
80 PERGUNTAS 
E RESPOSTAS

VIABILIZADORES

Open 
Banking 

27/04/2021 CertDoxLogoFull.png

https://drive.google.com/drive/folders/1w-SaXYjb7Tq5NmI6DjJCzTyiNLlJPwDy 1/1



CONTEÚDO

OPEN BANKING 
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER EM 80 PERGUNTAS

PONTO DE VISTA

 CERTDOX - GENNUS

 EMBRATEL

 FCAMARA

 TCS

 TECBAN

PROGRAMAÇÃO 
CANTARINO BRASILEIRO



POR EDILMA RODRIGUES

Sistema financeiro aberto 
devolve aos clientes a posse de 
seus dados e promete estimular 
a competição entre as instituições 
e a inclusão de novos atores

SEUS DADOS VALEM MUITO e vão voltar a ser 
tutelados por você. Essa é a premissa do open banking, 
iniciativa que restitui aos clientes dos bancos o poder 
de fazer de suas informações o que bem entenderem: 
compartilhá-las ou não, restringir quais delas podem ser usadas, por quanto tempo e, mesmo, revogar 
o consentimento de sua utilização.

Até hoje, todos os dados dos correntistas estavam sob o poder dos bancos. No Brasil, essa 
realidade está prestes a mudar: a segunda fase do open banking entra em vigor em 15 de julho, 
quando os dados poderão ser compartilhados com terceiros. Mas o que isso implica no seu dia a dia? 
Compilamos 83 perguntas e respostas para você ler, guardar e consultar.

Subdividimos o material em partes. O CEO da Gennus Consultoria de Processos e Negócios e Co-
Founder da Certdox, Carlos Augusto de Oliveira, respondeu a boa parte das perguntas dos blocos um, dois 
e três – “Aspectos gerais do open banking”, “Impactos no mercado” e “Impactos para o consumidor”.

A quarta parte procura esclarecer as principais dúvidas quanto às tecnologias e padrões empregados 
para tornar o open banking viável. Nela, tivemos a colaboração do líder de novas plataformas da TecBan, 
Tiago Aguiar, e do consultor de novas plataformas da mesma empresa, Rogerio Melfi. 

Incluímos informações sobre algumas iniciativas de open banking pelo mundo: Reino Unido, 
Austrália, Cingapura e Hong Kong. Se você tiver alguma dúvida que não foi contemplada neste 
material, envie para a Cantarino Brasileiro. Vamos buscar a resposta e incluí-la. Para fazê-lo, clique aqui.

OPEN BANKING
TUDO O QUE VOCÊ  
PRECISA SABER  
EM 80 PERGUNTAS

• ASPECTOS LEGAIS DO OPEN BANKING

O QUE É  
OPEN BANKING?

O open banking é um 
ecossistema de integração 
do mercado financeiro que 
está estruturado por meio 

de dados do cliente, de 
produtos e de operações 

financeiras.

QUAIS SÃO A ORIGEM E O PRINCÍPIO 
CENTRAL DO OPEN BANKING?
O open banking se baseia no princípio 
de que o cliente é o dono de seus dados 
financeiros e, portanto, pode escolher 
quando e com quais empresas quer 
compartilhá-los.
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QUAL A IMPORTÂNCIA DESSA INICIATIVA  
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL?
Na verdade, trata-se de uma iniciativa global, já praticada em 
vários países há alguns anos, como um instrumento válido 
para reduzir a concentração e equilibrar o poder dos grandes 
conglomerados bancários. Ao dar liberdade e autonomia aos 
clientes para portar seus próprios dados, o open banking tem a 
capacidade de mudar a forma como eles se relacionam com a 
indústria financeira. 
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QUAIS SÃO OS CONCEITOS DO OPEN 
BANKING E AS PRINCIPAIS REGRAS 
ESTABELECIDAS PELO BC?
Existe uma série de regras previstas na Resolução 
Conjunta n.º 1, publicada em 5 de maio de 2020, 
e algumas obrigatoriedades e requisitos técnicos 
para participação. Destacaria dois conceitos 
fundamentais: o compartilhamento de dados 
dos clientes com outras instituições é permitido 
exclusivamente mediante consentimento do cliente 
com finalidade específica e, igualmente importante, 
o princípio de reciprocidade que rege todo o 
funcionamento, ou seja, para uma instituição 
poder receber dados compartilhados, ela também 
tem de estar habilitada a fornecer dados dos seus 
clientes (sempre com a autorização deles).
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QUAIS SÃO AS FASES E DATAS PLANEJADAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO OPEN BANKING? 
A implantação prevê quatro fases. A fase um foi implantada em 1º de fevereiro, com acesso do público a 
dados de instituições participantes sobre seus canais de atendimento e produtos e serviços relacionados 
a contas de depósito à vista, poupança, contas de pagamento pré-pagas e operações de crédito. A fase 
dois, esperada para 15 de julho, prevê o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais entre 
as instituições participantes. A fase três, planejada para 30 de agosto, permite o compartilhamento 
de serviços de iniciação de transação de pagamento, bem como o encaminhamento de propostas de 
operação de crédito. E a fase quatro, prevista para 15 de dezembro, amplia o escopo de dados para 
incluir operações de câmbio, investimentos, seguros e previdência complementar aberta.
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7 NA FASE QUE SE  
INICIA EM 15 DE JULHO,  

QUAIS NOVIDADES  
SERÃO IMPLANTADAS?

Na fase dois, toda a infraestrutura e o  
mecanismo operacional do open banking já  
estarão funcionando e os clientes poderão 

compartilhar seus dados cadastrais e financeiros 
(saldo, extratos etc.). Ou seja, os clientes já  
poderão definir um novo destino para seus  

dados para usar o serviço,  
e consequentemente, essa portabilidade  

já começa a impactar as instituições 
que querem reter seus clientes  

atuais ou adquirir novos.

QUAIS INSTITUIÇÕES PODEM PARTICIPAR?
Podem participar diretamente do open banking e interagir com 
as demais apenas as entidades autorizadas pelo BC a funcionar. 
Outras entidades interessadas podem se conectar apenas por meio 
de contratos bilaterais com instituições autorizadas, mas ainda 
assim são obrigadas a seguir todos os conceitos e regras definidas.
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QUAIS SÃO OS  
OBJETIVOS DO PROJETO  

OPEN BANKING NO BRASIL? 
O BC definiu objetivos fundamentais  

para evolução do sistema financeiro de,  
por meio do empoderamento do consumidor,  
estimular maior competição, com simplificação 

para entrada de novos players, e criar um 
ambiente propício à inovação e eficiente para 

novos modelos de negócio. Prevê também 
que o open banking possa facilitar a  

geração de soluções de serviços inclusivos, 
que se adaptem rapidamente 

ao desejo do cliente.
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COMO FUNCIONA A GOVERNANÇA DO PROJETO? O MERCADO PODE IMPEDIR OU POSTERGAR SUA IMPLANTAÇÃO? 
A estrutura de governança do projeto está fundamentada em um arcabouço regulatório que estabelece os princípios e regras 
gerais a serem seguidos pelas instituições, e um forte processo de autorregulação que especifica os requerimentos técnicos 
e operacionais de funcionamento do open banking. A autorregulação está organizada em GTs técnicos dos quais participam 
todos os especialistas do mercado e em camadas de gestão que culminam em um conselho deliberativo, formado pelas 
associações representativas do mercado. Dessa forma, o próprio mercado está envolvido e desenhando a solução, garantindo 
que as especificações sejam exequíveis e as soluções sejam adequadas a suas necessidades. No entanto, todo o processo é 
supervisionado pelo BC de modo a garantir o cumprimento do cronograma assim como o alinhamento com os objetivos e 
princípios do projeto open banking.
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OS CLIENTES TERÃO DE PAGAR PARA DAR O CONSENTIMENTO 
 E FAZER O COMPARTILHAMENTO DE SEUS DADOS?

