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BENEFÍCIOS DE UMA INFRAESTRUTURA DE OPEN BANKING

Com o aumento contínuo da demanda dos clientes por serviços financeiros novos e integrados, 
aumenta também o número de executivos do setor bancário que acredita no potencial do modelo 
open banking como uma alternativa que vai além de simplesmente cumprir com as normas 
regulamentares. No entanto, não há um modelo único para a implementação bem-sucedida de 
uma estratégia de open banking. As instituições financeiras têm necessidades que variam de 
acordo com a infraestrutura atual. 

Com as infraestruturas legadas, a introdução de novas tecnologias se torna ainda mais complexa. 
Integrá-las aos sistemas fragmentados atuais e estabelecer vínculos de comunicação e conexão 
muitas vezes requer um trabalho adicional. Esse processo resulta em núcleos de integração 
personalizados que se transformam em novos obstáculos e geram mais despesas técnicas. 
Embora a intenção seja modernizar e eliminar barreiras de acesso aos dados, geralmente essas 
integrações criam novas ineficiências. 

As novas instituições bancárias não têm esse problema com infraestruturas legadas. Como 
observado no e-book da Red Hat® Integração ágil: o modelo de referência para uma arquitetura 
corporativa, "startups e empresas disruptivas têm a liberdade para estruturar infraestrutura, 
equipes, aplicações, arquitetura e, até mesmo, processos de implantação. E isso vai além de 
ter uma ideia inovadora. A capacidade de executar as ideias se dá, justamente, por não estar 
aprisionadas a uma arquitetura legada [...] permitindo a elas serem mais ágeis."1

As práticas de open banking que adotam abordagens mais modernas proporcionam a agilidade 
e a velocidade desejadas, reduzem as despesas técnicas, criam um ambiente adaptável para 
a conformidade em curto e longo prazo e geram mais vantagem competitiva. Este datasheet 
descreve os principais fatores a serem considerados ao definir uma estratégia de open banking 
com o uso de interfaces de programação de aplicações (APIs) abertas. 

COMO CRIAR E PROJETAR UMA ESTRATÉGIA DE OPEN BANKING

Independentemente da sua infraestrutura atual, o primeiro passo é definir o escopo do projeto. 
Esse processo pode contemplar uma meta a curto prazo para fins de conformidade ou envolver 
uma implementação extensiva que inclui integrações com terceiros e serviços de hospedagem. 
Compreender que o objetivo principal desse projeto é de se tornar o banco do futuro é uma boa 
direção visionária, no entanto, isso não é o suficiente para mensurar o sucesso. Para determinar 
um escopo mensurável, os stakeholders precisam definir as principais metas que desejam 
alcançar com as iniciativas de open banking. 

Os bancos precisam considerar como alcançarão as seguintes metas:

• Aumentar as margens. 

• Conquistar novos clientes e atingir as metas de retenção.

• Equipar a organização para obter parcerias inovadoras.

• Ampliar a presença da marca nos mercados digitais.

• Aumentar a eficiência com os processos manuais e sistemas legados simplificados.

• Ser mais rápido para ser mais relevante no mercado.

 1 Codelli, David e Willmott, Steve. E-book da Red Hat "Integração ágil: o modelo de referência para uma arquitetura 
corporativa", pág. 5. Maio de 2018.
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Apesar das metas para a infraestrutura de open banking não abordar todos os pontos de maneira 
abrangente, é importante que os objetivos correspondentes aos ambientes de implementação 
e desenvolvimento de APIs estejam claros. As APIs são essenciais para o desenvolvimento 
da tecnologia interna dos bancos, mas é necessário que elas sejam compostas em ambientes 
gerenciados e bem orquestrados. Dessa forma, os investimentos solucionam as necessidades 
específicas atuais e facilitam o crescimento futuro.

Para criar um ambiente mais modular, os bancos precisarão integrar toda a rede legada, bem 
como conectá-la a sistemas, redes e outros serviços externos de parceiros, como aqueles 
oferecidos como soluções de software como serviço (SaaS). Portanto, os bancos precisam 
implementar APIs que sejam granulares o suficiente para completar tarefas valiosas, específicas 
e bem definidas isoladamente das outras APIs. Quando construídas como uma plataforma open 
source, as APIs se tornam componentes intercambiáveis que podem se conectar a ofertas atuais, 
aprimorar os serviços e até mesmo ser oferecidas como novos produtos. 

Por exemplo, ao criar uma plataforma de open banking, os bancos podem concentrar 
seus esforços em autosserviços, eliminando a necessidade de usar intermediários que 
tradicionalmente precisariam de ter acesso aos sistemas bancários. Por se tratar de uma 
plataforma open source, ela proporciona transparência interna entre as redes e compõe um 
sistema de processos mais unificado com componentes variados e especializados. 

Os bancos podem obter insights adicionais sobre os clientes ao compartilhar os dados entre as 
redes conectadas pelas APIs, independentemente de pertencerem a empresas de tecnologia 
disruptiva em rápida expansão ou soluções de software de terceiros. Com essa capacidade, 
os bancos podem criar ferramentas e serviços aplicáveis em inovações futuras, reduzindo 
substancialmente o tempo e os custos necessários para desenvolver novas tecnologias, serviços 
e recursos para os clientes. 

