
br.redhat.com

INTRODUÇÃO

O aumento de plataformas digitais e a rápida adoção pelos clientes criam oportunidades 
significativas para as organizações de serviços financeiros. Líderes do setor estão captando mais 
fluxos de receita e criando novas cadeias de valor ao investir nesse canal de distribuição. As 
autoridades de regulamentação também estão encorajando a participação no open banking por 
meio de orientações ou legislações, com o objetivo de melhorar a competitividade no mercado 
de serviços financeiros. Por fim, o ritmo das inovações tecnológicas está reduzindo os obstáculos 
para a entrada no mercado. Isso gera interesse pelo open banking nas operadoras e em seus 
concorrentes. No entanto, o valor total do open banking nem sempre está claro. Veja a seguir 
cinco benefícios para organizações que adotam o open banking. 

CINCO BENEFÍCIOS DO OPEN BANKING

1. Receita

A criação de um novo canal de distribuição para oferta de produtos e serviços a um ecossistema 
mais amplo usando interfaces de programação de aplicações (APIs) pode gerar novas 
oportunidades de receita. Um estudo da Universidade de Boston constatou que, com a adoção de 
APIs, há previsão de um aumento de 10,3% no valor de mercado de uma empresa.1 Espera-se que 
30% do acúmulo de receita do mundo seja gerado por esse novo canal até 2025.2 

2. Alcance

Os clientes procuram conveniência, acesso e velocidade em um mundo de distribuição digital. 
Os bancos estão cada vez mais participativos em mercados digitais, como Uber, Airbnb e Houzz. 
Com o open banking, as instituições financeiras podem expandir seu alcance além do modelo de 
distribuição tradicional.

3. Resposta

O open banking oferece uma oportunidade de resposta às necessidades do cliente e de 
integração de novos recursos digitais de fornecedores terceirizados à infraestrutura existente de 
um banco. Os bancos podem se manter competitivos expandindo rapidamente suas aplicações 
digitais já existentes, sem  precisar criar esses recursos.

4. Relações

37% dos clientes citam o atendimento personalizado como o fator mais importante para estreitar 
os laços com o banco atual.3 Fazer transações em mais pontos de contato digitais tem um efeito 
multiplicador. Ou seja, gera mais ofertas personalizadas, interações mais frequentes, maior 
adoção, mais oportunidades de vendas e de venda cruzada, além de maior satisfação do cliente.

5. Relevância

Com o open banking, os bancos podem expandir seus serviços e oferecer algo além do básico, 
como gerenciamento financeiro pessoal, recompensas em um programa de fidelidade e educação 
financeira. Com esses serviços, o banco se mantém relevante para seus clientes, reduzindo o 
risco de desintermediação bancária.

 1 Benzell, Scott, LaGuarda, Guillermo, Van Alstyne, Marshall. “The Impact of APIs in Firm Performance.” Boston 
University. 2017. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2843326

 2 Atluri, Venkat, Dietz, Miklos, Henke, Nicolaus. “Competing in a world of sectors without borders.” McKinsey 
Quarterly. 2017. https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/
competing-in-a-world-of-sectors-without-borders

 3 Marous, Jim. “The Psychology of Personalization in Banking.” The Financial Brand. 2018  
https://thefinancialbrand.com/74465/the-psychology-of-personalization-in-banking/
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SOBRE A RED HAT

A Red Hat é a líder mundial 
no fornecimento de soluções 

de software open source, 
utilizando uma abordagem de 
parceria com as comunidades 

para oferecer tecnologias 
confiáveis e de alto 

desempenho de cloud, Linux, 
middleware, armazenamento 

e virtualização. A Red Hat 
conta com premiados serviços 

de suporte, treinamento e 
consultoria. Como um hub 
de conectividade em uma 
rede global de empresas, 
parceiros e comunidades 

open source, a Red Hat ajuda 
a criar tecnologias relevantes 
e inovadoras que permitem a 

ampliação recursos disponíveis 
e preparam os clientes para o 

futuro da TI.
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COMO CRIAR UMA ESTRATÉGIA DE OPEN BANKING

Escolher uma plataforma open source que promova a inovação e agilidade corporativa é 
essencial na criação de uma estratégia de open banking. No entanto, também é importante 
adotar tecnologias mais avançadas e permitir o acesso de terceiros a sistemas internos por 
meio de APIs. É necessário incluir nessa estratégia o desenvolvimento de uma comunidade e de 
parcerias para aumentar os benefícios do open banking. 

Plataforma digital

Os bancos bem-sucedidos implantarão uma plataforma técnica que elimina conflitos na 
entrega de softwares e adota uma arquitetura de microsserviços sem estar limitada a um único 
fornecedor. Com isso, as equipes ágeis podem responder às necessidades do mercado com mais 
rapidez. A plataforma precisa aproveitar a escalabilidade da cloud e atender às necessidades 
operacionais, como segurança e estabilidade.

Parceiros e comunidade

A maneira como sua organização se engaja com parceiros e comunidades definirá a força 
do seu canal de distribuição. O desenvolvimento e a contratação eficazes de uma rede de 
desenvolvedores e um parceiro sólido devem fazer parte da sua estratégia de open banking. 
Os valores do open source, como colaboração, inclusão e transparência, são princípios úteis 
para esse canal de distribuição. 

RED HAT

O Red Hat® 3scale API Management, o Red Hat OpenShift® Application Runtimes, o Red Hat Fuse 
e o Red Hat OpenShift Container Platform formam a base de uma plataforma open source para 
a criação e o desenvolvimento de aplicações nativas em cloud em qualquer infraestrutura de 
cloud. Ela permite que as organizações se mantenham competitivas e alcancem o sucesso em um 
mundo de ecossistemas digitais. Um exemplo de líder de mercado na Espanha é o banco BBVA, 
onde as soluções da Red Hat fazem parte de uma plataforma digital global que promove 37,5% 
das vendas pelos canais digitais.4

SAIBA MAIS

Avalie a estratégia da sua empresa com o checklist corporativo da Red Hat para open banking.

 4 “BBVA almost doubles its 2018 digital sales to date.” BBVA. 2018.  
https://www.bbva.com/en/bbva-doubles-its-2018-digital-sales-to-date/
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