É vedada pela regulamentação do BC qualquer tarifação aos clientes 
sobre o exercício do consentimento ou uso do processo de 

compartilhamento dos seus dados com qualquer outra plataforma.
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QUE INFORMAÇÕES  
AS PESSOAS PODEM  

COMPARTILHAR?
A cada fase e evolução do open banking 

novas informações serão habilitadas 
para o cliente compartilhar. A ideia 

geral é cobrir todos os dados que ele 
informa ao banco (como dados cadastrais, 
por exemplo) e que são revelados por meio 

da sua utilização (como saldo, extratos, 
movimentações etc.), assim como 
consumo e compra de produtos 

(contratações, limites de 
crédito etc.).
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EXISTEM INSTITUIÇÕES QUE 
SÃO OBRIGADAS A PARTICIPAR? 
POR QUÊ?
Nas fases um e dois, as instituições 
classificadas como S11 e S22 têm 
obrigatoriedade de participação. Na 
fase três, essa obrigatoriedade inclui 
todas as instituições que detêm contas 
de qualquer natureza, desde as de livre 
movimentação pelo cliente até aquelas 
que realizam contratação de crédito 
digital por meio de correspondentes 
bancários. Essas obrigatoriedades 
se justificam pela necessidade de 
assegurar a adesão dos principais 
players do mercado, de forma 
gradativa, para possibilitar atratividade 
de uso e gerar os benefícios previstos 
de interoperabilidade na indústria 
financeira.

1 Bancos [bancos múltiplos, bancos 
comerciais, bancos de investimento, bancos 
de câmbio e Caixa Econômica Federal (CEF)], 
com tamanho maior ou igual a 10% do PIB 
(ou atividade internacional relevante).
2 Bancos de tamanho inferior a 10% do PIB 
e demais instituições com tamanho superior 
a 1% do PIB.
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A ADESÃO DO CLIENTE É AUTOMÁTICA?
O cliente é livre para decidir quando e como deseja utilizar o open 
banking, por meio do consentimento expresso com finalidade, 
escopo e prazo de validade específicos. Ele poderá revogar 
consentimentos e acessos aos seus dados a qualquer momento. 
Não haverá cadastramento automático de clientes no serviço.
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O QUE AS ORGANIZAÇÕES  
PRECISAM FAZER PARA ADERIR  
AO OPEN BANKING?
Para participar do open banking, as 
instituições têm de cumprir todas as 
exigências técnicas, de segurança e 
compliance previstas no regulamento 
do open banking e passar pelos 
processos de homologação, atendendo 
às configurações padrão das APIs, 
garantindo adequada performance e 
disponibilidade. 

14

15
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS CUIDADOS QUANTO À 
SEGURANÇA E AOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA ESTAR 
EM COMPLIANCE COM AS REGRAS DO BC?
Todo o desenho do projeto especificou os requisitos técnicos 
e de segurança a serem atendidos, os quais foram detalhados 
em um manual com as recomendações a serem cumpridas 
rigorosamente pelos participantes.

COMO FUNCIONAM  
AS APIS?

API, ou Interface de Programação  
de Aplicativos, é um aplicativo  

com regras definidas e acordadas 
entre as partes cuja interface permite a 
integração entre plataformas. Funciona, 

portanto, como um conector 
padronizado que traduz os dados 

dos respectivos legados de 
cada instalação.
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COMO O PIX VAI SE INTEGRAR  
AO OPEN BANKING?
Os dois ecossistemas vão interagir 
se complementando em suas 
funcionalidades. A arquitetura de 
integração do Pix está estruturada por 
meio de APIs. Na fase três do open 
banking, está prevista a figura do 
iniciador de pagamento que liquidará 
pagamentos por meio de instituições 
habilitadas para uso do mecanismo 
de pagamentos instantâneos, o Pix.
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18 O QUE É O OPEN FINANCE E QUAL É A  
DIFERENÇA PARA O OPEN BANKING?

O open banking expande seu escopo tradicional  
de atuação na fase quatro interagindo com outros  
segmentos financeiros além da indústria bancária,  

sendo por isso batizado de open finance.

QUANTAS INSTITUIÇÕES  
FINANCEIRAS FAZEM PARTE  
DO OPEN BANKING NO BRASIL?
O Banco Central divulgou em 4 de 
dezembro de 2020 uma lista contendo 
1.065 instituições que terão participação 
obrigatória no open banking, que está 
sendo implementado no país durante 
2021. Todos os grandes bancos do país 
entram no grupo, também composto por 
instituições menores e cooperativas. 
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NA PRÁTICA, COMO O OPEN BANKING VAI FUNCIONAR?
Na prática, a chegada do open banking ao integrar 
gradativamente todos as instituições e dados financeiros, 
permitirá ao cliente escolher se quer ou não compartilhar seus 
dados com diferentes instituições financeiras, e não só com o 
banco que tem relacionamento hoje, por exemplo. Isto deve 
promover, então, mais competição entre as instituições e trazer 
mais opções de produtos e serviços financeiros, com menos 
custos, além de mais transparência aos clientes finais, já que 
terão mais autonomia sobre sua vida financeira.

QUANTAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

FAZEM PARTE DO OPEN BANKING
NO BRASIL?

O Banco Central divulgou em 4 de  
dezembro de 2020 uma lista contendo  

1.065 instituições que terão participação 
obrigatória no open banking, que está sendo 

implementado no país durante 2021. 
Todos os grandes bancos do país entram  

no grupo, também composto por  
instituições menores  

e cooperativas. 
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O QUE VEM DEPOIS DO OPEN BANKING?

O open banking tem que ser entendido como uma jornada,  
com capacidade de irradiar e integrar com outras indústrias,  

interconectando-se gradativamente com mercados e segmentos que  
tenham potencial para oferecer novos serviços ao cidadão. É possível  

imaginar uma integração com órgãos e serviços de governo,  
saúde, telecom, entretenimento, entre outros.

COMO ELAS FORAM 
“SELECIONADAS”?
A maior diferença entre os 
participantes do Open Banking 
Brasil está no fato de que 
12 instituições financeiras, 
pertencentes aos segmentos 
prudenciais 1 e 2, são 
obrigadas a entrarem em 
todas as quatro fases do Open 
Banking Brasil, enquanto as 
demais somente na terceira 
fase que trata da iniciação de 
pagamento e encaminhamento 
de proposta de crédito. Isso 
se dá porque a intenção do 
Banco Central foi obrigar 
os maiores detentores de 
contas de depósito a abrirem 
completamente seus dados, 
enquanto deixou opcional para 
as demais instituições, exceto a 
obrigação de permitirem que o 
cliente inicie a movimentação 
de sua conta bancária ou de 
pagamento via um aplicativo 
de terceiro.
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IMPACTOS NO MERCADO 
BANCÁRIO E CONSUMIDOR

QUAIS OS IMPACTOS QUE O NOVO MODELO TRAZ PARA O 
MERCADO FINANCEIRO?  
O open banking deve estimular uma revisão estratégica dos bancos 
para entenderem melhor seu posicionamento, assim como definirem 
claramente suas competências, de modo a se diferenciarem neste novo 
cenário, que se tornará rapidamente mais competitivo. Nesse sentido, 
posicionamentos diferentes deverão ser verificados entre os bancos. Cada 
instituição vai procurar identificar seu foco e vantagem competitiva, seja 
na prestação de serviço especializada (como BaaS – Bank as a Service, por 
exemplo), na busca por apresentar a melhor experiência, seja por meio 
de mais colaboração e parcerias com fintechs e outras indústrias e, assim, 
oferecer melhores serviços complementares.
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COMO O OPEN BANKING VAI ESTIMULAR A 
COMPETIÇÃO ENTRE OS BANCOS? 
O open banking elimina a assimetria quanto à posse 
das informações, que hoje muitas vezes mantém os 
clientes presos a uma barreira de saída da instituição 
detentora da conta, em função do benefício do 
acesso exclusivo a seus dados e a seu histórico 
decorrente do relacionamento. Agora, outras 
instituições, mesmo sem um relacionamento anterior 
com o correntista de um banco, passam a ter 
acesso aos dados de seu comportamento e poderão 
conceder ofertas melhores, competindo com o 
banco que originalmente detém o relacionamento, 
uma vez que terão o mesmo nível de informação.
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QUAIS OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS QUE CLIENTES E OUTROS PLAYERS 
TERÃO COM ESSA QUEBRA DO MONOPÓLIO DA POSSE DE SEUS DADOS?
Os clientes terão oportunidade de receber mais e melhores propostas customizadas 
para sua necessidade, conforme se dispuserem a compartilhar seus dados, criando 
assim um ambiente bem mais amplo e favorável à competição.  
Para novos entrantes, significa também poder “participar do jogo” de forma bem 
eficiente, com acesso aos dados importantes, para desenhar ofertas a um custo 
bem reduzido, aumentando ainda mais a quantidade de participantes e de possíveis 
ofertas ao cliente, com consequente queda dos preços de serviços.