Os bancos que implementam uma rede de APIs completa podem criar uma plataforma de open 
banking que permita a eles concentrar os esforços em autosserviços. Isso elimina a necessidade 
de usar intermediários que tradicionalmente precisam de acesso aos sistemas bancários. Uma 
arquitetura de API aberta funciona como um sistema integrado de processos e componentes 
especializados, permitindo acesso controlado e gerenciado aos ativos bancários, incluindo os 
serviços e os produtos oferecidos por essas instituições. 

Serviços corporativos centralizados, cuja manutenção é complexa e difícil, precisam evoluir para 
plataformas de integração aberta e ágil. Como resultado, as equipes precisarão abordar desafios 
tecnológicos, que incluem: 

• Aumentar a agilidade interna.

• Construir uma experiência consistente em vários canais.

• Criar ecossistemas de clientes ou parceiros.

• Integrar com aplicações em cloud, incluindo aquelas nativas, mobile e de Internet das Coisas 
(IoT).

• Maximizar o uso de dados e serviços atuais.

• Viabilizar integrações de SaaS em ambientes híbridos.2

 2 Bortenschlager, Manfred e Willmott, Steven. E-book da Red Hat  
"Manual do proprietário da API: melhores práticas de equipes de API bem-sucedidas".
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QUATRO PILARES DA AVALIAÇÃO DE APIS: O QUE TORNA UM PROJETO 
BEM-SUCEDIDO? 

A Red Hat determinou quatro pilares para obter sucesso em integrações de API abertas. Com 
esses pilares, os bancos podem estabelecer a direção que otimizará as operações, maximizará a 
receita e aperfeiçoará a experiência do cliente. 

1. Receita: as implementações de APIs bem-sucedidas geram novas receitas por meio da 
cobrança direta baseado no acesso às APIs. A estrutura de taxas deve ser personalizada de 
acordo com os dados e serviços fornecidos e a taxa de faturamento interna relativa ao amplo 
uso por terceiros. 

2. Aumento da taxa de inovação: as APIs abertas possibilitam a inovação externa, trazendo 
novas perspectivas sobre como usar os dados para aumentar a receita. A exposição às redes 
externas pode facilitar a criação de novos designs para os componentes em uma comunidade 
mais ampla. Isso alimenta a comunidade com novas ideias para a criação de funcionalidades 
que atendem a casos específicos, como as arquiteturas de comunicação ou retenção de dados.

3. Indicadores de desempenho (KPIs) internos: com a utilização dos dados produzidos pelas 
APIs, é possível realizar e mensurar melhorias adicionais ao ambiente e aos processos. Por 
exemplo, como componentes reutilizáveis, as APIs podem afetar o tempo de design da 
interface de uma solução nova. É possível analisar os padrões de uso de APIs de coleta de 
logs para mensurar a frequência com que são feitas chamadas para uma determinada API 
ou quantos departamentos diferentes usam a mesma API. Os containers se tornaram a 
plataforma de implantação subjacente para as plataformas de APIs, permitindo que serviços 
sejam implantados automaticamente em ambientes de API específicos. Como resultado, as 
taxas de utilização de containers também são importantes.

4. Crescimento do ecossistema: as APIs abertas bem-sucedidas têm efeitos de rede, como 
o aumento no número e alcance de influenciadores. Para alcançar um público mais amplo, 
é necessário minimizar o nível de personalização até mesmo das APIs bem definidas, 
permitindo que sejam úteis em ambientes variados. As APIs que são criadas para serem 
executadas em qualquer ambiente, seja em cloud ou datacenter, são aquelas que poderão ser 
reutilizadas a partir de um único investimento.

POR QUE ESCOLHER A RED HAT?

Os bancos elaboram diversas estratégias para maximizar o uso das suas infraestruturas 
tecnológicas. Essas estratégias variam desde fazer o mínimo necessário para manter a 
conformidade até a expansão dos recursos para permitir a compatibilidade com terceiros e se 
tornar parte de um ecossistema mais amplo como uma plataforma de open banking. O ritmo da 
mudança nos serviços financeiros digitais cresce exponencialmente. Portanto, os bancos que não 
reagirem de maneira apropriada à essas mudanças, ficarão cada vez mais atrás da concorrência. 
A melhor abordagem para uma organização é considerar quais áreas poderão surgir novos 
concorrentes e como se posicionar para ter uma adaptação adequada. A Red Hat oferece uma 
perspectiva única para os processos de avaliação estratégica e tomada de decisão na hora de 
determinar um plano eficaz para a adoção do open banking. 

Para saber mais sobre como desenvolver uma infraestrutura de open banking, visite a página 
de serviços financeiros no site redhat.com/pt-br e explore nossa biblioteca de recursos 
relacionados, incluindo o e-book Manual do proprietário da API da Red Hat.
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