
 

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança 

Informe #20 — 13 de julho de 2021 

Para cadastrar ou descadastrar um endereço de e-mail para recebimento dos informes com as últimas atualizações do 

Open Banking, deve ser enviada requisição para o contato: gt-comunicacao@openbankingbr.org 

Atenção: Informe #19 divulgado em 13/07 indicava erroneamente a relação do status atual 

das ACs Soluti e Certisign 

As autoridades certificadoras (ACs) do ICP-Brasil listadas abaixo concluíram com sucesso o pro-

cesso de testes de validação de seus certificados, e já estão habilitadas para realizar a emissão 

destes.  

As especificações destes certificados podem ser consultadas no documento “Padrão de Certifica-

dos”, disponível na Área do Desenvolvedor.  

ACESSE A ABA PADRÃO DE CERTIFICADOS 

Estes certificados são necessários para todas as instituições participantes do Open Banking Brasil 

a partir da Fase 2, que se inicia em 15/07. 

Abaixo encontram-se listados o status, os contatos comerciais e o canal de venda de cada AC:  

 

Serasa: 

• Testes de upload do certificado no Diretório: Aprovado em 06 de julho 

• Contatos comerciais: corporativo.eid@br.experian.com e pamela.silva@br.experian.com 

 

Serpro: 

• Testes de upload do certificado no Diretório: Aprovado em 06 de julho 

• Contato comercial: comercial@serpro.gov.br 

• Canal de vendas: https://www.loja.serpro.gov.br/certificacao/  

 

Soluti: 

• Testes de upload do certificado no Diretório: Pendente Aprovado em 13 de julho 

• Contatos comerciais: leandro.gatti@soluti.com.br (+55 11 93740-5033) 

• Canal de vendas: https://digital.soluti.com.br/open-banking-soluti 

 

Certisign: 

• Testes de upload do certificado no Diretório: Aprovado em 13 de julho Pendente  

• Contatos comerciais:  

• Mercado Privado:  Sergio Luiz Garcia - sergio.garcia@certisign.com.br 

• Mercado Público:  Camila Pelegrineli Lima – cplima@certisign.com.br  

 

Valid: 

• Testes de upload do certificado no Diretório: Pendente 

• Contatos comerciais: a confirmar 

 

Informamos que o preço e o processo de compra e emissão dos certificados de cada AC podem 

ser diferentes entre si, podendo ser feito 100% de forma online (com duração de poucas horas), ou 

podendo ter a necessidade de validações presenciais. Sugerimos que as instituições financeiras 

entrem em contato com as ACs para obterem maiores detalhes comerciais.  

Conforme detalhado no Informe #18 de 09/07, a versão 1.0.2 das APIs da Fase 2 do Open Banking 

já está disponível na Área do Desenvolvedor. 

Essa atualização teve como objetivo reverter todas as alterações referentes a adição dos atributos 

nullable:true e modificação dos campos minlist:0. 

Para maiores detalhes, verifique o change log na Área do Desenvolvedor. 

Estamos mapeando eventuais problemas para as IFs, decorrentes deste rollback, e anunciaremos 

em breve recomendações sobre como proceder 

ACESSE AS APIs FASE 2 

O Squad CIBA do Open Banking Brasil realizará um workshop para a apresentação do fluxo de re-

direcionamento Hybrid (Redirect) Flow com handoff nas jornadas envolvendo os devices e disposi-

tivos existentes.  

O público-alvo do evento são os times técnicos que estão implementando os fluxos de redireciona-

mento para as Fases 2 e 3 em suas respectivas Instituições Financeiras. 

O evento será realizado na terça-feira (20/07) às 13h30 (Convite do Workshop). 

Na ocasião, os membros do Squad irão detalhar o fluxo sob os pontos de vista de Especificações, 

UX e Segurança e os times técnicos das Instituições Financeiras poderão tirar dúvidas e realizar 

sugestões ao ecossistema. 

O Workshop será gravado e disponibilizado no canal oficial do OPB no Youtube. 

https://openbankingbrasil.org.br/
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/#padrao-de-certificados
https://openbanking-brasil.github.io/areadesenvolvedor/#fase-2-apis-do-open-banking-brasil
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RkNjM1MTEtYWM2MC00OTYwLThlNTctMzA5ODY1MDdiNjVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dff88cb-be14-43cd-84af-8d587b430ae2%22%2c%22Oid%22%3a%220f7333f1-651b-43f0-b2fc-f24f5079c161%22%7d