HÁ BENEFÍCIOS  
PARA OUTROS PLAYERS?
Para novos entrantes significa  

poder também “participar do jogo”,  
de forma bem eficiente, com acesso dos 
dados importantes para desenhar ofertas  
a um custo reduzido, aumentando ainda  

mais a quantidade de participantes e  
possíveis ofertas ao cliente, com  
consequente queda dos preços 

de serviços.

QUE IMPACTOS O NOVO MODELO TRAZ PARA O MERCADO 
FINANCEIRO? 
O open banking deve estimular uma revisão estratégica por parte dos 
bancos para que possam entender melhor seu posicionamento e, também, 
definirem de forma clara suas competências, de modo a se diferenciarem 
nesse novo cenário, que se tornará rapidamente mais competitivo. Assim, 
posicionamentos diferentes deverão ser verificados entre os bancos. Cada 
instituição vai procurar identificar seu foco e vantagem competitiva, seja 
na prestação de serviço especializada (como BaaS – Bank as a Service, por 
exemplo) ou na busca por apresentar a melhor experiência, seja por meio 
de mais colaboração e parcerias com fintechs e outras indústrias, com o 
objetivo de oferecer melhores serviços complementares.

QUAIS BENEFÍCIOS OS PARTICIPANTESDO NOVO MODELO TERÃO?
O open banking proporciona um cenário de maior oferta de serviços e  

competição, além de um ambiente para colaboração e interoperabilidade  
entre as instituições com um enorme potencial de desenvolvimento de novos  
modelos de inovação. A adoção de interface padronizadas (via APIs abertas) 
simplificará a celebração de parcerias, otimizará a integração com cadeias de 

fornecimento de serviços e vai favorecer o desenvolvimento de novos 
negócios, gerando benefícios para os clientes e para o mercado.



QUAIS MERCADOS TERÃO MAIS  
ADESÃO AO SISTEMA E POR QUÊ?
Existem várias oportunidades e segmentos que 
devem se desenvolver rapidamente, contando 
com forte adesão em decorrência dos benefícios 
que podem gerar, tais como marketplace 
de crédito com ofertas atrativas de preço, 
gerenciador financeiro, fornecendo completa 
visão da situação financeira do cliente, além de 
comparador de produtos para auxiliá-lo a escolher 
soluções mais convenientes. Mas muitas outras 
iniciativas deverão surgir e ganhar adesão à 
medida que gerem valor para os usuários.

QUAIS SÃO AS 
PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS 

DO ACIRRAMENTO DA COMPETIÇÃO?
O esperado aumento de competição 

vai intensificar a pressão por modernização das 
estruturas dos bancos e agilizar o desenvolvimento 

para que eles possam atender aos novos níveis 
de exigência do mercado. O domínio da tecnologia 

de ciência de dados para acessar as novas 
informações de forma que possam ser traduzidas 

em ações e ofertas melhores, bem como o 
entendimento das jornadas dos clientes 
são fundamentais para sucesso nesse 

novo ambiente. 
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COMO É ATUALMENTE O RELACIONAMENTO COM OS BANCOS 
E COMO ELE VAI FICAR APÓS A ADOÇÃO DO OPEN BANKING? 
Mudar de banco hoje, além de trabalhoso, exige construir um novo histórico de relacionamento, 
o que muitas vezes inibe essa troca, mesmo havendo alguma insatisfação. Com a mobilidade sem 
fricção, o cliente deverá aumentar seu nível de exigência, pois poderá facilmente experimentar 
novos serviços e utilizar novas plataformas, para permanentemente escolher e definir aquela que 
atende melhor às suas necessidades. Isso amplia as possibilidades para o cliente, que se mantém 
fiel à instituição apenas enquanto lhe for conveniente. Além disso, ele poderá gerenciar múltiplos 
relacionamentos e adquirir produtos especializados em instituições diferentes conforme entender que 
atendem melhor a suas necessidades, nos moldes de um supermercado financeiro, mas mantendo a 
possibilidade de centralizar o acesso na plataforma que possui a melhor experiência. 
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QUE BENEFÍCIOS AS PESSOAS E  
PARTICIPANTES DO NOVO MODELO TERÃO?
O open banking proporciona um cenário de maior 
oferta de serviços e de competição, além de um 
ambiente para colaboração e interoperabilidade 
entre as instituições, com um enorme potencial de 
desenvolvimento de novos modelos de inovação. 
A adoção de interfaces padronizadas (por meio 
de APIs abertas) simplificará a celebração de 
parcerias, otimizará a integração com cadeias 
de fornecimento de serviços e favorecerá o 
desenvolvimento de novos negócios, gerando 
benefícios para os clientes e para o mercado. 

QUE PONTOS DE DESTAQUE OS 
CLIENTES DEVEM OBSERVAR NESSA INICIATIVA?

O open banking tende a oferecer alternativas de acesso, 
até mesmo viabilizando novas instituições. É importante que 

os clientes analisem bem essas alternativas, avaliem os 
riscos e principalmente que benefícios receberão ao se 

relacionarem com outra instituição. 
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NA PRÁTICA, COMO O OPEN 
BANKING VAI FUNCIONAR?
Ao integrar gradativamente todas as 
instituições e os dados financeiros, 
o open banking permitirá ao cliente 
escolher se quer ou não compartilhar 
seus dados com diferentes instituições 
financeiras além do banco com que 
tem relacionamento hoje. Isso deve 
promover, então, mais competição entre 
as instituições e trazer mais opções 
de produtos e serviços financeiros, 
com menos custos, além de mais 
transparência para os clientes finais, já 
que terão mais autonomia sobre sua 
vida financeira.

QUAIS TECNOLOGIAS 
VIABILIZAM O OPEN BANKING?

O open banking engloba inúmeras tecnologias. 
Podemos destacar a internet, os protocolos de controle  

de acesso, escopo, consentimento, criptografia, 
computação na nuvem e APIs. 
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O QUE VEM DEPOIS 
DO OPEN BANKING?

O open banking tem de ser entendido 
como uma jornada, com capacidade 

de se irradiar e se integrar com outras 
indústrias, interconectando-se gradativamente 

com mercados e segmentos que tenham 
potencial para oferecer novos serviços 
ao cidadão. É possível imaginar uma 
integração com órgãos e serviços de 
governo, saúde, telecomunicações, 

entretenimento, entre outros.

38COMO FINTECHS, VAREJISTAS, BIGTECHS E OUTROS 
PLAYERS ENTRAM NO ECOSSISTEMA FINANCEIRO ABERTO?
Alguns players estão se preparando para serem Iniciadores de Pagamentos: de maneira regulada 
pelo Banco Central, aplicativos vão prover o serviço de iniciar as transações de pagamentos. Outros 
se preparam para atender um escopo mais amplo como as Instituições de Pagamento, detentoras da 
conta / saldo e as SEP/SCD, com foco em análise e operações de crédito. Com “acordos bilaterais, 
por meio de parcerias com as instituições financeiras, fintechs, varejo e bigtechs podem atuar como 
canais de distribuição (canal de experiência) dos produtos e serviços financeiros. 
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AO TORNAR DIFUSA A FRONTEIRA DOS  
PLAYERS QUE PRESTAM SERVIÇOS FINANCEIROS, 
O OPEN BANKING PODE DECRETAR A  
EXTINÇÃO DOS BANCOS TRADICIONAIS?
Ao criar um ambiente de interoperabilidade na 
indústria financeira, o open banking gera um desafio 
para todos os participantes, em especial para os 
bancos tradicionais, na medida em que promove 
um ambiente dinâmico e de maior competitividade, 
ao mesmo tempo que exige mais agilidade no 
desenvolvimento de suas soluções centradas nas 
necessidades do usuário. Mas também oferece 
oportunidades para os bancos se transformarem 
e alavancarem suas grandes bases de clientes e 
aprofundarem o relacionamento.
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COMO FUNCIONA O SANDBOX REGULATÓRIO 
DO OPEN BANKING?

O conceito, exportado do mundo das startups, propõe um ambiente 
controlado e reduzido para realização de testes e inovações. É um microcosmo 
do ambiente real. Nesse ambiente testar as APIs, software, soluções e produtos 

antes de entrarem, de fato, em produção. O Sandbox demonstra como um banco 
pode expor suas interfaces em acordo com a regulação do open banking e, 

também, ajuda as instituições participantes a acelerarem o 
desenvolvimento de aplicações web e mobile.
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POR QUE ESSAS SOLUÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?
A internet como tecnologia é a base de conectividade entre 
os consumidores e instituições financeiras. É por meio dela 
que as informações compartilhadas são e serão transmitidas. 
Esta transmissão precisa ser realizada com segurança, 
utilizando protocolos de controle de acesso, escopo, 
consentimento e criptografia. As APIs padronizam as formas 
e mensagens que são transmitidas entre as instituições. O 
uso de computação na nuvem, apoia o processo de deixar 
o open banking disponível e escalável para atender as 
demandas iniciais e futuras. 
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QUAIS DELAS 
GARANTEM A

INTEROPERABILIDADE 
DO ECOSSISTEMA?

