
 

Confira as últimas atualizações da Estrutura de Governança 

Informe #9 — 22 de junho 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 #8 divulgado em 21/06 indicava data incorreta para o 4º Workshop. 

Dando seguimento à agenda de comunicações do Open Banking Brasil junto às instituições partici-

pantes, os Grupos de Trabalho do Open Banking Brasil tomaram a iniciativa de planejar uma bate-

ria de workshops para apresentação da Documentação das Especificações e Q&A para Implemen-

tação da Fase 2.  

O objetivo deste evento é apresentar a documentação, esclarecer dúvidas e coletar oportunidades 

de melhoria nas mesmas. Os convites dos workshops estão sendo enviados para as Instituições 

Financeiras cadastradas no Diretório e para as associações, que devem ser encaminhados para 

os times de implementação das casas participantes da Fase 2. 

Os principais tópicos da documentação foram elencados e 6 workshops foram desenhados ao lon-

go de 3 semanas: 

1) Diretório – 16/06 (realizado: Vídeo: 1º Workshop - Diretório)  

2) Segurança – 17/06 (realizado: Vídeo: 2º Workshop - Segurança) 

3) Consentimento/Resources + Dados Cadastrais – 21/06 (realizado: Vídeo: 3º Workshop -  

Consentimento/Resource + Dados Cadastrais) 

4) Contas + Créditos – 24/06, 14h às 16h (Convite do 4º Workshop - Contas + Crédito) 

5) Service Desk – 30/06, 14h30 às 16h (Convite do 5º Workshop - Service Desk) 

6) Resolução de disputas – 02/07, 12h30 às 14h (Convite do 6° Workshop - Resolução de  

disputas)  

Todos os Workshops serão gravados e disponibilizados no canal oficial do OPB no Youtube. 

ACESSE O CANAL DO OPEN BANKING NO YT 

Lembramos que envio de dúvidas, solicitações de informações e demais necessidades relativas ao 

Open Banking Brasil podem ser realizados via Service Desk por todos. 

ACESSE O SERVICE DESK 

https://openbankingbrasil.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=r2KAuMZjckU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B47-Y95EZh8
https://www.youtube.com/watch?v=KFqnpNv2_jE&t=5299s
https://www.youtube.com/watch?v=KFqnpNv2_jE&t=5299s
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY3ZDVjNzAtY2NiZi00NmVjLWIwMjctNDUzYTZkODY0NTUy%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
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEyNThhODMtNTA4My00MDU2LTk5NDAtZTFiYTZlYjJmMDlk%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
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc2NzU5ZGMtNzhkZC00NDlmLTk0Y2UtZTZmZmIwMzlmZTI5%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
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc2NzU5ZGMtNzhkZC00NDlmLTk0Y2UtZTZmZmIwMzlmZTI5%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
https://www.youtube.com/channel/UCcEHG9ibMcBEK1tDAG-2WMQ
https://servicedesk.openbankingbrasil.org.br/servicePortal

