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A Jornada do 
Regulador no 

Processo de 
Inovação

Projeto institucional 
para modernização 
dos pagamentos de 
varejo

LEI DAS 
INSTITUIÇÕES DE 
PAGAMENTO

GT de inovações

CONTA
DIGITAL

Abertura do
credenciamento nos arranjos / 
interoperabilidade /
liquidação centralizada

Registro de Ativos 

Financeiros – RAF

Fintech Crédito / 
Política de Segurança 
Cibernética

OPEN BANKING /  
SANDBOX 

REGULATÓRIO



Open Banking

DEFINIÇÃO

Compartilhamento de dados, 
produtos e serviços

Abertura e integração de 
plataformas e infraestruturas 

OBJETIVOS

Propiciar melhores produtos e 
serviços financeiros

Aumentar eficiência

Aumentar competição



Open Banking REDUÇÃO DA INÉRCIA Compartilhamento de dados, 
produtos e serviços

Integração dos produtos e serviços 
financeiros às diferentes jornadas 
digitais dos clientes

Possibilidade de “construir” o 
produto ou serviço financeiro que 
atende na medida a sua necessidade

Agregação em um único ambiente 
de todos os produtos e serviços 
financeiros de diferentes 
provedores

Baseado em trabalho da McKinsey & Company

INTEGRAÇÃO

CUSTOMIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO



Canadá está analisando 
o tema de Open Banking

EUA se declarou 
pró Open Banking 

através da 
publicação do 

tesouro

México recentemente 
aprovou a lei das 

Fintechs, precursora do 
regime de Open Banking

Reino Unido 
implementação 

em 2018

Quênia e Nigéria
estão focados em 

inclusão financeira

A infraestrutura 
de pagamentos e 
bancária da Índia

está se 
preparando para 

um modelo de 
Open Banking

Austrália está 
implementando um 
modelo abrangente 

de Open Banking

África do Sul está 
acompanhando os 

desenvolvimentos do 
PSD2

Nova Zelândia 
discute um 
modelo de 

crescimento 
orgânico

Cingapura, HK e
Japão já estão 

progredindo com 
a legislação

Rússia está 
explorando o 

modelo de Open 
Banking / Data

EU PSD2 teve 
início em 

janeiro de 2018

Reguladores 
brasileiros estão 

preparando a 
regulamentação local 

do tema
Open Banking sob análise

Open Banking em tratativas avançadas

Open Banking 
no mundo

Adaptado de: Oliver Wyman. Open Banking Implementação em Outros Países. Maio de 2019



Escopo de 
Open Banking 

em outros 
países

Aumento da intervenção

Reino 
Unido

Obrigatória

Aumento da sensibilidade

Regulação formal de 
3ºs prestadores de 

serviços

Arcabouço regulatório
sobre governança

Padronização de API

Parcerias de iniciativa
do mercado

Austrália
União 

Européia

Outros (China e EUA)

Cingapura

Hong Kong

Adaptado de Hong Kong Monetary Authority– HKMA



Escopo do 
Open Banking 

no Brasil

FASE I Dados sobre produtos e serviços das instituições
• Informações detalhadas sobre produtos e serviços das IFs

FASE II Dados cadastrais de clientes
• Identificação e qualificação do cliente

FASE III Dados transacionais de clientes
• Histórico de informações financeiras

FASE IV Serviços
• Iniciação de serviços de pagamento



Escopo
inicial de 

participantes

Reciprocidade

Instituições dos 
conglomerados

S1 + S2

Doadores

Instituições 
autorizadas

Receptores

Mandatório



Pontos de 
atenção do 

regulador

Governança da autorregulação

• Papel ativo do BC: orientação, controle e veto

Experiência do cliente

• Diversidade e representatividade dos participantes

• Fundamental para a sustentabilidade do modelo

• Abrange consentimento, autenticação e confirmação

• Autenticação semelhante à do acesso direto na instituição

• Simplicidade, segurança e eficiência

• Transparência e clareza nas informações prestadas para os clientes



Open Banking:
Cronograma de

implantação
COMUNICADO

CONSULTA 
PÚBLICA DA 
REGULAÇÃO

EDIÇÃO DA 
REGULAÇÃO

INÍCIO DA 
IMPLEMENTAÇÃO
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Cadastre-se na nossa newsletter
comunicacao@bcb.gov.br

Acesse
www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag

Siga o BC nas redes sociais

mailto:comunicacao@bcb.gov.br
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag

