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M. SAFRA & CO.
TECNOLOGIA, DESEMPENHO E CUSTO-BENEFÍCIO
SOBRE O PROJETO:

“Esperamos uma grande parceria de longo
prazo e acreditamos que a BRITech estará
preparada para dar suporte tecnológico e de
atendimento para suportar a expansão de
nossos negócios. A interação deverá crescer
com o início do processamento dos nossos
ativos Offshore na plataforma.”

A escolha do sistema Atlas PAS (instalado na
nuvem) da BRITech para ser usado nas áreas de
Back e Middle Ofﬁce da M. Safra & Co. foi
inﬂuenciada pela possibilidade de dar mais
velocidade de processamento. Basicamente, a
asset procurava uma tecnologia que trouxesse
mais desempenho com um bom custo-benefício.

GUSTAVO BOLOGNESI
GERENTE DE CONTROLADORIA

Após uma implantação “organizada, prática e
rápida” - com um período de paralelo satisfátorio
- o Atlas PAS deixou o processamento e a
conferência das carteiras de fundos da M. Safra &
Co. mais ágil e com um suporte técnico
adequado.

M. SAFRA & CO
MONEY MANAGERS

FATORES POSITIVOS:
O CLIENTE

• Interface amigável para uso do sistema
• Boa velocidade de processamento
• Facilidade de parametrização
• Implantação rápida e organizada
• Conﬁança na ferramenta de atendimento, que
ajuda bastante no controle dos chamados e na
interação das equipes.

M. Safra & Co. iniciou suas atividades em 1998 e tem
como objetivo principal a atuação como gestor de
fundos de investimento e administração de carteira
de valores mobiliários. Atua em diversos segmentos
do mercado ﬁnanceiro e de capitais, incluindo, mas
não se limitando, à renda ﬁxa e variável, moedas,
crédito, produtos estruturados e mercadorias.
DESAFIO
A M. Safra & Co estava à procura de um sistema
que trouxesse mais agilidade e qualidade no
processamento e conferência das carteiras do
fundos. O objetivo da gestão sempre foi gerar
resultados superiores a variação do índice de
referência no longo prazo.
SOLUÇÕES UTILIZADAS
• Atlas PAS

www.britech.com.br

