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GPS INVESTIMENTOS
MILHARES DE CARTEIRAS E FUNDOS ON/OFF-SHORE
SOBRE O PROJETO:
Após um exaustivo processo seletivo que durou 6
meses e envolveu cerca de 11 Vendors, a GPS
fechou parceria com a BRITech tendo como fatores
decisivos a robustez empresarial, qualidade do time
executivo/operacional além de ser o único Vendor a
oferecer uma solução completa Front to Back que
permitiu implementar um processo STP (Straight
Through Processing). A arquitetura moderna,
modular e escalável da plataforma BRITech/Atlas
suportará o crescimento da GPS nos próximos
anos, sem necessidade de incrementar a equipe
operacional.

“Quem não tiver uma solução completa como
a da BRITech cobrindo processos, mitigando
riscos, gerando eﬁciência e trazendo uma
segurança ao crescimento não vai sobreviver”
PAULO MARCHI
SÓCIO DIRETOR

“A facilidade de tombar centenas de
carteiras/fundos durante um ﬁnal de semana
vai viabilizar o crescimento inorgânico do
nosso business nos próximos anos”
KLEBER KNITTEL
HEAD DE TI

FATORES POSITIVOS:
• A solução da BRITech é muito amigável, possui
funcionalidades atualizadas às necessidades de mercado
e regulatórias, além de possuir uma performance e
tempo de resposta superiores, propiciando uma redução
de quase 90% dos tempos de processamento.
• Com a implementação da solução BRITech, foram
possíveis melhorias nos processos que trouxeram
grandes ganhos de eﬁciência..
• A qualidade e comprometimento da equipe da
BRITech alocada na implementação foi fundamental
para o sucesso do projeto.

PRÓXIMOS PASSOS:
Implementar os módulos de Front Ofﬁce nas mesas
de Investimentos e Atendimento a Clientes.

O CLIENTE
A GPS é o maior Multi-Family Ofﬁce no Brasil,
controlando milhares de carteiras e centenas de
fundos on/off-shore.
DESAFIO
A GPS buscava um parceiro que pudesse fornecer
uma solução que gerasse valor para o cliente além de
propiciar ganhos de eﬁciência. A primeira fase do
projeto entrou em produção e 2 sistemas já foram
substituídos. A próxima fase permitirá a substituição
de outros 4 sistemas além de planilhas auxiliares.
SOLUÇÕES UTILIZADAS
• Atlas PAS (Ativos)
• Atlas TAS (Passivos)
• Atlas LINK (middleware de integração)
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