COMO O

Open banking é um sistema aberto que padroniza o
compartilhamento de dados financeiros em uma única
plataforma, para que diversas instituições financeiras
reguladas pelo Banco Central tenham acesso às informações
de clientes e possam lhes oferecer produtos e serviços
personalizados de forma transparente, inclusiva e segura.

OPEN
BANKING
PODE MELHORAR O

ACESSO AO CRÉDITO

Revogação do
consentimento

Arquivo de dados
em registros

O cliente poderá revogar, a
qualquer momento, o
consentimento do
compartilhamento de suas
informações, podendo essa
manifestação ser feita por
meio da plataforma da
instituição financeira.

Com base na Lei Geral
de Proteção de Dados
(LGPD), o Banco
Central do Brasil
determina que o uso e
tratamento dos dados
se limitem ao permitido
pelos clientes.

Compartilhamento de dados

As instituições financeiras
disponibilizam, por meio dos canais
digitais, um ambiente para que a
pessoa tenha controle das
permissões. Neles, é possível
consultar, por exemplo, as
instituições envolvidas no
compartilhamento e o período de
validade da autorização fornecida.

Podem ser compartilhados
desde dados cadastrais, como
endereço e estado civil,
quanto transacionais, a
exemplo daqueles sobre conta
e operações de crédito. Outras
informações referem-se à
previdência e seguro.

Autonomia
Se o cliente permitir que o
histórico da conta da empresa
seja compartilhado, significa que
outras instituições poderão ter
acesso, por exemplo, à data de
abertura da empresa, ao limite
de crédito e aos saldos diários,
por um período de 12 meses.
Após o prazo estipulado pelo
cliente, cessa o
compartilhamento de
informações para aquela
finalidade específica.

Impacto do open banking
sobre o pequeno negócio
O empreendedor poderá escolher
com qual instituição financeira quer
se relacionar, conforme as
vantagens ofertadas para o seu
negócio, sempre utilizando as
mesmas informações fornecidas ao
primeiro banco em que se
cadastrou, evitando a burocracia de
novos preenchimentos e idas e
vindas aos estabelecimentos.

Benefícios do sistema
financeiro aberto

Finalidade do
compartilhamento
As instituições que
receberão os dados deverão
informar a sua finalidade,
devendo seu prazo de
compartilhamento ser de até
12 meses. Caso alguma
modalidade seja modificada,
o cliente deverá fornecer
novo consentimento à
instituição financeira.

Conforme as
informações do Banco
Central, a segurança
de compartilhamento
e a qualidade dos
dados é de
responsabilidade das
instituições
financeiras. Por essa
razão, as regras são
exatamente as
mesmas adotadas
para o sigilo bancário.

Quais dados são
compartilhados

No open banking, os dados dos clientes
são compartilhados de uma instituição
financeira para outra, desde que com
autorização prévia do cliente. Essa
licença só é possível por meio dos seus
canais digitais oficiais.

Como saber quais dados
serão compartilhados

Segurança
de dados

Facilidade de
acesso ao crédito
O open banking permite
a comparação de
ofertas de diferentes
instituições financeiras.
Assim fica mais fácil
escolher aquela que vai
atender à necessidade
do seu negócio.

Tornar simples o processo de
concessão de crédito, no qual
são estabelecidas taxas mais
alinhadas ao perfil de risco do
tomador do empréstimo; e
comparar, entre as financeiras,
os serviços, os custos de
seguros e a rentabilidade de
investimentos e dos demais
produtos bancários, de acordo
com a necessidade do cliente,
com base nos seus dados de
consumo, na sua renda e nas
suas transações financeiras.

Impedimentos no acesso ao crédito
Mesmo com o advento do open banking, os bancos continuarão com exigências adicionais
às empresas que não possuem um score de crédito positivo e que já tenham tido problemas
de inadimplência, o que pode tornar dificultoso o processo de concessão de recursos.