A camada de exposição 
das APIs utilizando protocolos 
de segurança padronizados 

é o que garante a 
interoperabilidade. 
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COMO FUNCIONA O MODELO DE NEGÓCIOS BASEADO 
EM PLATAFORMA, NO OPEN BANKING?
Um dos modelos de plataforma é o OBaaS (Open Banking as a Service). Neste 
modelo as instituições financeiras têm a padronização das APIs, integração com 
o diretório de participantes, gestão de consentimento, gestão de métricas e logs, 
serviços de monitoria, atualizações e disponibilidade de acordo com a regulação do 
open banking ofertado em forma de “Software como Serviço”, reduzindo o custo 
de investimento. Ele funciona como um acelerador para a as instituições financeiras 
participarem do open banking e poderem focar seus recursos internos em soluções 
que geram ainda mais valor aos seus clientes.   
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COMO FUNCIONA UMA PLATAFORMA  
DE OPEN BANKING AS A SERVICE?
A plataforma Open Banking as a Service vem ao 
encontro das necessidades do setor financeiro 
ao passo que reduz o investimento e o esforço 
necessários para as instituições aderirem ao 
ecossistema. Ela fornece a parte técnica e 
regulatória que o cliente final não enxerga. Assim 
principais funcionalidades de uma solução de 
Open Banking como Serviço oferecem gestão 
de consentimento, integração com diretório de 
participantes, padronização das APIs, Sandbox e 
recursos de gerenciamento de parceiros, além de 
funções de administração e relatórios.
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QUAL A DIFERENÇA 
DESSE SISTEMA PARA 
O BANK AS A SERVICE?
O Banking as a Service 
é quando a instituição 
oferece seus produtos e 
serviços a parceiros, mas 
estes parceiros, produtos 
e serviços, assim como a 
camada de tecnologia, 
são definidos pela própria 
instituição. Não existe a figura 
regulatória no canal entre 
instituição e parceiros. No 
open banking, a instituição 
compartilha serviços e/
ou dados, sempre com o 
consentimento do cliente, 
atendendo uma regulação 
do Banco Central. Assim, 
o escopo destes serviços e 
dados são definidos pela 
autorregulação. O Open 
Banking as a Service é a 
solução para a instituição 
atender a regulação do open 
banking, de forma mais 
eficiente e segura.
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COMO FUNCIONA A  

AGREGAÇÃO DE CONTAS E
QUAIS BENEFÍCIOS ELA TRAZ?

Agregação de contas (ou mesmo de dados) 
é a possibilidade de uma instituição buscar 
os saldos e extratos de diversas contas que 
o usuário tenha (mesmo que em diferentes 

instituições financeiras) e consolidar em uma 
visão única. Para pessoas físicas e jurídicas isto 

auxilia principalmente na gestão financeira. Além 
da agregação, há a possibilidade de aplicar uma 

inteligência nos dados, podendo presumir 
a renda (ou faturamento), criar previsão de 

fluxo de caixa ou analisar melhor 
um score de crédito.
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COMO SE CONSEGUE UMA BOA EXPERIÊNCIA 
DO USUÁRIO NO OPEN BANKING?
As lições sobre a experiência do cliente estamos aprendendo com as vivências 
do Reino Unido. No Brasil, a autorregulação, alinhada com o Banco Central, 
trabalha no manual e guia de experiência do cliente. Outra parte nesse 
processo é o entendimento da instituição do que o seu usuário deseja. Para 
alcançar isto é necessário o uso de soluções “simples” como um teste A/B, a 
fim de descobrir a jornada que melhor converte, como soluções de inteligência 
artificial que, por meio do reconhecimento de voz, podem entregar um 
produto ou serviço ao consumidor. 
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QUANTO À SEGURANÇA, QUAIS TECNOLOGIAS SÃO AS MAIS 
INDICADAS PARA A PROTEÇÃO DOS DADOS DOS CLIENTES 
E PARA A SEGURANÇA DO SISTEMA COMO UM TODO?
Sempre que falamos em proteção de dados de clientes temos que começar pela 
educação. É fundamental os educar sobre como vai funcionar o open banking, 
quais os procedimentos, regras de consentimento com escopo e validade, 
as instituições participantes e como ele deverá proceder se tiver alguma 
dúvida. É importante destacar que todos os dados durante a transmissão são 
criptografados, na recepção deles, e os dados sensíveis são armazenados em 
ambiente seguro, em conformidade com a LGPD. A segurança do sistema como 
um todo vem de uma estrutura robusta de monitoria, controle e comunicação 
entre os participantes sobre qualquer incidente.
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COMO É FEITA A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 
A PARTIR DA PLATAFORMA DE TERCEIROS?
O início será sempre mediante o consentimento do 
cliente. Isso significa que uma plataforma de terceiros 
ou mesmo de outra instituição financeira só poderá 
fazer movimentações ou consultas com a permissão do 
cliente. Com o consentimento aprovado, a plataforma 
de um terceiro fará uma chamada de procedimento 
remoto à instituição detentora da conta, solicitando 
o processamento da transação e um código de 
consentimento. Se tudo estiver validado, a mensagem 
é processada no fluxo da detentora da conta.
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COMO FUNCIONA A GESTÃO DE CONSENTIMENTO,  
UMA VEZ QUE O CLIENTE PODE RESTRINGIR AS INFORMAÇÕES 
ACESSADAS E DETERMINAR UM TEMPO PARA O USO?
O consentimento é o processo pelo qual o cliente autoriza uma instituição a 
buscar dados na outra. No início, a instituição apresenta quais são os dados 
que deseja ter acesso, assim como o período. A experiência é similar quando 
estamos em aplicativos de delivery de comidas, por exemplo, e compartilhamos 
dados do Google ou Facebook. Com essa permissão, o aplicativo tem acesso ao 
nosso nome, e-mail e foto. Esta é a experiência: de instituição A para Instituição 
B, podendo compartilhar dados cadastrais, saldo, extrato de contas, dados de 
operações de crédito, entre outros. E o controle é do cliente, podendo revogar 
o consentimento a qualquer momento. 
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QUANTO À REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO, COMO É 
FEITA A EXCLUSÃO DOS DADOS DO USUÁRIO E QUAIS SÃO 
AS GARANTIAS DE QUE NÃO FICARÃO SALVAS EM OUTRO 
LOCAL?
A solicitação de revogação do consentimento não necessariamente 
é uma solicitação de exclusão de dados. A revogação “desliga” a 
ligação que existia para o transporte de dados entre as instituições 
no escopo daquele consentimento. Porém, dependendo da 
finalidade que o consentimento foi solicitado, sim, os dados podem 
ser excluídos na instituição receptora. Juntamente com Open 
Banking as instituições também devem atender à LGPD, assim, se 
solicitado, dados pessoais recepcionados serão excluídos. 

A COBRANÇA
DE TAXAS DOS SERVIÇOS 

DE OPEN BANKING É 
REGULADA PELO BC? 

