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Disclaimer

as opiniões e juízos de valor contidas nesta apresentação são de exclusiva 
responsabilidade do seu autor e não necessariamente representam o 

posicionamento oficial do Banco Central do Brasil



20/20

• oftamologia: possuir acuidade visual normal

• etimologia: relativo ao teste de visão a partir da
leitura de letras a uma distância de 20 pés (≅ 6
metros)

• na língua inglesa:

 adjetivo: discernimento, julgamento ou avaliação
precisa (Fonte: Merriam-Webster)

https://www.merriam-webster.com/dictionary/20/20


Visão de futuro

• tecnologia diminui as barreiras à entrada para novos players e
facilita o acesso à informação por clientes

• consumidor no banco do motorista: titularidade dos seus dados
pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD)

• poder disruptivo nos mercados de crédito, de distribuição de
produtos de investimento e de serviços de pagamento

• papel do regulador: zelar pela solidez prudencial sistêmica e pela
proteção dos consumidores, mas também fomentar a inovação
pró-competitiva



2001

• portabilidade cadastral
• portabilidade do crédito
• portabilidade salarial

• padronização de 
tarifas

• transparência e 
suitability

• ouvidoria

2013

2014-17

• política de relacionamento 
com clientes e usuários

• aprimoramento das regras 
de portabilidade do crédito 
(portabilidade eletrônica)

2018

• aprimoramento das regras de 
cadastro positivo (opt-out)

• novas regras de abertura e de 
encerramento de conta de 
depósitos (onboarding)

2019

• open banking

• pagamentos
instantâneos

• sandbox
regulatório

2020

• LGPD

2007-09

• cadastro positivo

2006
2011

• lei e regulamentação
de arranjos e inst. de
pagamento

• atualização das regras de portabilidade
salarial (pedido no receptor)

• política de segurança cibernética
• autorização de débito apresentada por

outra instituição a critério do cliente

• lei do sigilo 
bancário



Open 
Banking -

Status em 
diferentes 

jurisdições

Canadá está desenvolvendo 
trabalhos sobre o tema

(Advisory Committee on Open 
Banking)

Reino Unido 
implementou 

em 2018 
(OBIE)

UE começou a 
implementação 

em 2018 
(grupo de 

Berlim)

Mexico aprovou a lei de 
Fintechs, base para o 
ecossistema do Open 

Banking

EUA tem postura 
pró-Open Banking, 

vide relatório do 
US Treasury (“A 

Financial System 
That Creates 

Economic 
Opportunities”)

Brasil pretende editar 
regulamentação para 

implementação a partir 
do segundo semestre de 

2020

Quênia e Nigéria
estão focados em 

inclusão financeira

África do Sul está 
acompanhando os 

desenvolvimentos na 
Europa

Singapura, HK e Japão 
disciplinaram o 

compartilhamento com 
parceiros comerciais 

(Open API)

India está preparando 
a sua infraestrutura 
de pagamentos para 

o Open Banking Nova Zelândia 
divulgou 1ºs

padrões de API 
(Payments NZ)

Coréia do Sul 
iniciou o seu 

piloto do Open 
Banking

Rússia está 
explorando o 

modelo de Open 
Banking

outras jurisdições: vide relatório do BCBS, Open banking and application programming interfaces(APIs) report, de 11/2019

Austrália iniciou a 
implementação do Open 

Banking, com a divulgação de 
dados  de produtos e serviços

(Consumer Data Right)em avaliação preliminar

elaborando regras sobre o tema

piloto / parceria comercial

em implementação

https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf


Austrália
União 

Europeia

China e EUA

Singapura

Hong Kong

fonte: adaptado da Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

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

Open Banking -
Intervenção 

regulatória em 
diferentes 

jurisdições



• open banking

• sandbox regulatório

• pagamentos instantâneos

Open banking no País - Agenda BC#



Open Banking no País

é o compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e 
integração de plataformas e infraestruturas de sistemas de informação, com o 

uso de interface dedicada para essa finalidade, por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil



• estrutura responsável pela governança

• padrões tecnológicos e procedimentos operacionais

 implementação de interfaces

 padrões e certificados de segurança

 solicitação de compartilhamento de dados e serviços

• padronização do leiaute dos dados e serviços

• canais de encaminhamento de demandas e de
resolução de disputas

• valores de ressarcimento entre participantes

• direitos e obrigações dos participantes

• repositório de participantes

Regulação Autorregulação

• objetivos e princípios do Open Banking

• escopo mínimo de dados e serviços

• escopo de participantes

• requisitos para compartilhamento

• responsabilidades pelo compartilhamento

• contratação de terceiros não regulados

• gratuidades no ressarcimento entre participantes

• conteúdo mínimo da convenção

• cronograma de implementação



Escopo (mínimo) de dados e serviços

GRUPO 1: dados de produtos 
e serviços mais relevantes

• canais de acesso

• prod. e serviços (+ relevantes)

─ contas de depósitos

─ contas de pagamento

─ operações de crédito

GRUPO 2: dados de cadastro e 
de transações de clientes

• dados de cadastro

• dados de transações (+ relevantes)

─ contas de depósitos

─ contas de pagamento

─ operações de crédito

GRUPO 3: serviços

• iniciação de transação
de pagamento

• encaminhamento de
proposta de operação
de crédito

GRUPO  4: outros 
dados

• outros dados de
prod. e serviços

• outros dados de
trans. de clientes

...



Escopo de participantes

CASO 1: dados

• obrigatórios: instituições enquadradas
como S1 e S2 (regulação prudencial)

─ exceção: quem não presta os serviços do
escopo do Open Banking

• voluntários: demais instituições reguladas

─ registro no repositório de participantes

─ disponibilidade de Interface como doadora

CASO 2: iniciação de transação 
de pagamento

• obrigatórios

─ instituições detentoras de conta

─ instituições iniciadoras de transação
de pagamento

CASO 3: encaminhamento de 
proposta de operação de crédito

• obrigatórios: instituições que
firmaram contrato de
correspondente no País que
preveja a prestação da referida
atividade por meio eletrônico



Requisitos para compartilhamento

consentimento

instituição receptora ou
iniciadora trans. de pgto. 

autenticação confirmação

instituição doadora ou
detentora de conta 

comunicação

instituição receptora ou
iniciadora trans. de pgto. 

fonte: adaptado de Open Banking Limited. Open Banking Customer Experience Guidelines, de 4/2019



Estrutura responsável pela governança

• representatividade e pluralidade de instituições e segmentos
participantes

• acesso não discriminatório das instituições participantes

• mitigação de conflitos de interesse

• sustentabilidade do Open Banking

• boas práticas (recomendação)

─ três níveis: estratégico, administrativo e técnico

─ composição do nível estratégico

 critérios de eligibilidade

 mandato dos membros



Comunicado nº 33.455/2019abril de 2019

consulta pública

edição da regulamentação

início da implementação do Open Banking

novembro de 2019

1º semestre de 2020

2º semestre de 2020

Cronograma



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

