
 

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança 

Informe #48 — 31 de agosto 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 

Estão abertos os envios dos pedidos de Certificações Funcionais para instituições financeiras da 

Fase 2 para API do Grupo T1 - Accounts. 

Para mais detalhes de como realizar a submissão dos resultados dos testes, pedimos que sejam 

seguidas as instruções disponibilizadas no GitLab. 

Relembramos que, conforme Instrução Normativa n°133, a certificação é obrigatória para o registro 

das APIs no Diretório de Participantes. 

Caso a instituição encontre problemas nos testes, sugerimos que seja aberto um chamado no  

service desk. 

ACESSE O GITLAB 

Lembramos às instituições financeiras que, no dia 17/08, foi disponibilizada uma nova versão da 

Seção “Quem participa” do Portal Open Banking. A página contempla diversas informações impor-

tantes e reguladas, sendo alimentada diretamente dos dados disponibilizados no Diretório de parti-

cipantes do Open Banking. Assim, inconsistências no cadastro do Diretório podem ter implicações 

diretas na jornada do cliente no compartilhamento de dados, que já está em andamento. 

 

Diante do exposto, solicitamos que as instituições acessem a seção “Quem participa”, revisem su-

as informações e efetuem as correções necessárias no Diretório até 15/09. Abaixo seguem al-

gumas observações para padronização dos campos: 

• Nome: deve refletir a maneira como a IF se apresenta para o cidadão, atentando-se aos ca-

racteres maiúsculos/minúsculos; 

• Logo: deve estar no formato .svg e o fundo deve ser visível em qualquer ambiente - importan-

te a leitura das páginas 256 e 257 do Guia de Experiência do Usuário 

Ao clicar e ver mais detalhes: 

• Descrição: deve conter breve descrição e evitar termos como “API” e/ou “Open Banking” - 

importante leitura da página 49 do Guia de Operação do Diretório 

Adicionalmente, informamos que, por enquanto, o campo “tipo de instituição” é apresentado como 

“-“ para todas as instituições.  

ACESSE O SERVICE DESK 

https://openbankingbrasil.org.br/
https://gitlab.com/obb1/certification
https://servicedesk.openbankingbrasil.org.br/servicePortal