Entre as instituições financeiras 
existem limites de gratuidade, definidas 

pelo regulados, e a possibilidade 
de ressarcimento de custos quando 

ultrapassado esse limite. Porém, para 
o consumidor final, o open banking se 

apresenta como uma infraestrutura 
por trás de outros serviços  
que a instituição oferece.
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COMO O SISTEMA ENDEREÇA A COBRANÇA
DAS DIFERENTES PLATAFORMAS (E, TALVEZ, 

VALORES) PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA?
Uma das atribuições da estrutura definitiva 

é gerir o ressarcimento de custo entre 
as instituições participantes. 
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O FUNCIONAMENTO DOS 
SERVIÇOS FINANCEIROS, 
SEJA NA PLATAFORMA 
DE UM BANCO OU NA 
DE TERCEIROS, TEM 
HORÁRIO DETERMINADO?
O funcionamento dos 
serviços de open banking 
não possui horário 
determinado, sendo 
que as APIs devem estar 
disponíveis 24/7. 
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COMO ESSAS TECNOLOGIAS PODEM ASSEGURAR QUE OS 
FINANCEIRAMENTE EXCLUÍDOS PARTICIPEM DO OPEN BANKING?
O open banking contribuirá sobremaneira para o crescimento exponencial 
no volume de dados a serem analisados pela instituição para, por exemplo, 
avaliar o risco de crédito de um cliente. Com a ajuda da inteligência 
artificial, esta tarefa se tornará muito mais eficiente e acurada. Desta 
forma, surgirão produtos personalizados que levarão em conta a realidade 
de cada pessoa e não mais um segmento definido com base em renda. 
Com tudo isso e, principalmente, por meio de parcerias entre bancos e 
fintechs, estes produtos poderão ser levados aos que hoje estão excluídos 
do sistema financeiro, seja por não ter uma conta em banco ou por não ter 
um histórico de crédito. Porém, ao passo que os produtos financeiros se 
tornam passíveis de serem distribuídos por outras empresas, por exemplo 
da área de telecomunicações ou de varejo, eles chegarão até os milhões 
de brasileiros que não possuem conta em banco, uma vez que possuam 
relacionamento com aquelas empresas.
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QUAIS TECNOLOGIAS SÃO NECESSÁRIAS PARA UM  
MUNDO FINANCEIRO BASEADO EM DADOS?
Sem dúvida o open banking irá acelerar ainda mais o uso de novas tecnologias 
pelos players financeiros. Num ambiente de open data será fundamental 
às instituições financeiras se transformarem em “A.I. 1st”, ou seja, terem 
implementado soluções de inteligência artificial em seus sistemas tecnológicos. 
O open banking contribuirá sobremaneira para o crescimento exponencial no 
volume de dados a serem analisados pela instituição para, por exemplo, avaliar 
o risco de crédito de um cliente. Sem a ajuda da inteligência artificial, esta 
tarefa se torna praticamente impossível. Alguns exemplos em que a inteligência 
artificial poderá ser usada são: prevenção à fraude, pontuação de risco de 
crédito, monitoração, cyber segurança e recomendação de investimentos, 
juntamente com robot advisors.

QUAIS PRODUTOS 
PERSONALIZADOS PODEM SURGIR?

Alguns exemplos de produtos que poderemos ver em breve são:  
(I) empréstimos usando dados bancários pessoais de diversas instituições;  

(II) produtos de seguros com preços dinâmicos com base em dados 
bancários; (III) aplicativos automatizados de micro poupança e micro 

investimento; e (iv) análise de crédito mais apuradas.
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QUAL O PAPEL 
DOS DADOS NO CONTEXTO 

DO OPEN BANKING?
Os dados estão para o open banking 

assim como a gasolina está para o motor do 
carro ou a internet para o e-commerce. Ou seja, 
sem dados não há open banking. Por isso, para 
concorrer na nova arena do sistema financeiro 
aberto é fundamental saber analisar, catalogar 
e trabalhar os dados que hoje já estão dentro 

da instituição financeira, bem como os 
novos dados que serão recebidos 

via open banking.
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QUAIS SÃO ESSES POSICIONAMENTOS? 
É possível identificar alguns modelos que os bancos incumbentes podem 
seguir. O primeiro é o banco continuar sendo “provedor completo de 
serviços”. Este modelo representa o status quo, no qual o banco continua 
a ofertar uma gama de serviços financeiros, tendo o open banking 
como uma obrigação regulatória. Porém, para grandes incumbentes se 
manterem competitivos, estes players terão que evoluir no uso de dados 
dos clientes. A segunda opção é se tornar um serviço público. Neste 
modelo, o banco incumbente perde a interface com o usuário final e 
passa a prestar serviços para os fornecedores que controlam a experiência 
de uso. Aqui os bancos podem prestar serviços de armazenamento de 
dados, gateways de pagamento, prover informações cadastrais, know 
your custormer, vender score de crédito, fazer checagem contra lavagem 
de dinheiro (PLD) etc. Atuar como “Fornecedor de Produtos” é a terceira 
opção. Nela o banco foca em sua competência e know-how como 
desenvolvedor de produtos financeiros, complexos ou não, abre mão 
da interface com o cliente e distribui seus produtos em plataformas de 
terceiros. A desvantagem desta variante é que os produtos bancários 
estarão expostos à maior concorrência do que hoje encontram via 
distribuição vertical, o que pode pressionar as margens de receita para 
baixo. A quarta opção é ser um “Everyday Bank”, ou seja, ser titular da 
interface. Neste modelo, os bancos mantêm o controle da experiência de 
uso, permanecendo como o principal ponto de interação do cliente com 
suas finanças, e muito além. O banco expande o ecossistema e agrega 
valor com produtos de terceiros. Passa a ter uma proposição holística de 
serviços financeiros integrada com serviços/produtos de terceiros como 
das fintechs, varejistas e das plataformas de investimentos. Permitem que 
os clientes se beneficiem de maior transparência de preço e escolham 
entre uma gama de serviços concorrentes entre si.
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COMO OS BANCOS TRADICIONAIS PODEM “QUEBRAR” OS SILOS INTERNOS E INTEGRAR 
OS DADOS DOS CLIENTES PARA APRIMORAR SUAS OFERTAS NO SISTEMA BANCÁRIO 
ABERTO?
Para se manterem competitivas, as instituições financeiras terão que evoluir no uso de dados 
dos clientes – dispersos em diversos silos dentro da mesma organização – de forma a oferecer 
produtos mais personalizados, melhor experiência de usuário e preços competitivos. Hoje, um 
mesmo CPF possui cadastro em diversos segmentos dentro do mesmo banco, seja quando possui 
um produto de crédito, um consignado, um cartão de crédito ou um seguro. Incrivelmente, o 
banco não consegue ter uma visão holística do mesmo cliente, permitindo que faça para ele uma 
oferta mais assertiva. É preciso evoluir na tecnologia interna, criando microsserviços, APIs internas, 
integrando diferentes sistemas - de forma que um dado possa ser buscado de maneira simples 
e compartilhado com outros sistemas - e data lakes - de forma que a informação bruta esteja 
disponível para análise, enriquecimento o consumo por qualquer área do banco.
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60 EM TERMOS DE 
TECNOLOGIAS PARA OPEN 

BANKING, QUAIS EVOLUÇÕES 
DEVEM SER ESPERADAS?

Deveremos assistir uma grande 
evolução na ciência de dados e nas 
tecnologias que permitem analisar e 
enriquecer dados brutos, como, por 

exemplo, a inteligência artificial, 
abarcando aqui o 
machine learning.

61 COMO OS BANCOS INCUMBENTES 
PODEM MONETIZAR SUAS PLATAFORMAS?
Antes de pensar em como será a monetização, os bancos 
deverão fazer uma escolha estratégica sobre como se 
posicionarão. Uma vez escolhido o modelo estratégico de 
posicionamento, há alguns caminhos para monetização: 
dados, receita gerada a partir do volume e tipo de dados 
compartilhados; transações, receita gerada pelo volume 
de transações completadas (pagamentos, transferências, 
consultas etc.); chamada, receita gerada pelas chamadas à 
API do banco, independente da transação ou completude 
da informação e assinatura fixa ou dinâmica, que é a 
receita gerada por pacotes de acesso às APIs.



COMO FINTECHS, VAREJISTAS, BIGTECHS E OUTROS 
PLAYERS ENTRAM NO ECOSSISTEMA FINANCEIRO 
ABERTO?
Alguns players estão se preparando para serem Iniciadores 
de Pagamentos: de maneira regulada pelo Banco Central, 
aplicativos vão prover o serviço de iniciar as transações de 
pagamentos. Outros se preparam para atender um escopo 
mais amplo como as Instituições de Pagamento, detentoras 
da conta / saldo e as SEP/SCD, com foco em análise e 
operações de crédito. Com “acordos bilaterais, por meio de 
parcerias com as instituições financeiras, fintechs, varejo e 
bigtechs podem atuar como canais de distribuição (canal de 
experiência) dos produtos e serviços financeiros.

DE QUE FORMA, O OPEN BANKING PODE 
REDUZIR OS CUSTOS DOS SERVIÇOS FINANCEIROS?

O open banking tem o potencial para ser um “fermento” no 
ecossistema, atraindo mais consumidores que atualmente estão 

desbancarizados / desfinanciados. O aumento desta demanda, com 
as instituições preparadas para atender de maneira digital e menos 
burocrática, leva ao aumento de eficiência assim reduzindo custos 
financeiros. Para os desbancarizado, o compartilhamento de dados 

permite que a instituição conheça melhor o comportamento 
do cliente e melhore a eficiência da carteira de crédito 

com taxas de juros customizadas.
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QUANTAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS FAZEM PARTE DO

OPEN BANKING NO BRASIL?
O Banco Central divulgou em 4 de 

dezembro de 2020 uma lista contendo 
1.065 instituições que terão participação 
obrigatória no open banking, que está  

sendo implementado no país durante 2021. 
Todos os grandes bancos do país entram 

no grupo, também composto por 
instituições menores 

e cooperativas. 

66

HÁ UMA ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL DA IMPLEMENTAÇÃO DO OPEN BANKING 
NO BRASIL?
Não há uma estimativa sobre o custo total para implementação do Open Banking Brasil, mas 
o que se sabe é que no Reino Unido se estima que foram gastos até hoje $1,5 bilhão de libras 
esterlinas, embora o cálculo inicial dos bancos fosse de investir $1 milhão.
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COMO ELAS FORAM “SELECIONADAS”?
A maior diferença entre os participantes do 
Open Banking Brasil está no fato de que 12 
instituições financeiras, pertencentes aos 
segmentos prudenciais 1 e 2, são obrigadas a 
entrarem em todas as quatro fases do Open 
Banking Brasil, enquanto as demais somente 
na terceira fase que trata da iniciação de 
pagamento e encaminhamento de proposta de 
crédito. Isso se dá porque a intenção do Banco 
Central foi obrigar os maiores detentores de 
contas de depósito a abrirem completamente 
seus dados, enquanto deixou opcional para 
as demais instituições, exceto a obrigação de 
permitirem que o cliente inicie a movimentação 
de sua conta bancária ou de pagamento via um 
aplicativo de terceiro.
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OPEN BANKING  
OUTRAS DÚVIDAS
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69 QUAIS DIFERENÇAS EXISTEM ENTRE O SISTEMA BRASILEIRO E O INGLÊS, EM TERMOS DE TECNOLOGIA E DE REGULAÇÃO?
No Brasil, a legislação sobre open banking foi oficialmente publicada em 4 de maio de 2020, determinando que 12 bancos, pertencentes 
aos segmentos prudenciais 1 e 2, participem de todas as quatro fases da iniciativa até o fim de 2021. Já no Reino Unido, o open banking 
tem origem numa investigação conduzida pela Autoridade de Competição Monetária (CMA) sobre a concorrência no mercado bancário, que 
concluiu que a melhor maneira de o estimular era abrir os dados bancários a uma gama muito mais ampla de terceiros, provedores de serviço 
(conhecidos como “TPPs”). Isso quer dizer que, no Reino Unido, atendidos diversos requisitos e certificações, e por meio de processos de “lista 
de permissões”, instituições não reguladas também podem fazer parte do ecossistema de open banking inglês (isto é, as fintechs), o que não 
acontece no Brasil. Aqui, somente instituições reguladas podem participar do ecossistema, cabendo às fintechs fazer parcerias bilaterais com as 
instituições participantes. Por fim, é notório observar que a maior diferença do modelo brasileiro para o internacional está no fato de o formato 
em implementação no Brasil ser mais abrangente que o de alguns países, pois não engloba apenas produtos essencialmente bancários, mas 
operações de câmbio, previdência privada, investimentos e seguros. É o chamado open finance.

COMO ESTÁ 
HOJE O OPEN BANKING 

NO REINO UNIDO?
Dados de fevereiro de 2021 mostram 

que o open banking do Reino Unido possui 
mais de 669 milhões de chamadas de API, 

um aumento de 330% em um ano. 
São 241 participantes ativos no ecossistema 

da Obie – Open Banking Implementation 
Entity (sendo 74 bancos e 167 TPPs). 

Lá o open banking ultrapassou a marca 
de 3 milhões de clientes dos nove 

bancos que compartilham 
dados.

COMO ANDA O 
OPEN BANKING 
NO MUNDO? Reino Unido

EMPRESAS DE QUAIS 
SEGMENTOS COMPÕEM O 
ECOSSISTEMA FINANCEIRO 
ABERTO?
O Reino Unido possui uma 
grande diferença com o Brasil 
que talvez possa agora ser 
corrigida pelo Banco Central: 
a existência de provedores de 
serviço de informação de contas 
(Account Information Services 
Provider – Aisp). Essas empresas, 
que precisam se “certificar e se 
registrar” no diretório central, 
podem se conectar com todos 
os bancos participantes do 
open banking inglês, obtendo 
e transmitindo dados bancários 
a outros prestadores de serviço. 
Assim, empresas de todos os 
segmentos podem ter acesso 
aos dados bancários do cliente 
por meio dos Aisps, desde, claro, 
que com o prévio e expresso 
consentimento do detentor da 
conta, sem mesmo precisar fazer 
parte do open banking. Os Aisps 
funcionam como distribuidores de 
dados e informações bancárias.
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COMO FOI O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOOPEN BANKING 
NO REINO UNIDO?
Em 2016, o Reino Unido publicou sua decisão determinando que os nove 
maiores bancos deveriam permitir que instituições autorizadas tivessem 
acesso aos dados transacionais dos seus clientes. Essa ordem entrou, de 
fato, em vigor em janeiro de 2018 e, em setembro de 2019, foi o último 
prazo para que todos os bancos estivessem completamente alinhados 
com a regulação.
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QUAIS DADOS PODEM
SER COMPARTILHADOS?

Os dados que o cliente pode 
compartilhar no sistema são 

informações pessoais, como número 
de telefone, e-mail e endereço; dados 

bancários, como saldos e valores 
gastos em transações; e dados sobre 

produtos bancários, como 
taxas e características 

desses produtos.
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS 
DO MODELO AUSTRALIANO?
O gerente geral de produtos de consumo da 
illion, Richard Atkinson, disse ao savings.com.
au que, mais de seis meses após a abertura do 
CDR e dos serviços bancários, ainda é necessário 
oferecer benefícios substanciais ao consumidor. 
Segundo ele, o modelo atual impõe um custo 
significativo para uma organização obter o 
credenciamento e há ainda o perigo claro e 
presente de que o benefício do CDR não seja 
realizado, uma vez que a barreira para acessar 
os dados (na forma de credenciamento) é muito 
alta, o que é evidenciado pelo fato de que há 
apenas seis destinatários de dados credenciados 
após seis meses – dois dos quais são illion.
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QUAIS SÃO OS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE OPEN BANKING AUSTRALIANO?
A obrigação de abertura dos dados dos clientes recai sobre os quatro maiores bancos australianos, chamados de Big Four – CommBank, 
NAB, Westpac e ANZ –, que devem conceder acesso às transações de cartão de débito e crédito, conta corrente, crédito imobiliário 
e crédito pessoal. Outros bancos afora estes têm até 1º de julho de 2021 para fornecer o acesso. Espera-se que o open banking seja 
totalmente implementado em 1.º de novembro de 2022. E, de acordo com matéria da Fintech News Singapore de fevereiro de 2021, 
até agora o ACCC concedeu credenciamento a apenas seis destinatários de dados: Ezidox, Frollo, Intuit e Banco Regional da Austrália, 
além das duas marcas illion1, apesar de muitas empresas mostrarem interesse em ingressar no open banking. O Commonwealth Bank 
(CommBank) revelou, na semana anterior à publicação da matéria, planos de se tornar um receptor de dados credenciado. 

1 illion é o provedor independente líder de dados confiáveis e produtos e serviços analíticos na Australásia, com os registros de crédito comercial e ao consumidor da 
empresa formando um elemento importante do ecossistema financeiro da Austrália e da Nova Zelândia (fonte: https://www.illion.com.au/about-us/). 
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COMO É O SISTEMA DE GOVERNANÇA AUSTRALIANO?
Lá, os dados dos usuários são protegidos pelas regras da ACCC, 
que é o regulador e líder do CDR – Consumer Data Rights, um 
conjunto de regras que amplia o acesso consumidores a seus dados 
e seu controle sobre eles. O governo da Austrália determinou que 
o CDR se aplique primeiramente ao setor bancário, seguido por 
outros setores, tornando-se um sistema para toda a economia que 
permitirá a transferência segura dos dados das pessoas. Apenas 
empresas credenciadas pela ACCC podem fornecer serviços usando 
o sistema CDR. Os provedores credenciados devem cumprir um 
conjunto de proteções de privacidade, regras e requisitos de sistema 
de TI que garantem que a privacidade do cliente seja protegida e 
seus dados sejam transferidos e gerenciados com segurança. Na 
Austrália, a introdução do open banking está sendo feita em fases. 
Os dados dos clientes, relativos a cartões de crédito e débito, contas 
de depósito e transações, estão disponíveis desde 1º de julho de 
2020, e os dados relativos a hipotecas e empréstimos pessoais, 
desde 1º de novembro de 2020. 

