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Importância do Open Banking no 

processo de Transformação Digital
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Quebra de Paradigma do SFB

A indústria passa uma forte transição e ruptura do seu Status Quo :

 As Fintechs estão inundando o mercado financeiro, focadas em atender 

às necessidades dos consumidores de forma diferenciada. 

 As indústrias de Varejo estão fazendo com que ofertas convenientes 

dos serviços financeiros deixassem de ser exclusividade de bancos.

 E ninguém tem mais dúvida que as Bigtechs que estão se aproximando 

do mercado financeiro, vão avançar e entrar pesadamente a qualquer 

momento.

Este cenário parece cada vez mais desafiador para as IF tradicionais, 

pois exige uma nova dinâmica e reformulação constante do negócio.
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Fatores Críticos de Mudança

Inovação :     - Introdução de cultura de experimentação em modelos disruptivos com foco e sintonia 

com necessidades específicas dos clientes, gerando experiências diferenciadas

3 fatores estão provocando uma mudança radical e acelerada da Indústria :

Podemos resumir este processo em uma palavra : “Transformação Digital”

Tecnologia : - Redução drástica dos custos de tecnologia tornando acessível para novos 

entrantes, viabilizando estruturas operacionais muito mais leves

Regulação : - Simplificação das exigências formais para viabilizar novos modelos de 

negócio e estimular maior competitividade conforme risco

- Maior proximidade e atuação dos reguladores no acompanhamento dos negócios
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Transformação acelerando...

... que cada vez acelera mais o processo por criar condições mais favoráveis

Mudanças rápidas exigem uma atuação cada vez mais dinâmica da IF:

 Fundamental adicionar rapidamente novas competências

 Ter uma plataforma flexível para incorporar novas soluções

 Poder integrar-se a parceiros com ofertas complementares

 Acessar de forma simples tecnologias e soluções inovadoras

 Desenvolver um atendimento personalizado e convenientes

 Responder de forma ágil e simples as mudanças e novas exigências



O OpenBanking é a chave da mudança 

Agilidade, Flexibilidade e Simplicidade na entrega de novas soluções

Redução dos custos de transação e de integração entre aplicações

Estender a presença em novas plataformas e canais de distribuição

Parcerias para oferta de serviços complementares a seus clientes

Ampliação da capacidade de inovação e novos negócios digitais

Potencial monetização decorrente da oferta de serviços a terceiros

 OpenBanking acelera a disrupção da Indústria Financeira



6

- Coordenação da Comissão de TI e Inovação com envolvimento dos CIOs

- Representação e Participação ativa nos Fóruns do Projeto Open Banking

- Alinhamento e Estruturação de Sugestões e Contribuições ao projeto

- Workshops e Eventos para debate e exploração dos conceitos e estratégias

- Iniciativa de Realização de uma POC para profundar entendimento prático

- Envolvendo e conectando um pequeno grupo de Bancos e Fintechs

Papel da ABBC neste processo 

Estimular e disseminar o aproveitamento desta oportunidade, facilitando o acesso...
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Objetivo da PoC Open Banking

 Realização de Prova de Conceito (“PoC”) do Open Banking

Conectando alguns Bancos e Fintechs (em parceria com a ABCD)

Compartilhamento de dados cadastrais e financeiros autorizados pelo titular

Desmitificar a complexidade e impacto da implementação

 Participantes

 Instituições Financeiras : ABC Brasil, Agibank, Inter, Pan, BRP, BS2, Original e BB

 Fintechs : Geru, Guiabolso, Rebel, Creditas

 Período de execução da PoC

 Final de Maio a início de Setembro/2019 – sem alocação de recursos dedicados

 Esforço empregado na fase de codificação

 Instituições Financeiras: 40 homens/hora

 Fintechs: 80 homens/hora
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Inspiração (aceleração da curva de aprendizado)

 Case baseado no Modelo UK (https://www.openbanking.org.uk/)

 Bem documentado, padronizado e efetivamente implementado

 Internet Aberta, HTTPS

 Catálogo público : APIs para leitura (cadastro, saldo, extrato, produtos adquiridos, …) e 

gravação (transferências, pagamentos, …)

 Analisado o Book e realizados pequenos ajustes para adaptação ao padrão brasileiro

https://www.openbanking.org.uk/
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Modelo de Autorização (OAuth2)

 Utilizado OAuth2 que tornou-se, de fato, padrão da indústria

 Modelo de autorização seguro e bem documentado 

 Padroniza concessão e revogação de acesso

 Suporta plataforma web e mobile

 Segrega as responsabilidades e domínios do solicitante e do concessor

 Frameworks, fornecedores e código-fonte de referência disponíveis
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Solução de Integração - Middleware

