ESTUDO DE CASO - SET/2015

ICATU VANGUARDA
+120 FUNDOS ADMINISTRADOS POR UMA EQUIPE ENXUTA
SOBRE O PROJETO:
Cliente da YMF desde 1991, após analisar diversos
fornecedores nacionais e internacionais, a Icatu
selecionou a BRITech em Janeiro/2015. Superando
as expectativas da equipe operacional, o sistema
entrou em produção em menos de 30 dias.

“Escolhemos a BRITech como nosso parceiro
de Tecnologia pois eles possuem uma equipe
experiente e sabemos que podemos contar
com a equipe a qualquer momento”

MARCELO COUTINHO
GERENTE DE OPERAÇÕES

O sistema encontra-se em plena produção e a Icatu já
pensa em adquirir módulos adicionais da plataforma
Atlas de Gestão de Investimentos da BRITech.

FATORES POSITIVOS:
• Equipe operacional enxuta e escalável com um
Gerente e dois Analistas que controlam mais de 120
fundos;
• Facilidade de Uso e Velocidade de processamento (o
tempo de processamento caiu 90% (foi reduzido de
mais de 2 horas para menos de 15 minutos);

O CLIENTE

• Relatórios acessando o database da YMF para
consulta de informações de anos anteriores;

A Icatu Vanguarda Administração de Recursos é a
empresa do grupo Icatu Seguros dedicada
unicamente à gestão de ativos. Com sede no Rio de
Janeiro, administra uma família completa de fundos
que atendem a variados perﬁs de investidores.

• Regras de enquadramento gerencial e regulatório
(CVM555/558) implementadas em produção;

DESAFIO

• Cloud – o custo total de TI foi reduzido com a
implementação do sistema na nuvem;

• Dados de Mercado – todo o processo de captura de
dados nas diversas fontes públicas é automatizado sem
necessidade de intervenção da equipe operacional.

PRÓXIMOS PASSOS:
• Iniciar testes com o módulo de Risco de Mercado
Atlas/RISK
• Integração com o Administrador Bradesco utilizando o
modulo Atlas/LINK
• Integração com os Distribuidores utilizando o modulo
Atlas/LINK

A Icatu buscava um parceiro que pudesse fornecer
um sistema ágil, fácil de usar, rápido e escalável
além de uma Equipe de atendimento experiente no
Mercado Financeiro e que pudesse ser acessada a
qualquer momento.
SOLUÇÕES UTILIZADAS
• Atlas/PAS (Ativos)
• Atlas/LINK (para migrar os dados do YMF/SAC
para o Atlas/PAS)
• Equipe da BRITech por duas semanas

www.britech.com.br

