
 

 

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança 

Informe #69 — 13 de outubro 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 

Informamos que o Motor de Conformidade Funcional para API de Payments (1º ciclo – Pix manual, 

chave e recebedor) continua disponível para testes na versão beta. Lembramos que a primeira ver-

são da ferramenta foi disponibilizada no dia 24/ago e, desde então, novos testes foram incorpora-

dos visando adequação às funcionalidades da Fase 3 (ver tabela 1 abaixo). 

 

É imprescindível que as instituições intensifiquem a realização dos testes e assegurem-se que es-

tão em conformidade com as especificações. Até então, verificamos que somente 22% (35 das 

160) das instituições Fase 3 já realizaram algum tipo de teste. Salientamos que esse baixo volume 

pode colocar em risco o processo de amadurecimento do motor de conformidade, assim como re-

presenta um número de instituições muito aquém do esperado para o go-live de 29/out/2021. 

 

Adicionalmente, reforçamos que a abertura para envios dos pedidos de certificação de conformida-

de funcional para Fase 3 – 1º ciclo está prevista para ocorrer nos próximos dias. 

 

Tabela 1 – Lista completa de testes necessários para obtenção da certificação funcional Fase 3 

ACESSE A PLATAFORMA DA RAIDIAM 

Comunicamos que o formato do Open Banking Informa será atualizado, visando aprimorar ainda 

mais a comunicação entre a Estrutura Inicial e o ecossistema do Open Banking. Como parte do 

processo de atualização estamos ajustando a ferramenta de envio. É possível que os próximos in-

formes sejam considerados em algumas plataformas como spam/lixo eletrônico. 

 

Este informe foi enviado das duas plataformas. Se você recebeu este e-mail em sua caixa de 

entrada, está tudo certo. Se estiver no Spam, habilite este informe para que chegue à caixa 

correta nas próximas edições. 

Os GTs de PRC, UX e Especificações  convidam a todos os integrantes para uma live do Plantão 

de Dúvidas no dia 20 de outubro, às 17h. O evento vai abordar as questões de maior recorrência 

no Service Desk, relacionadas à implementação das Fases 2 e 3. 

 

Integrantes dos GTs estarão presentes para responder às dúvidas pré-selecionadas assim como 

eventuais perguntas durante o evento. 

• Formato: workshop via Microsoft Teams 

https://openbankingbrasil.org.br/
https://web.conformance.directory.openbankingbrasil.org.br/

