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Open Banking/Finance - Conceito

FASE 1 (Jan/21)
Dados públicos de produtos, serviços 
e canais de atendimento

FASE 2 (Jul/21)
Dados cadastrais e transacionais de 
clientes

FASE 3 (Ago/21)
Iniciação de pagamentos e 
encaminhamento de operações de 
crédito

FASE 4 (Dez/21)
Oferta de seguros, investimentos, 
previdência, e demais produtos

Open Banking

“O Open Banking, ou sistema financeiro aberto, é a 

possibilidade de clientes de produtos e serviços 

financeiros permitirem o compartilhamento de suas 

informações entre diferentes instituições autorizadas pelo 

Banco Central e a movimentação de suas contas 

bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas 

pelo aplicativo ou site do banco, de forma segura, 

ágil e conveniente.”

Open Finance

O Open Finance, conceito gerado a partir da 

evolução do conceito do Open Banking, reflete a 

manutenção dos clientes no centro da infraestrutura 

do sistema financeiro, com controle sobre o 

compartilhamento de seus dados com empresas de 

quaisquer indústrias a partir do seu consentimento.
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O Open Banking apresenta diferentes

estágios de maturidade a depender da

região analisada – padronização de

troca de informações e agentes

catalisadores se refletem em quatro

cenários distintos

Mercado 

como agente

Dinâmica de mercado direciona 

padrões para a adoção do open 

banking

Mercado como 

formulador

Dinâmica de mercado direciona a 

adoção do open banking com 

iniciativas de padronização voluntárias

Regulador 

como líder

Regulador determina padrões para 

a adoção do open banking

Regulador como 

formulador

Regulador determina a adoção do 

open banking mas não a sua 

padronização

Nova Zelândia

México

Austrália

Reino Unido

Índia

Hong Kong

Singapura

Estados Unidos

Japão

Europa



Desafios das instituições financeiras

24 Instituições Financeiras foram avaliadas 
conforme o nível de maturidade em cada pilar por 
meio de quick survey interna na EY

Pilares de análise

Engajamento

• Se a IF se preocupa com o movimento 
do OB e está ativamente se 
posicionando nesse contexto

Jornada

• Se a IF está focada em agregar valor ao 
cliente aprimorando sua experiência com 
soluções financeiras

Projetos e Soluções

• Se a IF prioriza soluções sob a ótica do 
Open Banking além de adequação 
regulatória, se aplicável

Monetização

• Se a IF apresenta estratégia clara de 
monetização por meio de soluções de 
Open Banking

Parcerias

• Se a IF estabelece parcerias com 
players da indústria financeira a fim de 
alavancar sua participação no mercado 
de OB

Características da amostra por região e país

A instituições selecionadas para pesquisa se 
distribuem em diferentes localidades para se 
considerar as peculiaridades de cada contexto de 
Open Banking

AUS

2

UK

6

EMEA

8

LAS 

6

USA

2

África do Sul 1

Espanha 1

Suécia 1

Turquia 1

Reino Unido 5

Estados 

Unidos 2

Alemanha 2

Austrália 2

Áustria 1

Brasil 3

Chile 3

Chipre 1
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Comportamento do consumidor

26%

30%

31%

36%

Sentimento de vulnerabilidade
dos dados pessoais

Fraude

Risco cibernético

Privacidade

Fatores que geram sentimentos
negativos

Fatores que geram sentimentos
positivos

21%

27%

29%

30%

Maior qualidade do serviço
bancário

Mais serviços inovadores serão
criados

Taxas e juros mais
interessantes

Mais serviços no smartphone

Base: Brasil = 1,024; Pesquisa EY Open Banking Consumer Sentiment Latam

Em relação a Open Banking, quais fatores impactam?



Conclusão

PARA O SUCESSO DA ADOÇÃO DO OPEN BANKING É PRECISO TRABALHAR NO BALANCEAMENTO 
DOS SEGUINTES PILARES

Adoção do 

Consumidor
• Percepção do valor

• Facilidade de uso (UX)

• Hábito

• Confiança

• Segurança

Oferta de serviços / 

ecossistema
• Oferta de produtos

• Ecossistema integrado /

parcerias de valor

• Simplicidade

• Valor para as instituições

Regulação clara e que 

incentive inovação / 

competição
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