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“A estrutura oferecida

pela Fujitsu permite um
crescimento conforme a
necessidade do cliente.
Além disso, está sempre
rodando nas melhores
máquinas que eles têm.”
Milton Bressa
Sócio Diretor
Fromtis

Edmar Pissardo
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A Fromtis encontrou na Fujitsu o parceiro certo para desenvolver soluções rápidas
e flexíveis na nuvem para os seus clientes no segmento financeiro.
O cliente

O desafio

A vantagem
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Para responder à procura dos clientes, a
Fromtis buscou um parceiro para fornecer
infraestrutura na nuvem que garantisse uma
boa performance aos aplicativos de informática
que vende a empresas do segmento financeiro,
que procuravam reduzir espaço e investimento
sem comprometer a segurança.

■ Servidores localizados no Brasil
facilitam auditorias

A solução
A parceria com a Fujitsu permitiu à Fromtis
oferecer várias opções de serviço na nuvem aos
seus clientes, melhorando a performance dos
seus produtos e garantindo que cumprissem
com os requisitos legais para o setor financeiro.

■ Proporcionamos um processamento
de informações de forma performática,
com escalabilidade de processamento, com
segurança e alta disponibilidade
■ Rapidez na atualização de equipamento
e serviço
■ Apoio na expansão do negócio

O cliente
A Fromtis, Serviços de Tecnologia Ltda., é uma empresa focada em
soluções tecnológicas, produtos e serviços voltados para o mercado
financeiro, com especialização em mercados de capitais. Com sede
em São Paulo, é líder em processamento e controle de Custodia de
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Fornece também
produtos legais, (Bacen 3040 e CVM 489), CIP C3, relatórios gerenciais,
além de desenvolver produtos específicos sob demanda para o mercado
de gestão de fundos de investimentos.

Produtos e serviços
■ Fujitsu Cloud

O desafio
Milton Bressa e Edmar Pissardo montaram a Fromtis em sociedade
em 2009, focando no segmento específico da gestão dos Fundos
de Investimento de Direitos Creditórios (FIDC).
Gradualmente, a Fromtis foi crescendo e ganhando reputação pela
robustez dos produtos em termos de processamento e pela qualidade
do serviço.
“A nossa oferta para o mercado era apenas de licenças de uso nas
instalações locais dos clientes. Com o tempo, fomos sendo solicitados
para instalar o mesmo serviço em nuvem”, contou Edmar Pissardo, um
dos sócios diretores. Economia de espaço, investimento e maior rapidez
de atualização eram alguns dos requisitos.
A Fromtis escolheu a Fujitsu porque já existiam contatos profissionais
com a empresa e por saber que os dois sistemas eram compatíveis. “Para
mostrar que o nosso sistema processava o volume de dados em bons
tempos, aceitáveis para os nossos clientes, nós procuramos um parceiro
que tivesse soluções de infraestrutura para que pudéssemos instalar os
nossos aplicativos”, disse Milton Bressa, outro dos sócios diretores.

A solução
A partir do momento em que iniciou a parceria com a Fujitsu,
a Fromtis passou a poder oferecer duas opções aos clientes: ou
contratam diretamente a Fujitsu para fornecer Infraestrutura como
Serviço (IaaS), ou compram o sistema da Fromtis rodando na nuvem.
Alguns dos clientes querem controlar a sua infraestrutura porque usam
outros fornecedores de software. Mas existem aqueles que preferem
comprar o serviço empacotado da Fromtis. “Isso possibilita ao cliente
não fazer toda a montagem e estrutura para rodar os produtos na
nuvem. Não precisa ter um investimento, a gente oferece o produto
já com hospedagem, processamento e toda a gestão feita por nós”,
explicou Milton Bressa.
“É importante deixar ao cliente a opção. Ele pode tanto contratar os
nossos serviços e licenças pela nossa nuvem ou diretamente com a
Fujitsu”, acrescentou Edmar Pissardo.

A integração no ambiente cloud da Fujitsu foi fácil para a Fromtis.
“A gente utiliza os bancos de dados do SQL Server da Microsoft. Como a
Fujitsu é parceira da Microsoft, ela monta esse ambiente para a gente
com um custo muito bom, que conseguimos repassar para o cliente”,
disse Silva.
A localização dos centros de dados na área de São Paulo foi outro
fator importante para a escolha da Fujitsu. O setor financeiro no
Brasil é obrigado por lei a ter a sua nuvem em servidores no país
e é regularmente alvo de auditorias, físicais ou documentais.
“O nosso cliente gosta da ideia de visitar as instalações da Fujitsu.
Nós trabalhamos com bancos, corretoras e seguradoras, e eles têm
uma preocupação grande com a segurança”, disse Edmar Pissardo.

A vantagem
A parceria com a Fujitsu ajuda a Fromtis a continuar a ser líder no
segmento da indústria de fundos. Uma carteira de investimento de
20-30 milhões de recebíveis são processados em 30 minutos no
ambiente da Fujitsu.
Além de performance, a Fromtis sente que a infraestrutura da Fujitsu
responde às exigências de evolução do equipamento. “A estrutura
oferecida pela Fujitsu permite um crescimento conforme a necessidade
do cliente. Além disso, está sempre rodando nas melhores máquinas
que eles têm. Os upgrades que eles fazem nas máquinas são muito mais
rápidos do que se o cliente tivesse o equipamento in house”, acrescentou
o sócio diretor da Fromtis.
A relação com a Fujitsu permite pensar numa expansão do negócio.
Além de querer consolidar os mercados onde já é líder, a Fromtis quer
abrir outros segmentos, e conquistar novos nichos.
“Nós estamos montando outras linhas de produtos 100% em cloud.
Desde que começamos a colocar esses produtos, surgiram outras ideias
para oferecer a clientes em outros segmentos de fundos de investimento
de recebíveis que normalmente não têm estrutura para rodar os nossos
produtos por ficar muito caro”, disse Edmar Pissardo.

A Fujitsu prontificou-se a fazer pilotos, o que permite ao cliente final
testar durante um periodo de tempo o software da Fromtis e ao mesmo
tempo o ambiente de infraestrutura da Fujitsu. No final, pode escolher
qual das opções prefere.
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