Sensedia Docs
Open Finance

julia.lucca@sensedia.com

2022

1

Menu
Open Everything? Calma… a gente explica!

3

Soluções Sensedia

5

Movimento Open Finance
Principais envolvidos no Open Finance
Normativas do Banco Central
Regulamentação de Open Finance
Participação
Inscrição obrigatória
Inscrição voluntária
Sandbox Regulatório
O que é
Objetivos
Contexto
Jornada da Instituição Financeira (fases de implementação)
Jornada do cliente da Instituição Financeira
Compartilhamento de dados
Iniciação de pagamentos

6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
9
10

Overview Solução Sensedia Open Finance
Desafio
Solução

11
11
11

Não encontrou o que buscava?

12

2

Open Everything? Calma… a gente explica!
Entidades elétricas vivas que se conectam, formam redes, armazenam e
transmitem conhecimento. Esses são nossos neurônios, mas também poderia ser o
ambiente de integração digital, produção de conhecimento e compartilhamento de
dados que cresce em escala exponencial no cyberworld.
No mundo dos negócios, o Open Everything é o movimento de integração
que, respeitando regulações e diretrizes, como a LGPD, abre e compartilha dados de
diversos nichos, como instituições financeiras, de saúde, de educação, seguradoras,
e também clientes que assim o permitam, com dois objetivos principais: expandir o
mercado de atuação dessas indústrias, possibilitando uma maior publicidade e
personalização de suas ofertas, e garantir ao consumidor maior poder de escolha e
de compra, refinando a lei de oferta e procura.
Nenhum dado é aberto sem a devida autorização, nenhuma instituição
integra o sistema sem a devida chancela.
Os desafios do mercado Open, porém, já são claramente identificados – falta
de alinhamento estratégico e de integrações digitais para inovações do ecossistema,
escassez de recursos e talentos, desbloqueio de sistemas e dados com o nível de
governança corretos, entrega de projetos de ganho rápido enquanto cria as
melhores práticas de desenvolvimento.
Todas essas demandas de inovação impactam o impulsionamento de novos
fluxos de receita e novos modelos de negócios.
Para que as instituições possam se preparar com excelência no
enfrentamento desses desafios, e mesmo assumir a vanguarda em expertise e
inovação no mundo Open, a Sensedia oferece soluções robustas e consistentes
para instituições nacionais e internacionais.
Dados compartilhados, sob a ótica de bons negócios, não são apenas dados.
Dados são informações quando localizados em um determinado contexto, e são,
principalmente, conhecimento quando minerados com a mais competente
tecnologia. Conhecimento é poder: poder de mapear o mercado, de identificar
dores, de pensar produtos e soluções, de validá-los, de inovar, de transformar! O
Open Everything não é o futuro, o Open Everything é agora!
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Veja mais sobre o Movimento Open!

●

Open Everything

●

A inovação do Open Everything

●

Do Open Banking ao Open Everything
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Soluções Sensedia

Conheça todo o contexto das soluções Open Sensedia, localize seu negócio,
seu momento e suas demandas.
Open Finance
Open Banking e APIs

Linha do tempo Open Banking
Brasil

O que é Open Banking e suas
implicações I

O que é Open Banking e suas
implicações II

Fases do Open Banking

Oportunidades de negócios do
Open Banking ao Open Finance

Fase 3 Open Banking

Entendendo o PIX

APIs para Serviços Financeiros

Suas APIs precisam de certificação
PCI?

Bancos como Plataformas I

Bancos como Plataformas II

Open Insurance

Open Health

APIs no Open Insurance

Open Health e os negócios de Saúde

Open Insurance I
Open Insurance II
Gartner Reprint - Insurance Business Model Evolution
Will Reduce the Role of Core Systems to Record
Keepers by 2030

Open Health
Open Health e os negócios de Saúde
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Movimento Open Finance

Principais envolvidos no Open Finance
●
●
●
●

Instituições Financeiras e Bancárias (IFs)
Clientes de Instituições Financeiras e Bancárias
Banco Central do Brasil
Provedoras de Soluções de integração (Sensedia)

Normativas do Banco Central
Regulamentação de Open Finance
Atos normativos
Governança

Participação
Inscrição obrigatória
●
●

●

Para compartilhamento de dados: as instituições dos Segmentos 1 (S1)
e 2 (S2), mencionadas na Resolução CMN 4.553, de 2017.
Para compartilhamento de iniciação de pagamento:
- as instituições que mantêm contas de depósitos à vista e de
poupança (conta corrente ou conta poupança) ou de
pagamento
pré-paga
de
livre
movimentação
pelos
consumidores; e
- as instituições iniciadoras de transação de pagamento.
Para compartilhamento de encaminhamento de proposta de crédito:
as instituições reguladas que possuam contrato com correspondente
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para receber e encaminhar propostas de operações de crédito por
meio de plataforma eletrônica.

Inscrição voluntária
As demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC que não sejam
obrigadas, desde que:
● publiquem APIs na condição de transmissora de dados; e
● registrem sua participação no diretório de participantes mantido pela
Estrutura de Governança.

Sandbox Regulatório
O que é

Objetivos

Contexto

O Sandbox Regulatório é
um ambiente em que
entidades são autorizadas
pelo Banco Central do
Brasil para testar, por
período
determinado,
projeto inovador na área
financeira
ou
de
pagamento, observando
um conjunto específico
de
disposições
regulamentares
que
amparam a realização
controlada e delimitada
de suas atividades.

Estimular a inovação e a
diversidade de modelos
de negócio, estimular a
concorrência entre os
fornecedores de produtos
e serviços financeiros e
atender
às
diversas
necessidades
dos
usuários, no âmbito do
Sistema
Financeiro
Nacional (SFN) e do
Sistema de Pagamentos
Brasileiro
(SPB),
assegurando a higidez
desses sistemas.

Ele
nasceu
como
resposta aos desafios
associados a produtos e
serviços financeiros que
se baseiam em técnicas e
infraestruturas
inovadoras. No Brasil, o
Banco
Central,
como
autoridade reguladora do
Sistema
Financeiro
Nacional (SFN), viu no
sandbox uma excelente
maneira para resolver a
adaptação das crescentes
inovações percebidas no
setor à regulação do
setor.
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Jornada da Instituição Financeira (fases de
implementação)

divulgação, pelas
instituições
participantes, de
informações sobre
seus canais de
atendimento e
características de
produtos e serviços
tradicionais que
oferecem

compartilhamento
de dados pessoais
de clientes entre
as instituições
participantes, se o
cliente assim
consentir

iniciação de
transação de
pagamentos PIX
por instituições
devidamente
cadastradas no
BACEN

divulgação de
informações de
demais produtos
financeiros das
instituições
participantes, bem
como
compartilhamento
de dados de clientes
relacionados a esses
produtos, também
sob consentimento

Fonte: BACEN (2021)
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Jornada do cliente da Instituição Financeira
Compartilhamento de dados
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Iniciação de pagamentos
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Overview Solução Sensedia Open Finance
Desafio

Solução
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Para informações detalhadas e documentação técnica da Solução Sensedia
Open Finance, acesse Sensedia Docs.

Não encontrou o que buscava?
Colabore com nossa Documentação… Preencha o formulário de Satisfação do
Cliente!
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