COMO ANDA O 
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NO MUNDO? Austrália

QUANDO TEVE INÍCIO O OPEN BANKING NA AUSTRÁLIA?
Na Austrália, o open banking teve início em 1º de julho de 2020, 
quando os clientes dos bancos puderam dar permissão a terceiros 
credenciados (bancos, instituições financeiras e organizações 
autorizadas) para acessar seus dados de poupança e de cartão 
de crédito. Em 1º de novembro de 2020, eles também puderam 
dar permissão a esses terceiros para acessar dados de hipotecas, 
empréstimos pessoais e contas bancárias conjuntas. Dessa forma, 
os correntistas do país passaram a ter controle sobre como 
seus dados são usados e a quem eles são fornecidos. Além de 
poderem buscar negócios melhores em produtos bancários ou 
acompanharem serviços bancários em um só lugar. 
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78 COMO É O OPEN BANKING EM CINGAPURA?
Em Cingapura, o desenvolvimento do open banking foi facilitado pelos reguladores e, em particular, pela MAS, que, entre 
outras iniciativas, forneceu as diretrizes de APIs e estabeleceu uma estrutura, que atualmente opera o Financial Industry 
API Register, capaz de rastrear APIs por categoria funcional à medida que são lançadas. No país, assim como na China e 
na Coreia do Sul, foram adotadas abordagens mais orientadas ao mercado, não havendo regras nem orientações explícitas 
que exijam ou proíbam o setor de compartilhar dados de clientes (que tenham autorizado) por bancos a terceiros. Nessa 
abordagem, as instituições financeiras podem optar por lançar suas próprias APIs. A autoridade monetária cooperou 
ainda para o lançamento do API Exchange (Apix), em 2018, que é um marketplace de APIs de arquitetura aberta e 
uma plataforma de sandbox. O Apix é administrado pela Asean Financial Innovation Network (Afin), entidade sem fins 
lucrativos lançada pela MAS, Asean Bankers Association (ABA) e International Finance Corporation (IFC).

COMO ESTÁ 
HOJE O OPEN BANKING 

EM CINGAPURA?
A MAS e o Grupo de Governo Digital 

e Nação Inteligente (SNDGG) lançaram em 
dezembro de 2020 a Bolsa de Dados Financeiros 

de Cingapura (SGFinDex), que permite aos 
cingapurianos consolidar suas informações 
financeiras de forma mais eficaz. O sistema  

foi construído com base na identidade digital 
nacional de Cingapura (SingPass), pelo setor 
público em colaboração com a Associação 

de Bancos de Cingapura e sete 
bancos participantes. 

COMO ANDA O 
OPEN BANKING 
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O QUE O SGFINDEX PROPICIA 
AOS CINGAPURIANOS?
Com o SGFinDex, os cidadãos 
de Cingapura podem usar 
seu SingPass para recuperar 
informações financeiras pessoais, 
como depósitos, cartões de crédito, 
empréstimos e investimentos dos 
bancos participantes e informações 
financeiras de agências do governo. 
Isso ajuda as pessoas a compreender 
melhor sua saúde financeira geral 
e a planejar de forma holística. 
Na próxima fase do SGFinDex, 
os indivíduos poderão acessar 
informações sobre suas apólices de 
seguro mantidas com seguradoras 
e suas participações em ações na 
central depositária.
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QUANDO TEVE INÍCIO O OPEN BANKING EM CINGAPURA?
A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) tem incentivado os bancos a adotar 
interfaces de programação de aplicativos (APIs) desde 2016 e desenvolveu um 
manual de APIs para o setor. Em dezembro de 2020, a entidade e o governo 
digital do país lançaram a Bolsa de Dados Financeiros de Cingapura (SGFinDex), 
que vai levar os usuários a um processo de duas fases: conectar bancos a 
ele e solicitar a recuperação de dados desses bancos. A MAS informa que o 
SGFinDex é a primeira infraestrutura digital pública do mundo a usar uma 
identidade digital nacional, o SingPass, e um sistema de consentimento online, 
gerenciados centralmente, para permitir que os cingapurianos acessem, por meio 
de aplicativos, suas informações financeiras mantidas em diferentes agências 
governamentais e instituições financeiras. 
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E PARA OS BANCOS?
Vários bancos participantes também recorrem 

ao SGFinDex para oferecer serviços aprimorados de 
planejamento financeiro a seus clientes. Esses serviços 
fornecem aplicativos que abrangem gerenciamento de 
dinheiro, investimentos, identificação de necessidades 

de proteção e planejamento de aposentadoria.
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OPEN BANKING 
NO MUNDO? Cingapura

COMO ANDA O 
OPEN BANKING 
NO MUNDO? Hong Kong
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QUAIS OS DESAFIOS 
DO SISTEMA FINANCEIRO 
ABERTO EM CINGAPURA?
As estratégias díspares 
em toda a região estão 
colocando dificuldades para 
o estabelecimento de uma 
infraestrutura regulatória 
bancária aberta que permita 
a interoperabilidade entre 
os países que compõem a 
Apac, diz o relatório da Open 
Banking Apac, da Emerging 
Payments Association Asia’s 
(EPA Asia), divulgado no início 
de fevereiro de 2021. “Para 
que o open banking amplie 
rapidamente a inclusão 
financeira e possibilite 
uma onda de inovação 
do setor, os governos da 
região devem promover 
iniciativas regulatórias de 
modo a permitir que o open 
banking seja interoperável, 
tanto nacional quanto 
internacionalmente”, 
aconselha a associação.
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O SGFINDEX  
É SEGURO?

O sistema foi projetado para garantir 
a proteção de dados e a privacidade de 

informações financeiras pessoais. Ele apenas 
transmite, mas sem armazenar, dados financeiros 
pessoais, que podem ser recuperados somente 

por meio do consentimento explícito do 
indivíduo, cuja identidade deve ser verificada por 
meio do SingPass. Todos os dados transmitidos 
pelo SGFinDex são criptografados e podem ser 

lidos apenas nos aplicativos de 
planejamento financeiro que 

os recebem.
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COMO ESTÁ A ADESÃO AO  
MODELO EM HONG KONG?
Uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisa 
Monetária e Financeira de Hong Kong (HKIMR) 
e lançada em maio de 2020 descobriu que as 
inovações relacionadas a serviços no open banking 
e APIs abertas têm sido comumente aplicadas por 
mais de 50% dos bancos incumbentes, superando 
o aprendizado de máquina e análise preditiva 
(~48%) e a identificação e autenticação do cliente 
(~41%). A informação também é do Fintech News 
Singapore.

QUAIS SÃO OS
PRINCIPAIS DESAFIOS DO 
OPEN BANKING POR LÁ?

O relatório, divulgado pela Fintech News 
Singapore em outubro de 2020 avalia 
que a segurança de dados é um dos 

principais obstáculos ao open banking  
em Hong Kong e afirma que os 

reguladores ainda estão deliberando 
sobre os recursos de segurança do 

Open API Framework.
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COMO ESTÁ O  
OPEN BANKING  
EM HONG KONG?
Mais de dois anos 
depois que a Autoridade 
Monetária de Hong Kong 
(HKMA) emitiu o Open 
API Framework para o 
setor bancário de lá, 
o desenvolvimento de 
serviços no open banking 
se mostra estagnado, 
já que a indústria 
“está obscurecida 
pela incerteza sobre a 
governança de dados e 
privacidade”, de acordo 
com o relatório The 
Future of Banking: One 
Year on, Hong Kong’s 
Open Banking Initiative 
Hits a Roadblock, da S&P 
Global Avaliações.
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COMO ESTÃO AS INICIATIVAS DE OPEN BANKING EM 
OUTRAS REGIÕES?
Na Comunidade Europeia, o parlamento publicou em 2015 
uma diretiva conhecida como PSD2, que se aplica a todos os 
provedores de conta de pagamento. Porém, diferentemente 
do Brasil ou do Reino Unido, o PSD2 não exigiu a criação 
de padrões comuns de integração (por exemplo, APIs 
padronizadas). Sendo assim, os bancos disponibilizaram seus 
dados por meio de diferentes padrões técnicos. Isso impôs 
uma camada adicional de complexidade para as ferramentas 
de agregação de contas, por exemplo. Mas, assim como na 
implementação no Brasil, o PSD2 só abre o acesso aos dados 
transacionais do cliente para instituições específicas que 
também são reguladas. E há países que estão voluntariamente 
adotando o open banking. É o caso da Nigéria, onde, em 
2017, um grupo de banqueiros e fintechs se juntaram para 
adotar regras comuns de abertura de dados. A informação é 
do líder de novas plataformas da TecBan, Tiago Aguiar.
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CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA • CEO GENNUS CONSULTORIA 
DE PROCESSOS DE NEGóCIOS E CO-FOUNDER CERTDOX

COM A EVOLUÇÃO DAS ETAPAS de implantação do Openbanking, se 
aproxima uma nova fase de transição do mercado financeiro. 