 Implementação do middleware flexibilizou e facilitou a conversão de APIs nativas 

para formato único de conexão sem necessidade de alteração no legado

 Para um participante com API implementada foi suficiente a criação do 

mapeamento para a API padrão, simplificando a implementação

 Código-fonte criado no Ambiente ABBC e mantido na forma de licenciamento livre

 Foi construído utilizando-se uma linguagem de programação usada pela maioria 

dos bancos, o que agilizou o processo de desenvolvimento do middleware

 De uso opcional, pode ser instalado em qualquer ponto do processo (no 

fornecedor de informações, no consumidor, hubs de conexão, etc.)
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Modelo Conceitual do Middleware
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Resultado da PoC

 PoC realizada com sucesso: integração entre Geru / Guia Bolso & Original / Pan

 Casos de Uso: Concessão de Crédito PF e Gestão Financeira de Múltiplas Contas

 Consumiu apenas esforço inicial de alinhamento e entendimento do desafio

 Implementado acesso de Cadastro, Consulta de Saldo e Extrato, com poucas 

horas de desenvolvimento e baixa complexidade técnica

 Utilizado middleware em alguns cenários, simplificando a conversão do padrão 

proprietário de APIs para o formato padronizado de integração

A PoC provou que a implementação do modelo de Open Banking para compartilhamento de

dados cadastrais/financeiros, para Bancos ou Fintechs, é rápida, de baixo custo e segura
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Exemplo de Jornada : User Experience 

 Experiência intuitiva, simples e fluida para o usuário

 Canal de comunicação e SLAs de resposta alinhados 

entre Concedentes e Receptores para não impactar 

negativamente a experiência do usuário
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Lições Aprendidas (1/2) : Técnico

 APIs

 Aproveitar experiência de UK foi um acelerador do processo

 Essencial definir claramente o nível de padronização desejado das APIs, porém não 

é fundamental a padronização completa para se obter os benefícios do projeto

 Middleware

 Com o uso do middleware, não foi necessário padronizar o formato dos books, 

embora para esta alternativa seja fundamental garantir um controle de versionamento

 OAuth2

 Apesar dos Bancos já terem experiência com APIs internas, muitas IFs ainda não 

utilizam este padrão de autenticação para exposição aberta

 Existe apenas uma pequena complexidade técnica inicial de implantação a ser 

vencida, adaptando-a para um modelo de autorização segura
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Lições Aprendidas (2/2) : Governança

 Comunicação e SLA entre Participantes

 Participantes devem ter um único canal público para comunicação e integração com alta 

disponibilidade

 Deve ser definido um SLA padrão para adequado atendimento às concessões de acesso

 Ambientes de Testes

 Importante a disponibilização de um ambiente de testes (Sandbox) para facilitar a 

experimentação dos participantes

 Deve ter funções de homologação para viabilizar a entrada segura no Open Banking

 Governança do Ecossistema

 Fundamental que a governança seja devidamente equacionada e que sejam definidas as 

responsabilidades no processo de gestão, homologação dos novos players, controle de 

versão, etc.
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And this is but the beginning
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Próximos Passos 

 2ª Turma da PoC : Preparação de Book com a documentação (Guia de Implementação) 

para permitir e facilitar a entrada de novos participantes da ABBC e ABCD e/ou de 

outras associações (ABFintechs, ACREFI, etc)

 Estudo de viabilidade de evolução da PoC para possível implantação de APIs

transacionais (transferências, etc) e também para contemplar Caso de Uso PJ

 Projeto de estruturação de um Sandbox Open Banking em ambiente Cloud para 

experimentação de APIs e modelos de negócio
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Modelo Conceitual do SandBox Open Banking

API Dados Cadastrais

API Saldo

API Extrato

API Transferências

API Produtos Bancários*

* Produtos bancários que o cliente possui. Ex: Conta corrente, Poupança, Cartão de crédito, etc.

Ambiente realista para Associados ABBC testarem suas API´s com uma “IF Virtual”
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• Teremos expostas APIs de Dados Cadastrais – Saldo – Extrato – Transferências e Produtos

• Terá uma massa de dados fictícios para consumo dos participantes validarem suas APIs

• O ambiente  e o controle de acesso serão  individuais por Associado em modelo PaaS

• Banco terá acesso como consumidor das APIs disponibilizadas. Banco Virtual também 

testará consumir dados via API 

Cenário Proposto

Prover Cenários de Testes Completos de APIs dos Bancos com total segurança
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E muito mais está por vir...

Obrigado 

aguardem as novidades!


