 

soluções baseadas na nuvem da AWS. “Nesse cenário de transformação digital, 

temos evoluído muito no uso de Cloud, oferecendo ações de re-platforming, cloud 

native development, arquiteturas distribuídas, entre outros. São projetos pensados 

desde a concepção para aproveitar os benefícios da nuvem e oferecer ganhos 

adicionais aos nossos clientes. Com a AWS, potencializamos a nossa atuação 

estrategicamente”, afirma Marco Santos, managing director Latam da GFT.  

 

Desde o início das conversas no ano passado, a empresa desenvolveu 

soluções antifraude utilizando ferramentas de Analytics da plataforma AWS para uma 

grande companhia de seguros, soluções de cloud migration para uma das maiores 

empresas de mercado de capitais norte-americana, e solução de arquitetura de 

microsserviços para um cliente no Reino Unido. No Brasil, foi desenvolvida a criação 

de uma infraestrutura e de serviço de relatórios regulatórios para o mercado de 

capitais americano em uma aplicação cloud native. Essa iniciativa permite que as 

instituições financeiras usem os seus dados de formas antes inéditas e gerem 

reduções custo de até 10 vezes em comparação com o mesmo serviço desenvolvido 

“on premises”. 
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No evento, a GFT e a AWS compartilharão o mesmo estande, no qual 

especialistas da GFT e AWS estarão disponíveis para conversar sobre diversos 

temas, como Cloud, Open Banking, Inteligência Artificial, Agile, entre outras soluções 

que compõem o framework Exponential Banking. Como destaque, o estande contará 

com palestras de vários clientes, abertas aos visitantes do CIAB. Nessas 

oportunidades, os executivos contarão sobre suas experiências reais de trabalho com 

AWS e GFT. 

 

As companhias prepararam ainda um aplicativo personalizado GFT | AWS, que 

está disponível nas lojas de aplicativos da Apple (iOS) e do Google (Android). O 

aplicativo, destinado aos visitantes do CIAB, oferece informações sobre palestras no 

estande e no congresso, conteúdos atuais, além de permitir concorrer a prêmios 

especiais por sorteio. 

 

Sobre a 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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