Uma transformação silenciosa capaz mudar a estrutura da indústria 
financeira vai se desenhando na medida que as enormes oportunidades 
vão ficando mais nítidas para os participantes, sejam estes entrantes ou 
incumbentes.

Com o poder de acelerar a disrupção que já está em curso na indústria, 
o Openbanking traz uma capacidade sem paralelo de redesenhar a 
forma de operar, ao possibilitar ter acesso aos dados dos clientes que 
assim o consentirem e simplificar as integrações com parceiros, abre-
se rapidamente uma leque imenso de possibilidades estratégicas antes 
inviáveis. Todos passam a possuir agora um infinito potencial de inovação e 
viabilização de novos modelos de negócios. Aqueles que entenderem isso 
mais rápido e souberem tirar proveito das alavancas propiciadas por este 
novo ecossistema, certamente poderão levar o negócio para outro patamar, 
catalisado pelo Openbanking. Até porque esperar que seu concorrente o 
faça não é uma opção. 

27/04/2021 CertDoxLogoFull.png

https://drive.google.com/drive/folders/1w-SaXYjb7Tq5NmI6DjJCzTyiNLlJPwDy 1/1



Novo passo para a inovação 

PO
N

TO
 D

E 
VI

ST
A

ANTONIO jOÃO FILhO • DIRETOR EXECUTIVO

A ESTRATÉGIA DO BANCO CENTRAL de ser o grande promotor 
da inovação para o mercado financeiro por meio da regulação, 
iniciada há vinte anos, está funcionando e dá mais um passo 
importante.
Depois da regulamentação do uso de Cloud Pública e da 
implantação do PIX, ambos aderentes às exigências da LGPD, foi 
iniciada, em fevereiro, a primeira de quatro fases para a adoção 
do Open Banking. Até outubro de 2021, o cronograma deve ser 
finalizado.
As informações dos clientes mantidas pelas instituições financeiras 
agora passam a pertencer a eles, que poderão dispô-las a outras 
empresas, sempre por meio de APIs. Tal inovação ampliará ainda 
mais o campo da concorrência entre agentes tradicionais, bancos 
digitais e fintechs. 
Esse novo momento do setor financeiro acentua a necessidade de 
migração das aplicações para a Cloud e acelera os investimentos 
com segurança cibernética para o funcionamento do ambiente e 
a proteção dos dados. Ao investirem em tecnologias de ponta, as 
instituições ganharão velocidade no time-to-market para ofertas 
cada vez mais competitivas de produtos e serviços inovadores.



As possibilidades do Open Banking
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LORAIN PAzzETTO • hEAD OF OPEN BANkING TEChNOLOGy 

NESTE MOMENTO AS INSTITUIÇÕES e participantes têm o desafio de 
cumprir a regulação e seguir a programação das fases em suas respectivas 
datas determinadas pelo Banco Central do Brasil. Cada instituição precisa 
garantir um sistema seguro e prático para que os seus clientes tenham 
autonomia para compartilhar suas informações.

O open banking traz infinitas oportunidades. Empresas podem alavancar 
seus negócios via ofertas de serviços financeiros que possibilitam um 
relacionamento positivo com seus clientes, promovendo a fidelidade, 
aumento de vendas e eficiência operacional.

Nós, do Grupo FCamara, fazemos parte da implementação do Diretório 
do Bacen e estamos preparados para ajudar as instituições em todas as suas 
necessidades de Open Banking. 

Simplificamos a jornada de compliance de instituições com frameworks 
de aceleração que garantem a execução da regulação, atendendo suas 
demandas de segurança com menor risco, custo e prazo e permitindo que os 
bancos e fintechs permaneçam focados no futuro dos seus negócios por meio 
do open banking.

Auxiliamos as instituições em suas jornadas de Open Finance com nossos 
produtos e serviços estratégicos que apoiam a transformação digital dos 
negócios financeiros, contribuindo na tomada de decisões, construindo 
marketplaces de serviços financeiros e viabilizando a criação de novos produtos.



Oportunidades ilimitadas
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TUShAR PARIkh • COUNTRy hEAD DO BRASIL & BFSI hEAD LATAM

O OPEN BANKING SE PROPÕE a transformar radicalmente o 
envolvimento das pessoas nos serviços financeiros - assim como o banco 
online fez há 20 anos, tendo um impacto positivo na experiência e nas 
expectativas das pessoas.

A proposta do Open Banking no Brasil é mais abrangente, visto que 
o escopo de compartilhamento de dados é maior. Neste cenário, existe 
o aspecto da segurança, que em conjunto com a LGPD, já está sendo 
fortemente endereçada pelos players e deve ter uma comunicação clara 
para garantir o sucesso do modelo.

As empresas, por sua vez, trabalharão fortemente em inovações 
tecnológicas e de produtos/serviços, pois o ambiente será de maior 
competividade; uma vez que este modelo também traz o empoderamento 
das pessoas que terão mais opções e mais informações para a tomada de 
decisão.  Importante ressaltar que, neste sentido, estamos falando em uma 
maior educação financeira da população.

Adicionalmente, teremos a confluência entre fintechs, bancos e outros 
segmentos criando plataformas de serviços.

As soluções serão agradáveis, melhorando a experiência das pessoas, 
com baixas barreiras de entrada e benéficas para a sociedade.



Os ganhos do Open Banking
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TIAGO AGUIAR • hEAD DE NOVAS PLATAFORMAS

O OPEN BANKING IRÁ TRANSFORMAR o sistema financeiro 
brasileiro na próxima década, proporcionando novas 
oportunidades de negócios, inovação e, principalmente, 
inclusão financeira.

No Brasil, o projeto do Open Finance tem como objetivo 
tornar acessível a todos os brasileiros diversos produtos 
financeiros que hoje podem estar restritos a determinadas 
faixas de renda. Surgirão produtos personalizados que levarão 
em conta a realidade de cada pessoa e não mais um segmento 
definido com base em renda. Em breve, a partir de análises 
de crédito mais apuradas e com base em dados bancários de 
diversas instituições, poderemos ver novos produtos como 
empréstimos personalizados, seguros com preços dinâmicos, 
aplicativos automatizados de micro poupança e micro 
investimento. Com o cliente no centro de suas decisões e com 
seus dados em seu poder, vamos inaugurar uma nova era 
financeira na qual produtos serão ofertados por diversos players 
do mercado, instituições financeiras ou não.
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DESCRIÇÃO

Inscrições de Cases – Fev a Abr 2021
Premiação – Junho 2021
Webinars para apresentação de cases

Inscrições de Cases – Ago e Set 2021
Premiação – Dezembro 2021
Webinars para apresentação de cases

Quinzenal – de Janeiro a Dezembro
9h00 – 9h30 – Sala de Estar Exclusiva
9h30 – 11h00 – Apresentações, Q&A

Segmentada – Por Empresa e área
Campanha através das redes sociais e mailing da Cantarino Brasileiro
Relatórios

Criar Desafios para o ecossistema de Startups
Promover match entre empresas e as startups
Avaliação e Mentoria

Amostragem Nacional

Lançamento – Junho 2021
Dados do setor financeiro
Digital
Interativo

Lançamento – Agosto 2021
Dados do setor
Digital
Interativo

Edições mensais
10.000 pessoas engajadas

Aprendizado e inclusão financeira para
idosos. Jogo de tabuleiro.

MODALIDADE

PREMIAÇÕES

PREMIAÇÕES

WEBINARS

MARKETING ESTRATÉGICO 
E GERAÇÃO DE LEADS

OPEN FINANCE

PESQUISA 

PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO

INFORMATIVOS

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

AÇÃO

OPEN FINANCE AWARDS

PRÊMIO RELATÓRIO BANCÁRIO DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

SHOW CASE – Tecnologia, ESG, Inovação, Cases,  
entrevistas, resultados de pesquisas e outros

CAMPANHAS – Geração de Demanda e  
Posicionamento de Marca e Portfólio

Open Finance HUB

Sob demanda
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